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Verslag  10-4-2014 onderhandelingen Bestuursakkoord/Beleidsakkoord D66, PvdA, VVD, SP, CDA 

Aanwezig: ), M. Bregman (D66), J. Glavimans (D66), M. Houtkamp (D66), N. Gouweleeuw (VVD), A. 

Mostert (VVD), J. Princen (VVD), M. Stam (PvdA), C. Heukels (PvdA), P. van Aaken (CDA), C. Daskalakis 

(CDA),  K. v. Schie (CDA), T. Wijmans (SP), A. van Steenderen (SP), H. Kucuk (SP),  J. v. Ginkel 

(Gemeentesecretaris), R. de Vreede (concernstaf) 

  

1. Opening 

De heer Bregman heet iedereen welkom en geeft aan dat de heer Hoekema vandaag verhinderd 

is maar vanaf zaterdag aanwezig zal zijn in zijn rol van formateur. 

Bespreekpunten voor vandaag zijn: 

a. Inrichting bestuursakkoord/beleidsakkoord 

b. Door de partijen in te brengen punten; 

c. Planning / proces 

Dhr. Houtkamp geeft aan dat voor D66 het Bestuursakkoord/Beleidsakkoord van Leiden 

voorbeeld zou kunnen zijn voor de afspraken in Schiedam. 

Het akkoord van Leiden betreft afspraken in het Bestuursakkoord over de normen hoe met 

elkaar om te gaan (college /raad/stad) en een beperkte set van afspraken over het beleid in het 

Beleidsakkoord. 

D66 streeft naar een compact Beleidsakkoord. Niet meer afspraken maken dan nodig is het 

uitgangspunt. Hierdoor is het ook mogelijk om snelheid te maken. Doel  is ook om meer ruimte 

te bieden aan de raad. 

 

Reactie andere partijen 

 

VVD 

Positief over de voorgestelde werkwijze. Goed om afspraken te maken over gedrag/houding in 

het Bestuursakkoord. Beleidsakkoord Leiden wel heel open. Op essentiële punten moeten 

duidelijke afspraken gemaakt worden. Niet te open hierin zijn. 

Moet duidelijk zijn waar toe wij een coalitie zijn. 

 

PvdA 

Goed om afspraken te maken over houding en gedrag. T.a.v. het Beleidsakkoord is het gewenst 

om over een beperkt aantal punten (15) afspraken te maken over de wijze waarop de 

besluitvorming zal plaatsvinden (“wijze van aanvliegen” ). Zeker t.a.v. de decentralisaties moeten 

afspraken gemaakt worden (houding/gedrag) hoe we hier in de besluitvorming mee omgaan. Het 

dossier is complex en bevat (nu) nog veel onzekerheden. 

We kunnen ons vinden in de door D66 voorgestelde aanpak. Wat wel opviel is dat  

Bestuursakkoord/Beleidsakkoord zeer beknopt is maar dat de evaluatie van de 

Rekenkamercommissie zo’n 37 blz.  aan tekst was. 

 

CDA 

Het CDA kan zich goed vinden in de door D66 voorgestelde aanpak. Er zitten wel randjes aan 



2 
 

waar naar je moet kijken. Zie het als afspraken over de kaders. Over de punten m.b.t. de 

begroting zullen we zeker afspraken moeten maken. 

D66 

Aan welke kaders denkt het CDA dan? 

 

CDA 

Kaders waar je niet van kan weglopen, waar je later ook afspraken over kunt maken. 

 

SP 

De SP kan zich vinden in het voorstel om afspraken te maken over de te hanteren gedragscode. 

We zitten wel in een coalitie. Over sommige punten willen we geen(te)  vrijblijvende afspraken 

maken. Over zaken als de transities in het sociale domein etc. willen we heldere afspraken 

maken. 

 

D66 

D66 stelt zich ook op het standpunt dat de te maken afspraken meer dan vrijblijvend moeten 

zijn. D66 gaat ook uit van flexibiliteit. We willen geen dicht getimmerd akkoord en ook de hand 

uitsteken naar de andere fracties in de raad en pleiten voor een zo open mogelijke omgang met 

de raad en de stad. 

 

VVD 

Wil je dat nu al inbrengen? 

 

D66 

Anderen hoeven daar nu niet al hun handtekening onder te zetten. 

In principe maken we afspraken over de hoofdlijnen. 

 

VVD 

Voor de punten die je niet in hoofdlijnen hebt vastgelegd moeten we een gedragslijn afspreken 

hoe hiermee om te gaan. 

 

 

Door partijen in te brengen punten 

 

D66 

D66 vraagt aan de partijen om een top 4 aan te geven van de punten die zeker aan de orde 

moeten komen.  

D66 heeft een top 4 gedestilleerd uit de volgende punten: 

 aanpassen grondbeleid/erfpacht; 

 stabiliseren lasten/woonlasten, waar de gemeente invloed op heeft,  tbv. de Schiedammers ;’ 

 terugbrengen schuldpositie; 

 afspraken woningbouw (indien nodig) ook in relatie tot Woonvisie Schiedam 2030; 

 burgerparticipatie ook in de praktijk sterker maken; 

 doorzetten Schiedam in beweging / Schieveste; 

 afspraken over onderwijs met name de kwaliteit; 
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 inzetten op open data en open spending 

 

Op basis van de bovenstaande punten is voor D66 de top 4: 

 Aanpassen  grondbeleid/erfpacht; 

 Stabiliseren (woon)lasten Schiedammers + schuldenpositie; 

 Burgerparticipatie in de praktijk versterken; 

 Verbeteren kwaliteit onderwijs. 

VVD 

Voor de VVD is de top 4 op basis van de volgende punten samengesteld: 

 Stabiliseren financiën en lasten burger; 

 Aanpassen  grondbeleid/erfpacht; 

 Afspraken van afgelopen 8 jaar continueren, betreft o.a. 

o De balans sociaal – fysiek vanuit het vorige college. Deze balans vasthouden. 

Deze balans betreft o.a. ook de investeringen in het kader van het MBOP. 

De VVD ziet dit graag gehandhaafd. De komende decentralisaties in het sociale 

domein kunnen van invloed zijn op de balans sociaal – fysiek. Betreft bijv.  een  

keuze om het te doen met de middelen die vanuit het rijk meekomen. De VVD 

wil hierover aan de voorkant reeds afspraken maken; 

 Ondernemersklimaat/ondernemersloket  waaronder een goede aansluiting onderwijs – 

arbeidsmarkt. De gemeente speelt hierbij een (initiërende) rol. Dit onderwerp dient in de 

volle breedte bezien/besproken te worden. M.b.t. het punt van het ondernemersloket 

gaat het om dat een ondernemers met vragen door één en dezelfde ambtenaar wordt 

bediend, deze ambtenaar handelt al de vragen van de ondernemer af. De ondernemer 

wordt voor de beantwoording van zijn vragen dus niet doorverwezen naar andere 

ambtenaren in het apparaat.  

 Veiligheid, ook in de brede omvang te bezien zoals o.a. de omvang van de 

toezichthouders, cameratoezicht, de ‘subjectieve’ veiligheid in de openbare ruimte etc.; 

 Binnenstad, de observatie in het verkiezingsprogramma van de VVD willen we zeker aan 

de orde stellen; 

 Prioriteit op het in uitvoering nemen van vastgesteld beleid. 

Voor de VVD is de top 4 op basis van de bovenstaande punten: 

 Binnenstad; 

 Veiligheid; 

 Balans sociaal - fysiek 

 Ondernemersklimaat/ondernemersloket/onderwijs 

PvdA 

Voor de korte termijn staan voor de PvdA de decentralisaties in het sociale domein centraal. 

We willen basisafspraken maken hoe we hier mee omgaan, wat willen we hieraan uitgaven, hoe zien 

we dit? Daarnaast: 
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 Zorgen dat de financiën op orde zijn en blijven; 

 Wijkontwikkeling 2.0. 

Het betreft hier een andere houding van de burgers, anders omgaan met 

burgerparticipatie. Hoe gaan we om met de spelers in het veld. Wijkoverleggen dreigen 

wat sleets te worden. Gaat om een nieuw elan; 

Vraag Bregman/D66 

Ook in combinatie met onderwijs? 

 

Antwoord Stam/PvdA 

Kan ook in relatie tot onderwijs gezien worden 

 

Andere punten voor de PvdA: 

 Armoedebeleid; 

 Geen nieuwe visies maken, tempo maken in de uitvoering van de visies die er nu zijn is 

het devies; 

 Werk, werk, werk is het adagium, zorgen voor stage plaatsen; 

 Op het gebeid van het openbaar vervoer moet wel wat gebeuren; 

 Zorgen voor een strakkere grip op de uitvoering van het MBOP; 

 Gaan we wel/niet aan de slag met de zgn. Rotterdamwet. 

CDA 

Voor het CDA ligt de eerste focus op de decentrailsaties. Zorgen voor een goede invulling hiervan. 

In dit kader kan de balans sociaal – fysiek ter discussie gesteld worden. 

Daarnaast:  

 Armoedebeleid handhaven; 

 Solide financieel beleid, stabiliseren lasten/woonlasten burger; 

 Erfpacht hervormen; 

 Betere ondersteuning voor de kleine ondernemers; 

 Aanpak jeugdwerkloosheid; 

 Uitvoering van vastgesteld beleid; 

 Focus op de wijk Schiedam-Oost; 

 Aandacht voor bestuurlijke vernieuwing; 

 Aandacht voor burgerparticipatie 

SP 

De punten voor de SP zijn: 

 Decentralisaties; 

 Armoedebeleid; 

 Schiedam in beweging en andere risicovolle projecten; 

 Wonen en openbaar vervoer; 

 Economie, binnenstad en kleine ondernemers 



5 
 

D66/Bregman 

Ik stel voor om zaterdag verder te praten over de inhoud van de door de partijen genoemde punten 

PvdA 

Het lijkt mij goed om daarbij met elkaar vast te stellen over welke punten we het eens zijn 

Punten vanuit de organisatie 

De gemeentesecretaris is gevraagd om bij het eerste overleg aanwezig te zijn. 

Dhr. Bregman heeft de gemeentesecretaris gevraagd om de organisatie de financiële ruimte in beeld 

te laten brengen. Dit is gebeurd. Grofweg is er structureel een ruimte van ca € 5 miljoen. Het invullen 

van deze ruimte heeft wel betekenis v.w.b. de financiële flexibiliteit. Rekening moet worden 

gehouden dat de (wettelijke) eisen voor dienstverlening omhoog gaan. Brengt extra kosten met zich 

mee. 

In de door de partijen genoemde punten is niet het punt van citymarketing gehoord. 

Daarnaast werden punten genoemd op het gebied van de aanpak van de jeugdwerkloosheid, 

onderwijsverbetering, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Dit punt wellicht verbreden tot extra 

aandacht voor het jeugdbeleid. Vanuit de stad (voortgang Stadsvisie Schiedam 2030) werd aandacht 

gevraagd om jongeren te betrekken bij het beleid, te zorgen voor jongerenvoorzieningen en te 

zorgen voor een portefeuille jeugdbeleid. De voortgang Stadsvisie Schiedam 2030 maakte onderdeel 

uit van de aan u verstrekte ‘overdrachtsdocumenten’. 

Wellicht in de gedragscode ook een punt opnemen hoe om te gaan met veranderingen. 

VVD 

Zaterdag kunnen we aan de slag gaan en de punten afkaarten. Punten rubriceren naar 4 

beleidsterreinen. Daarna wellicht verbreden. 

 

D66/Bregman 

Zaterdag is dhr. Hoekema in zijn rol als formateur aanwezig. Wat verwachten we van zijn rol? 

Hoe zien we dat? 

 

D66/Houtkamp 

Een onafhankelijke voorzitter is wel handig. Voorkomt een dubbelrol. 

 

VVD 

In het gesprek tot nu toe horen we verschillende niveaus van activiteiten. Dhr. Hoekema kan hier op 

sturen en zorgen voor een gelijk informatieniveau. 

Gemeentesecretaris 

De door de coalitiepartijen genoemde punten met een financiële impact zijn: 

 Erfpacht 

 Binnenstad; 

 Schiedam-Oost ; 

 Dienstverlening. 
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VVD 

We missen in de opstelling van de gemeentesecretaris nog de financiële consequenties van de 

decentralisaties 

SP 

De decentralisaties moeten we apart zetten/afzetten tegen de rest waarbij de financiële 

consequenties in beeld worden gebracht. 

VVD 

Hoe hard is de € 5 miljoen aan ruimte? 

PvdA 

Er zit ook een kortingreeks in. 

 

VVD 

M.b.t. de genoemde structurele ruimte van €  5 miljoen. Dit niet op een te laag niveau instellen. 

De decentralisaties zijn van een ander niveau.  Is informatie zaterdag nodig? 

D66 

Of eerst inventariseren wat de opties zijn? 

VVD 

Die vraag stellen we zaterdag pas. We zijn nog niet zo concreet. 

D66 

Van belang is hoe we er bestuurlijk uit willen zien. Heeft ook te maken met het profiel van de 

kandidaat. Kunnen we evt. zaterdag doen. Naar de stad moeten we een inspirerende boodschap 

hebben. Nadenken over de communicatie richting de stad. 

PvdA 

Zijn de kandidaat wethouders door de partijen al in de gesprekken met Hoekema genoemd? 

 

Iedereen 

Ja 

 

VVD 

Partijen zijn het eens over elkaars wethouderskandidaat? 

CDA 

Kandidaat wethouders die aan tafel zitten hoeven niet per sé door andere partijen geaccepteerd te 

zijn. 

D66 

Visie op bestuurlijke vernieuwing moet in de portefeuille/persoon zichtbaar zijn 

PvdA 

Wat wordt daarmee concreet bedoeld? 
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D66 

Als er drie oude wethouders terugkeren dan moet de vernieuwing ook zichtbaar worden. Dit kan op 

verschillende manieren worden ingevuld. Bijv. het aantal fte’s , de portefeuilleverdeling. 

SP 

De stad moet zien dat er een vernieuwend college is. 

VVD 

We moeten wel uit blijven gaan van de kwaliteit. Niet omdat dit lekker valt in de stad 

SP 

Dit punt pas bespreken na de bespreking van de inhoudelijke punten 

VVD 

Niet uit angst hier naar kijken 

 

D66 

Dit punt niet te lang laten liggen 

PvdA 

Zou niet graag hebben dat er iets sluimert dat zich later openbaart. Graag dit aan de voorkant met 

elkaar delen 

CDA 

Mee eens. 

D66 

Gaan we zaterdag doen 

 

Afspraken over communicatie richting pers 

 

PvdA 

We moeten met elkaar afspraken maken over de communicatie richting de pers. Je kan verwachten 

dat de pers gaat rondbellen. 

D66 

De verslagen zijn achteraf openbaar. 

VVD 

Ook afspraken maken over Twitter, sociale media. Stel voor in de persoonlijke media niet over de 

onderhandelingen te spreken 

Iedereen 

Akkoord 

VVD 

Ook afspreken wie namens de partijen na afloop van het proces het woord richting pers doet. 

 

AFSPRAAK: D66 doet dit. Niet achteraf de pers zoeken. Zorgen voor één woordvoerder die de 
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kernboodschap van het nieuwe bestuur richting de stad doet. Wellicht hierbij de strategische 

communicatieadviseur van het college ter ondersteuning hiervoor vragen. De input is wel vanuit de 

coalitiepartijen. 

Planning 

D66 

Wat zijn de handigste tijden? 

VVD 

We moeten flinke klappen in de tijd maken. Help ook qua setting/proces/sfeer.  

 

CDA 

Als je progressie wilt boeken dan moet je het wel zo willen doen. 

PvdA 

Voor koningsdag klaar?  

SP 

Ook tijd houden voor terugkoppeling naar de achterban. 

De ambitie is prima. Tussendoor moeten partijen dit met de achterban regelen. 

CDA 

Met een ledenraadpleging is het klaar zijn op bijv. 24/4 (vóór koningsdag) lastig 

PvdA 

Wij voorzien dat het momentum verloren kan gaan ten gevolge van de meivakantie. Ook voor het 

instemming krijgen van de achterban (ledenraad) is de meivakantie lastig. Laten we even naar het 

proces kijken. Misschien de voortgang zaterdag even afwachten. 

D66 

Laten we dit zaterdag nog even aan de orde stellen. Hoe laat beginnen we zaterdag? 

Dhr. Hoekema kan pas om 15.00 u 

 

VVD 

Kunnen we niet om 14.00 u al beginnen? We kunnen maar tot 17.00 u? 

Iedereen 

Akkoord. Afspraak zaterdag  12 april:  14.00 u – 17.00 u. Dhr. Hoekema is vanaf 15.00 u beschikbaar 

in zijn rol van formateur 

Voorlopige planning data en tijdstippen overige dagen: 

vrijdag 18 april: vanaf 13.00 u 

dinsdag 22 april vanaf 17.00 tot ver in de avond (iets regelen met eten) 

woensdag 23/4 vanaf de middag 

vrijdag 25/4: van 8.30 u – 12.00 u 
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Bespreekpunten zaterdag 12 april 14.00 u – 17.00 u: 

 Voorlopige bestuursakkoord; 

 Gerubriceerde ingebrachte punten coalitiepartijen 

 Inventarisatie mogelijke breekpunten 

 Afspraken 

R. de Vreede 

12 april 2014 

 

 


