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Verslag  15-4-2014 onderhandelingen Bestuursakkoord/Beleidsakkoord D66, PvdA, VVD, SP, CDA 

Anwezig: J. Hoekema (formateur), M. Bregman (D66), J. Glavimans (D66), M. Houtkamp (D66), N. 

Gouweleeuw (VVD), A. Mostert (VVD), J. Princen (VVD), M. Stam (PvdA), C. Heukels (PvdA), S. v.d. 

Vliet (PvdA), P. van Aaken (CDA), C. Daskalakis (CDA),  K. v. Schie (CDA), T. Wijmans (SP), A. van 

Steenderen (SP), H. Kucuk (SP), R. de Vreede (concernstaf) 

  

Opening 

De heer Hoekema heet iedereen welkom en stelt voor om de agendavolgorde iets te wijzigen. 

Het voorstel is om na de bespreking van de verslagen te beginnen met het agendapunt 

“wethouderskandidaten (woonplaatsenbeginsel/aantal fte)/portefeuilleverdeling. 

Iedereen is hiermee akkoord. 

 

Concept-verslag 10-4-2014 

De opmerkingen zijn goed verwerkt. Het verslag van 10 april is hiermee vastgesteld. 

 

Concept-verslag 12-4-2014 

Er is een aantal opmerkingen dat  ‘herkenbaar’ in het concept-verslag zal worden verwerkt. 

Na goedkeuring van deze verwerking is het verslag definitief. 

 

Wethouderskandidaten (woonplaatsbeginsel/aantal fte) / portefeuilleverdeling 

  

Hoekema 

Ik heb de afgelopen dagen hierover al met betrokken partijen gesproken. Ik wil nu hierover het 

woord geven aan het CDA 

 

CDA 

Naar aanleiding van het formatieoverleg van afgelopen zaterdag hebben wij met dhr. Wijten, zoals 

bekend onze wethouderskandidaat, gesproken. Het woonplaatsbeginsel is een lastig punt voor hem. 

Dhr. Wijten voelt zich zeer betrokken met de stad Schiedam maar ook bij zijn gezin. Moet ook 

rekening houden met zijn vrouw en opgroeiende kinderen. 

Dhr. Wijten stelt een pied-á- terre als oplossing voor en wil zich op basis hiervan binnen een jaar in 

Schiedam vestigen. 

Hoekema 

Het raadsbesluit van 12 september 2013 (VR 96/2013) dient als uitgangspunt voor de discussie en de 

te maken afspraken worden genomen. Het is duidelijk dat een pied-á- terre serieus moet zijn. Er mag 

hierover geen discussie ontstaan. 

SP 

Weet dat aan een pied-á- terre risico’s zitten. Is dit wel serieus? Wat voegt dit toe? Hierover komen 

vragen in de stad. We hebben vraagtekens of dit wel een serieuze oplossing voor het probleem is. 
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Hoekema 

Pied-á- terre (s) hebben de neiging een ‘dingetje’ te worden. Niet altijd overigens. Er zijn ook 

voorbeelden waarin dit goed gegaan is. 

D66 

Twee en half jaar geleden hebben wij loyaal ingestemd en meegewerkt aan een tussentijdse 

oplossing.  Nu staan we voor een nieuwe collegeperiode en vinden we dat we ons moeten houden 

aan het woonplaatsbeginsel.  Dit beginsel is bedoeld om de (ver)binding met de stad te borgen. 

PvdA 

De verbinding met de stad kan ook anders geborgd worden dan ’s nachts in de stad te slapen. 

Het gaat om de kwaliteit van de bestuurder.  

 

D66 

Waarom heb je dan ingestemd met het raadsbesluit van 12-9-2013? 

PvdA/Stam 

Dat was ik niet persoonlijk. Ik zat toen niet in de gemeenteraad. Ik was wethouder. 

D66 

Wij vinden een pied-á- terre de minst goede oplossing. We zien het als ‘window dressing’ 

VVD 

De bestuurskracht van dhr. Wijten is aangetoond, hij heeft een grote betrokkenheid bij de stad. Dat 

zal zo blijven. Het voorstel voor een pied-á- terre oplossing is de keuze van dhr. Wijten. De pied-á- 

terre van dhr. Lamers wordt algemeen geaccepteerd. Doordeweeks is de heer Lamers in Schiedam. In 

het weekeinde in Houten.  

Zou toch ook voor dhr. Wijten goed kunnen werken? 

Hoekema 

Ik hoor een duidelijk verschil van mening. Zo komen we er niet uit. 

Er is een raadsbesluit, een voorstel voor een pied-á- terre oplossing en de meningen zijn verschillend 

of dit een goede oplossing is. Met een pied-á- terre zijn in den lande verschillende ervaringen. We 

komen hier niet makkelijk uit. Hier nog even tijd voor nemen. 

SP 

Het meest belangrijke signaal is vernieuwing. Betrokkenheid met de stad maakt hier onderdeel 

vanuit. Een pied-á- terre oplossing komt over alsof de bestuurder iets probeert te regelen. 

Het is belangrijk na te denken over de uitstraling van het college bij aantreden. 

De SP gaat uit van een totaal plaatje, wat wil het college uitstralen (kracht en vernieuwing), een 

aantal maatregelen hoort hierbij (aantal fte wethouders, sobere bestuursstijl). Daar passen de 

afspraken van het woonplaatsbeginsel bij. Mogelijk dat vanuit dit totaal plaatje ruimte gevonden kan 

worden t.a.v. het woonplaatsbeginsel. 

Hoekema 

De woorden van de SP komen bij mij over dat de SP het probleem eerste groter wil maken om de 

oplossing voor het woonplaatsbeginsel te kunnen insluiten 
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SP 

Zo moet u dit niet opvatten. Het totaalplaatje past bij het denken van de SP. Is niet geconstrueerd 

om tot een oplossing van het woonplaatsbeginsel te komen. 

CDA 

Wij  hoorden dhr. Hoekema eerder zeggen dat hij nog even wil doorkauwen om tot een oplossing te 

komen. Het is verstandig om snel door de zure appel heen te bijten. 

 

Hoekema 

Ik wil een oplossing vóór zaterdag 

 

VVD 

Hebben wij nu van de partijen voorkeuren of breekpunten gehoord? 

D66 

De discussie hebben we al 2,5 jaar geleden gehad. Een paar afspraken zijn toen gemaakt. 

Het CDA komt met een kandidaat die niet aan één van de voorwaarden voldoet.  Wij begrijpen het 

uitgesproken woord breekpunten niet zo goed 

VVD 

Door de oude raad is nadrukkelijk vastgelegd dat de nieuwe raad het woonplaatsbeginsel vaststelt 

 

D66 

Willen we dan dat de nieuwe raad dit opnieuw vaststelt? 

 

Hoekema 

We moeten niet vluchten naar de raad. 5 partijen willen een nieuw college, een pied-á- terre voldoet 

in principe aan de regels. Twee partijen vinden een pied-á- terre geen juiste oplossing. 

Als een wethouder buiten de stad woont krijg  je ieder jaar gedonder. Deze week wil ik deze zaak 

afhandelen. 

 

VVD 

We krijgen een nieuw college, willen hiervoor de beste mensen, wie komt er indien dhr. Wijten niet 

komt? 

 

CDA 

Wij hebben een wethouderskandidaat. We gaan niet in op de vraag van de VVD. Is niet aan de orde 

wat ons betreft. 

Hoekema 

Deze week moeten we dit oplossen. We komen niet verder behalve dat dhr. Wijten bereid is tot een 

pied-á- terre. 

PvdA 

Eerder hebben we gezegd niets tegen elkaars wethouderskandidaten te hebben. Wel is door twee 

partijen aangegeven dat het woonplaatsbeginsel geldt. 
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Nu is dhr. Wijten bereid een woning te huren. Het brengt hem op extra kosten. 

Wat willen we nu nog meer? 

 

D66 

Het gaat om transparantie. Er zijn regels afgesproken. Bij dhr. Lamers is er niets schimmigs aan de 

wijze waarop hij het woonplaatsbeginsel invult. 

Bij dhr. Wijten loopt dit al 2,5 jaar. Indien hij voor de ‘show’ een plekje op het Broersveld zoekt, gaan 

wij dit niet uitleggen. 

 

PvdA 

Rekening houden met de vrouw en kinderen van dhr. Wijten. De kinderen zitten nog op school. 

D66 

Wij willen niet tijdens het spel de regels steeds veranderen 

 

Hoekema 

De oplossing kan naar de geest van de regels worden ingevuld. Ik moet er nog even over nadenken. 

SP 

Andere dingen regelen dan kan dit ook geregeld worden. Als het gaat om bestuurlijke vernieuwing 

zijn deze andere dingen zeker aan de orde 

 

Hoekema 

De SP trekt het probleem breed 

SP 

We beperken ons niet tot het woonplaatsbeginsel maar zien dit vanuit een breder perspectief 

 

Hoekema 

Dank voor het ‘out of te box’ willen denken van de SP. Dat waardeer ik van de SP. 

Hoekema 

Het zijn wel valide punten die de SP noemt. Maar het leidt mijns inziens niet tot een begaanbaar  

pad. 

CDA 

Wij willen weten waar we aan toe zijn 

 

Hoekema 

We krijgen het nog 1x op tafel 

 

CDA 

Eerst deze discussie afsluiten. Nu is het niet correct verder te gaan. 

Wij verzoeken de voorzitter om het overleg even te schorsen. Wij willen ons even beraden. 

Het verzoek van het CDA wordt ingewilligd 
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Na de schorsing 

 

Hoekema 

We gaan verder met het overleg. Er heeft tijdens de schorsing nuttig overleg plaatsgevonden. 

Het voorstel van het CDA is dat dhr. Wijten met zijn gezin,  met de tijdsduur van een jaar t.w. de 

vroege zomer van 2015, naar Schiedam verhuist.  Aan dhr. Wijten moet dan een ontheffing van het 

woonplaatsbeginsel van één jaar geboden worden.    

Mevr. Van Aaken en dhr. Hoekema bespreken het voorstel met dhr Wijten en komen hierop nog 

terug. 

 

Dan wilde ik nu verder gaan met de andere agendapunten 

 

VVD 

Het aantal fte’s staat nog ter discussie 

 

Hoekema 

Misschien nu niet over het aantal fte’s praten?  Misschien moeten we dit bij de portefeuilleverdeling 

doen? 

VVD 

We vinden dat we ook de discussie over het aantal fte niet boven tafel moeten laten hangen 

Hoekema 

Is er instemming dat we het aantal fte’s nu gaan bespreken? 

 

Iedereen is akkoord 

Hoekema 

Er is een pleidooi voor een inzet van 5fte. Er zijn ook voorkeuren voor een inzet van 4,6 fte of 4,0 fte. 

We moeten niet op een mechanistische wijze  tussen de 4 en 5 fte gaan zitten 

Waar zit bij D66 de ruimte? 

D66 

5 fte is voor D66 bespreekbaar. De redenering van de SP begrijpen we. 4,6 fte is goed te verdedigen 

VVD 

Wij kiezen voor 5 fte 

 

CDA 

Idem 

 

PvdA 

Idem 
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SP 

Wij hebben altijd gepleit voor 4 fte. Met de decentralisaties is meer bestuurskracht nodig. Daar is 

niets verkeerds aan maar om dit zo maar op te trekken naar 5 fte vinden we teveel van het goede. 

Hoekema 

De decentralisaties leiden tot een verhoging van de begroting met ca 30%.  

 

SP 

Aan de ene kant komt er meer budget bij, aan de andere kant is het de bedoeling de eigen kracht te 

versterken. Bij deze ontwikkeling past ook dat het bestuur zichzelf niet ontziet en zelf ook versobert. 

Is belangrijk voor de uitstraling van het bestuur 

 

VVD 

Versobering burger is nog niet besproken. Dit ligt niet bij de gemeente.  

De lastverzwaring voor de burgers komt door het rijk, niet door de gemeente 

 

SP 

Het gehele zorgpakket verschraalt, de buurthuizen worden straks door vrijwilligers gerund. 

Vrijwilligers krijgen meer zorgtaken. De burger voelt dat. Het maakt niet uit of dit door de gemeente 

of het rijk komt. De burger verwacht een signaal van het bestuur. 

CDA 

Om de drie decentralisaties toch goed te kunnen realiseren is extra bestuurskracht nodig. 

Het gaat erom met de beperkte middelen toch voor de burger een goed voorzieningenniveau te 

realiseren. Dat vraagt op bestuurlijk niveau wel het een en ander 

SP 

Wij verwachten iets anders. Lokaal worden mensen gekort. Kunnen we ons dan veroorloven extra 

bestuurskracht nodig te hebben. We kunnen de salariskosten van het bestuur terugbrengen 

D66 

Het salaris is gekoppeld aan de gemeentegrootte. Daar kan je niet op korten 

 

SP 

Het gaat om een gedragscode. Bijv. als je opstapt de hoogte/modaliteiten van het wachtgeld 

 

VVD 

Dat vinden wij amoreel. Wethouder ben je een beperkte periode. Je krijgt zo niemand meer voor een 

wethouderspost 

 

D66 

Die kant moeten wij niet opgaan. Als we mensen aannemen dan moeten we die ook volwaardig 

betalen. 

 

PvdA 

Als je 60 u werkt en daarbij 36 u betaald krijgt dan is er geen bereidheid om van het wachtgeld af te 



7 
 

zien. Het afgelopen college is zeer terughoudend bij het declareren. Je ziet dat het afgelopen 

nauwelijks declareert.  Dat is versobering. 

 

Hoekema 

De salarissen en het wachtgeld zijn minimale regelingen. Daar moeten we niet aan willen komen. 

Met een sobere houding in de bestuurscultuur moet het mogelijk zijn om een inzet van 5 fte te 

aanvaarden 

SP 

Wij vragen het overleg te schorsen. We willen ons even beraden 

 

Het verzoek wordt ingewilligd 

 

Na de schorsing 

 

SP 

Gelet op de bestuurlijke opgaven en op de versobering van de bestuurlijke declaraties hebben we 

besloten om het punt van het aantal fte’s niet als het belangrijkste breekpunt te beschouwen. We 

bijten door deze zure appel heen en zijn akkoord met de 5 fte. 

 

Hoekema 

Zeer veel dank aan de SP voor deze geste. Dit komt de voortgang van de onderhandelingen ten 

goede. 

Ik stel nu voor om de agenda te vervolgen. 

Stand van zaken en verwerking huiswerkafspraken 12 april 

 

Hoekema 

Het grootste deel van het huiswerk is gedaan. Tekstvoorstellen zijn aangeleverd. 

Een aantal afspraken staat nog open: 

 stabiliseren lasten burger betreft een afspraak over houding en gedrag 

wellicht opnemen in Bestuursakkoord (Afspraak: Dhr. Houkamp/Bregman maken ism dhr. 

Stam een tekst en mailen deze door naar de anderen; 

 voorstel kwaliteitsverbetering onderwijs (Afspraak: de heren Bregman en Stam maken een 

tekst); 

 bezwaren SP m.b.t. Schiedam in beweging (Afspraak: dhr. Wijmans maakt nog een tekst); 

 visionaire' tekst over citymarketing  

o dit is niet afgesproken, wordt geschrapt 

 bezwaren tegen Rotterdamwet 

 

Deze afspraak levert nog discussie op 

 

D66 

Ons bezwaar betreft de selectie op inkomens; 
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PvdA 

De ruimte is dat betrokken groepen zich in andere wijken kunnen vestigen waardoor 

Schiedam-Oost lucht krijgt 

 

VVD 

In Rotterdam is de toepassing van de wet strikter dan wat wij in Schiedam voorstaan 

 

D66 

De Rotterdamwet biedt een groot scala aan mogelijkheden. Selectie via het stellen van 

inkomenseisen wijzen wij af. 

 

PvdA 

Het betreft niet een selectie op de hoogte van inkomen maar een toets of er sprake is van 

een inkomen. Dat is het probleem in Schiedam-Oost. 

Er is misschien wel inkomen maar niet legaal. 

 

Hoekema 

Wat is de aard van het bezwaar? De hoogte of dat op inkomen an sich wordt geselecteerd? 

 

VVD 

Er is een toestroom van kansarme groepen in Schiedam-Oost. De wijk gaat niet vooruit, de 

instromers ook niet. De Rotterdamwet biedt een breed pakket aan toe te passen  

maatregelen  

 

Hoekema 

Een oplossing kan gezocht worden in het brede pakket van de Rotterdamwet 

 

VVD 

We moeten goed nadenken hoe we de problemen fundamenteel kunnen aanpakken 

 

PvdA 

Wij horen geluiden van een openbare basisschool  dat ze het niet goed meer aankunnen. 

Veel leerlingen hebben ouders die analfabeet zijn. 

Deze groepen kunnen we beter elders in de stad vestigen. Hier zijn scholen gevestigd die 

deze problemen nog aan kunnen 

 

D66 

We gaan straks energie stoppen in selectie terwijl wij weten dat dit in de praktijk niet werkt 

 

VVD 

We moeten positief denken. Geef aan wat wel werkt 

 

Hoekema 

De tekst van mevrouw Van Aaken is in bescheiden vorm een toepassing van de 

Rotterdamwet  
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D66 

Alles in de Rotterdamwet is okay behalve de selectie op inkomens 

 

VVD 

Je geeft Woonplus dan wel ruimte 

 

PvdA 

Nog met dhr. Wijten over de tekst gesproken. Hij zag hierin geen problemen 

 

Afspraak  

De heer Hoekema stelt voor dat we de tekst van mevr. Van Aaken als basis nemen en dat dhr 

Bregman hierop een aanvulling maakt. 

 

Iedereen is hiermee akkoord 

 

Nalopen of alle in de eerste 5 clusters ingebrachte punten nu zijn afgedekt  

 

1. Aanpassen grondbeleid/erfpacht. Er is een tekstvoorstel. Is afgedekt 

2. Decentralisaties. Alles is afgedekt 

3. Financiën. Er komt nog een tekst over stabiliseren lasten/woonlasten (D66)  Solide 

financieel beleid / financiën op orde is afgedekt in het tekstvoorstel over de schuldenpositie 

4. Ondernemersklimaat en sociale stijging. Afspraak: tekst over kwaliteit onderwijs (PvdA)  

komt nog. 

Overige punten zijn afgedekt 

5. Investeren in integrale gebiedsontwikkeling. Punten b, c, d zijn afgedekt. 

   Er komt nog een tekst (SP) over Schiedam in beweging (punten a en b) 

 

Vervolgafspraken/huiswerk punten cluster 6 t/m 10  

 

6 a. Burgerparticpatie D66 (M. Houtkamp) maakt een tekstvoorstel 

6 b. Wijkontwikkeling 2.0  PvdA (M. Stam maakt een afspraak ism D66/M. Houtkamp) 

6 d. (was 10) Bestuurlijke vernieuwing. Het punt was van het CDA en betrof de 

communicatie. Mevr. Van Aaken (CDA) maakt een tekstvoorstel 

 

7 a. Veiligheid in breed perspectief te bezien  VVD (A. Mostert) maakt een tekstvoorstel 

7 b. Zorgen voor een strakkere grip op het MBOP  (R. de Vreede maakt een tekstvoorstel) 

 

8 a. afspraken woningbouw  D66 (M. Houtkamp) maakt een tekstvoorstel 

8 b en c Wonen en openbaar vervoer SP en PvdA maken een tekstvoorstel 
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Er ontstaat discussie  

 

SP 

We draaien nu de agenda om 

 

Hoekema 

Dat komt door het verloop van de agenda, we hebben de agenda aangepast 

SP 

Wat wil de PvdA met het openbaar vervoer? 

 

PvdA 

Wij willen kleinschalig openbaar vervoer door inzet van vrijwilligers en gratis openbaar 

vervoer voor ouderen en minima 

 

VVD 

Gratis o.v. is voor ons niet taboe maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Gaat wel ergens 

vanaf. 

 

D66 

Wij huldigen het standpunt dat de overheid niet verantwoordelijk is voor het gebruik van het 

o.v. Vinden het wel raar dat Rotterdam wel zo’n regeling heeft en Schiedam niet. 

Als het geld kost moet je het wel ergens vandaan halen. 

Is geen taboe voor ons 

 

SP 

In principe voor. Gratis o.v. is ook in Rotterdam. Het heeft onze voorkeur om dit 

inkomensafhankelijk te maken. We weten niet wat dit kost en/of dit  haalbaar is. 

 

PvdA 

wij hebben wat onderzoek gedaan. 

De kosten voor het gratis o.v. voor 65 plussers  worden geraamd op ca € 500.000. Er zijn ook 

inverdieneffecten tgv minder gebruik van regiotaxi’s. Deze worden geraamd op ca 20% op 

een totaal bedrag van € 1,8 miljoen. Totaal worden de inverdieneffecten geraamd op ca € 

400.000. 

De kosten voor de minima worden geraamd op ca € 350.000. Hierbij is gekeken naar de 

kosten die Eindhoven maakt. Deze zijn vergelijkbaar met die van Schiedam en bedragen € 

350.000. Er zijn wel inverdieneffecten bij de Wmo maar het deze zijn beduidend lager  dan 

voor de berekende inverdieneffecten bij de 65 plussers. 

 

D66 

Is het openbaar vervoer net zo goed als de regiotaxi? 

 

PvdA 

Alles moet goed uitgezocht worden 
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D66 

Fijnmaziger vervoer nastreven lijkt in tegenspraak met zeggen dat het openbaar vervoer nu 

net zo goed is als de regiotaxi. 

 

CDA 

Wij delen van de mening van de VVD.  Het is raar dat Rotterdam gratis ov voor 65 plussers 

heeft en Schiedam niet 

 

VVD 

Wij schatten in dat de structurele kosten straks al gauw op zo’n € 1,2 miljoen komen. Hoe 

gaan we dat betalen? We vragen om een goede notitie. 

 

SP 

Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren verslechterd. Daar willen wij het ook over 

hebben. 

 

D66 

Wat wil je dan wel? 

 

SP 

Er wordt nu net gedaan of alleen hulpbehoevenden ov nodig hebben. Geldt voor alle 

Schiedammers 

 

VVD 

Iedereen moet kunnen kiezen hoe hij reist 

 

Hoekema 

Een fijnmazig systeem heeft een prijs 

 

D66 

Het door de SP genoemde punt past meer bij de verantwoordelijkheid van het 

gemeentebestuur om dit in de regio aan de orde te stellen c.q. hierover afspraken te maken 

 

PvdA 

Breder zien. Gaat om terughalen van de vervallen lijnen van bus- en tramvervoer 

 

Hoekema 

Agenda i s breder. Afspraken met stadsregio hierin betrekken 

Ik stel voor dat dhr. Van Vliet (PvdA) een integrale notitie opstelt  en een voorstel doet over  

gratis o.v. voor de 65 plussers en minima en de in de stadsregio te maken afspraken om tot 

een verbetering van het ov in het algemeen in Schiedam te komen 
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VVD 

Wij willen nadrukkelijk dat gegevens van buiten Schiedam in de 

kostenramingen/berekeningen worden betrokken 

 

Iedereen is hiermee akkoord 

 

 

9a en 9b geen nieuwe visies maken, uitvoeren van vastgesteld beleid. Afgesproken wordt 

om dit punt op te nemen in het bestuursakkoord (D66) 

 

10. Aandacht voor bestuurlijke vernieuwing. Dit punt is als 6d opgenomen. 

 

Resterend punt: dienstverlening. Afgesproken dat R. de Vreede een tekstvoorstel aanlevert. 

 

SP 

Van belang is dat het college een nieuw elan uitstraalt. We zijn bereid hiervoor een tekst aan 

te leveren waarin punten aan de orde komen zoals hoe verhoudt de kanteling van het 

bestuur zich tot de burger c.q. tot het vergroten van de eigen kracht van de burger, het 

stimulerende effect dat hiervan uitgaat, het meervoudig kijken etc . 

Het gaan om de verbinding met de beweging, veranderingen die thans op bestuurlijk en 

ambtelijk niveau plaatsvinden. 

Iedereen is akkoord dat de SP/dhr  Van Steenderen hiervoor een voorzet aanlevert. 

 

Hoekema 

Wat missen we nog? Iets over open data dhr. Houtkamp (D66) pakt dit op. 

 

VVD 

in het kader van de bestuurlijke vernieuwing rekening houden met c.q. aansluiten op wat 

reeds in gang gezet is. Dit ook zo formuleren. 

 

CDA 

Dit punt meer specificeren. Wij belichten dit meer vanuit de communicatie 

 

Hoekema 

Misschien te weinig gezegd over cultuur, sport en jeugd of andere punten? 

 

SP 

Rekening houden dat het akkoord is op hoofdlijnen.  

 

PvdA 

Komt er nog een stevig statement over de decentralisaties. Een piece de resistance  

(belangrijkste onderdeel) met een aangeven dat we dit goed gaan uitvoeren 

 

Hoekema 

Een stevige motivatie, een nieuw elan dat het college de decentralisaties ziet als dé opgave 
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voor de komende jaren    

Is het visitekaartje van het nieuwe college 

Moet verbonden worden met de inleiding 

 

SP 

De aan te leveren tekst van dhr. Van Steenderen (SP) kan een mooie voorzet hiervoor zijn 

 

Hoekema 

En kan ook verbonden worden met de inleiding die ik voor mijn rekening zal nemen 

 

Planning en afspraken  

Vervolgbijeenkomsten: 

zaterdag 19 april van 9.00 – 13.00 u 

Doorploegen van de teksten die door R. de Vreede worden geordend op basis van de 

clustering. Zaterdag 19april staat de inhoud centraal 

 

Dinsdag 22 april kan dhr. Hoekema pas vanaf 21.00 u aanwezig zijn. Afgesproken wordt dat 

partijen tussen 19.30 en 21.00 u met elkaar alvast de portefeuilleverdeling voorbespreken 

(voorsorteren). 

 

dinsdag 22 april 19.30 u – 21.00 u al voorsorteren op portefeuilleverdeling  

dinsdag 22 april 21.00 u – 23.00 u vervolg portefeuilleverdeling  

 

 

R. de Vreede 

19 april 2014 
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