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Verslag  22-4-2014 onderhandelingen Bestuursakkoord/Beleidsakkoord D66, PvdA, VVD, SP, CDA 

Aanwezig: J. Hoekema (formateur), 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), T. Wijmans (SP), A. van Steenderen (SP), H. Kucuk (SP), R. de 

Vreede (concernstaf) 

  

Opening 19.30 u  

De heer Bregman heet iedereen welkom. Zoals bekend kan dhr. Hoekema pas vanaf 21.00 u 

aanwezig zijn. Afgesproken is dat partijen tot aan de komst van dhr. Hoekema een verkenning plegen 

naar de portefeuilleverdeling. 

 

Verkenning portefeuilleverdeling 

Afgesproken wordt om bij de portefeuilleverdeling zoveel mogelijk te kijken naar samenhang, de 

aanbevelingen van burgemeester Lamers in de aanbiedingsbrief van het overdrachtsdossier en 

voortgang Stadsvisie Schiedam 2030 over de portefeuilleverdeling en de affiniteit van 

personen/partijen met de verschillende onderwerpen. 

Via een inventarisatierondje wordt per partij geïnventariseerd naar welke onderwerpen de voorkeur 

uitgaat. 

Op basis hiervan kan een eerste verdeling (naar onderwerpen) van de portefeuilles gemaakt worden. 

Deze verdeling roept geen discussies op bij de partijen. De resterende onderwerpen worden 

vervolgens in overleg verdeeld waarbij wordt afgesproken om de ontwikkeling van Schiedam in 

beweging over twee wethouders te verdelen en de decentralisaties over drie. 

Op basis van het bovenstaande is er overeenstemming over de volgende portefeuilleverdeling: 

Portefeuilleverdeling 

Partijen spreken de volgende portefeuilleverdeling af: 

D66 
Ruimtelijke Ordening,  Schiedam in beweging, Verkeer&Vervoer,  Grondbeleid, Monumenten, 
Cultuur, Binnenstad en markten, Vastgoed 
 
Pvda 
Stroomopwaarts + Werk&Inkomen, Wijkgericht werken, Stedenbeleid, Onderwijs, Bedrijfsvoering, 
Emancipatie en integratie 
 
SP 
Bouwen en Wonen, Beheer openbare ruimte. Economische zaken, Stadspromotie en toerisme, 
Schieveste, Regionaal groenbeleid 
 
VVD 
Financiën, Sport, Schiedam in beweging, Jeugdzorg, Bedrijventerreinen, Havens  
 
CDA 
WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Milieu, Vrijwilligerswerk, Dierenwelzijn 
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Verdeling 3 decentralisaties:   
CDA:  WMO 
VVD : Jeugdzorg 
Pvda: Werk 
 
Gezamenlijk: 
Decentralisaties 
Oost: stedenbeleid 
 
Portefeuille burgemeester 
In overleg met dhr. Lamers wordt afgesproken om de volgende portefeuilles onder de 
verantwoordelijkheid van de burgemeester te laten vallen:  Europa, regionale aangelegenheden, 
Klanten Contactcentrum (KCC)  en archief (dienstverlening), algemene zaken en communicatie,  
integrale handhaving  
 
Afgesproken wordt om bij afwezigheid van de burgemeester de volgorde ( van loco-burgemeester)  
als volgt in te vullen:   
 
Loco’s 
1 D66 
2 PvdA 
3 SP 
4 VVD 
5 CDA 
 

Vervolg 21.00 u 

Onder leiding van dhr. Hoekema wordt de vergadering vervolgd. 

Dhr. Bregman geeft aan dat de partijen in het vooroverleg overeenstemming hebben bereikt over de 

portefeuilleverdeling en dat aansluitend met burgemeester Lamers overleg heeft plaatsgevonden 

over de aan de burgmeester toe te delen portefeuilles. Hieraan heeft burgmeester Lamers nog het 

onderwerp integrale handhaving toegevoegd. Tevens zijn de onderwerpen algemene zaken en 

communicatie aan zijn portefeuille toegevoegd. 

 

Hoekema 

Mooi dat de partijen zo snel  en in overeenstemming met elkaar tot de portefeuilleverdeling zijn 

gekomen. Mijn beeld is dat er sprake is van een  samenhangende en evenwichtig verdeling. 

De aanbevelingen van de burgemeester zijn, behalve  de scheiding van het grondbeleid en de 

grondexploitatie, verwerkt.  

De partijen vinden de scheiding van het grondbeleid en de grondexploïtatie niet zo urgent omdat 

Schiedam geen problemen heeft met grondexploïtaties. Voor het punt van “scheiding “ 

verantwoordelijkheden kan een oplossing gevonden worden. Het punt wordt niet zwaarwegend 

genoeg gevonden om de portefeuilleverdeling  aan te passen. 

 

Concept-verslag 15 -4-2014 

De opmerkingen zijn goed verwerkt. Het verslag van 15 april is hiermee vastgesteld. 

 

 



3 
 

Concept-verslag 19-4-2014 

N.a.v. het verslag geeft dhr. Bregman nog een toelichting ivm het artikel in het AD. 

Dhr. Bregman geeft aan dat hij in het artikel geciteerd is en dat klopt niet. Hij heeft dit niet gezegd. 

Dhr. Bregman heeft bij een vraag over de coalitieonderhandelingen van de betrokken journalist 

verwezen naar dhr. Hoekema. M.b.t. een vraag over het woonplaatsbeginsel heeft dhr. Bregman 

verwezen naar de richtlijnen van de raad. De betrokken journalist heeft vervolgens zijn eigen verhaal 

geconstrueerd.  

CDA 

Wij zijn blij met de toelichting van Dhr. Bregman. Het is ons duidelijk dat er geen sprake van opzet 

was. 

 

Hoekema 

Het is voldoende uitgesproken zo. Laten we nu het concept-verslag van 19 april bespreken en de 

agenda vervolgen. 

Er is een aantal opmerkingen in het concept-verslag van 19 april dat  ‘herkenbaar’  zal worden 

verwerkt. 

Na goedkeuring van deze verwerking is het verslag definitief. 

 

Bespreken ruwe versie Bestuurs-/Beleidsakkoord D66, PvdA, SP, VVD, CDA 

 

Inleiding 

Hoekema 

Graag de majeure punten doorgeven dan loop ik nog door de tekst en zal dit nog verwerken. 

De volgende punten worden aangegeven: 

D66 

Is de tekst een inleiding, voorwoord van de formateur of een aanbiedingsbrief?  

 

PvdA 

De inleiding moet iets sprankelends (bevlogends) hebben daarna worden de teksten zakelijker  

Hoekema 

Is het Bestuurs-/-Beleidsakkoord een breuk met het verleden of een voortgaande lijn?  Ik proef 

verschillende nuances. 

SP 

Je moet dit probleem niet benoemen. Je haalt het dan naar jezelf toe. Je zet partijen op het spoor 

door dit aan te geven 

 

D66 

Speelt al. Dat zie je aan de reacties 

VVD 

Wij hebben nog iets met de volgorde met de tekst (methodisch puntje). 

Zo zouden wij met het laatste tekstblok over de stad juist willen beginnen 
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Hoekema 

Lijkt mij prima. Mail maar even hoe je de volgorde van de tekst zou willen veranderen 

PvdA 

Beter niet noemen in de tekst: 

- streven naar wisselende meerderheden; 

- Wassenaar en Rotterdam. 

 

CDA 

Met de zinsnede over de overheid als pinautomaat hebben wij niks 

 

SP 

Deze zinsnede kan je ook positief formuleren 

VVD 

De decentralisaties ook als kans benoemen, valt ook iets te winnen. 

We komen ook niet van ver, met deze zin zijn wij het niet eens 

  

Hoekema 

Ik kijk er nog naar en neem de opmerkingen mee. Het punt van de open data kan beter op blz, 11 (bij 

dienstverlening) aan de orde komen 

Bestuursakkoord 

 

VVD 

Hebben we dit echt nodig gezien de dubbeling met de inleiding? 

Hoekema 

De VVD vraagt zich af of de aangegeven afspraken echt nodig zijn. Elementen van het Leidse akkoord 

gelden niet voor Schiedam. Schiedam is de laatste twee jaar goed bestuurd. 

D66 

Alle korte teksten in het Bestuursakkoord zijn prima 

 

PvdA 

Idem, alleen laatste punt kan korter. Vanaf communicatie gaat etc de tekst schrappen. De laatste zin 

afsluiten met … voort te zetten en te versterken 

 

Hoekema 

De in het Bestuursakkoord aangegeven open houding betreft eigenlijk twee punten: 

1. Oppositiepartijen worden eenmalig uitgenodigd om op hoofdlijnen nog input te leveren op 

het Bestuurs-/Beleidsakkoord dat vervolgens wordt uitgewerkt in het 

Collegewerkprogramma; 

2. Een algemene open houding voor de komende 4 jaar 
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Opmerking naar aanleiding van het eerste punt: het eerste punt is nog niet verwerkt in het 

Bestuursakkoord. Iedereen is akkoord om dit eerste punt in het Bestuursakkoord op te nemen 

PvdA 

Nog iets opnemen over ‘staand beleid’ wordt voortgezet.  

D66 

Voor ons niet nodig. Beter open laten dan nu aan te geven 

 

SP 

Welk probleem lossen we nu op? 

Zaken die niet benoemd worden, worden gewoon uitgevoerd. Het is niet zo dat zaken die niet 

benoemd zijn geen aandacht hebben 

 

VVD 

De PvdA vraagt enig comfort over het punt hoe wordt omgegaan met niet afgesproken zaken 

 

SP 

Als onze leden dat vragen dan leggen we dat uit 

 

VVD 

Ons beeld is dat je het er niet sterker op maakt door in de tekst op te nemen hoe met staand beleid 

wordt omgegaan 

PvdA 

Akkoord, doen we niet 

 

Opmerkingen Beleidsakkoord  

1. Aanpassen grondbeleid/erfpacht 

- schrappen woordje ‘de’ voor buitensporige canonverhogingen; 

 

2. Decentralisaties 

 

Decentralisaties, de opgave voor de komende jaren 

- drie nieuwe taken vragen ipv. vraagt; 

- dat de gemeente failliet gaat vervangen door een andere formulering (behoud van bestaande  

  taken); 

- regering ipv regeringen; 

 

Vorming van één krachtige Advies raad “Sociaal Domein” 

- achter een meldpunt ingesteld toevoegen: voor zaken waar de Schiedammers niet bij de 

uitvoerende organisaties terecht kunnen 

- meldingen ipv klachten + die ipv deze 
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Armoedebeleid handhaven 

- mits ipv vermits 

 

Extra inzet op (verkrijgen van) werk, (technisch)  onderwijs en goede aansluiting onderwijs op 

arbeidsmarkt  

- kijken naar een evt. dubbeling met 4 (verbetering kwaliteit onderwijs) 

 

De balans sociaal – fysiek  handhaven 

- er staat 2x balans 

 

3. Financiën 

 

Stabiliseren lasten/woonlasten, waar de gemeente invloed op heeft,  tbv. de Schiedammers   

- voor “de kostendekkende rioolbelasting etc,  het woordje bijvoorbeeld toevoegen 

 

Terugbrengen schuldpositie 

- naast het sturen op baten en lasten komt er meer aandacht voor ipv het woordje focus 

- a) en b) schrappen gewoon twee zinnen van maken 

 

4. Ondernemersklimaat ,ondernemersloket en sociale stijging/emancipatie 

Verbeteren ondernemersklimaat 
- Nieuw beleid mag ….., achter mag het woordje beginsel toevoegen 
- Achter financieringsmogelijkheden zijn het woordje bijvoorbeeld toevoegen 
- Zinsnede “Partijen streven naar een MKB-vriendelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onnodige  
  belemmeringen worden waar mogelijk weggenomen om alle ondernemers, ook lokale, een kans te 
  geven bij het verwerven van gemeenteopdrachten” nog toevoegen; 
- voor ondernemers toevoegen bestaande en startende ; 
- het woordje  branding van aanhalingstekens voorzien “branding” 
 
Ondernemersloket 
- geen opmerkingen 
 
Ondernemersfonds 
- geen opmerkingen 

Verbeteren kwaliteit onderwijs 

 

Toevoegen verdwenen passage:  

Het aanbod van onderwijs is cruciaal voor de kans op sociale stijging. Het opleidingsniveau is 

bepalend voor stedelijke groei en innovatie. Bovendien heeft hoger onderwijs positieve effecten op 

huisvesting, leegstand, horeca, R&D en innovatieve ‘startups’. Schiedam zet in op een uitbreiding in 

hoger en universitair onderwijs. Campusvorming rondom de maritieme sector wordt op haalbaarheid 

onderzocht. 
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Na enige discussie wordt afgesproken om de volgende passage op te nemen (ivm hoe om te gaan 

met de korting op (op het gemeentefonds) de huisvesting voor scholen: 

 

“Partijen zoeken samen en in goed overleg met de schoolbesturen naar een oplossing voor de 

rijkskorting op de onderwijshuisvesting” 

5. Investeren in integrale gebiedsontwikkeling 
 
Doorzetten Schiedam in beweging  
- dit belangrijke project vervangen door deze belangrijke ontwikkeling; 
- woordje grote voor betrokkenheid gemeenteraad schrappen 

Binnenstad 

- geen opmerkingen 

 

Focus op de wijk Schiedam-Oost en toepassing Rotterdam wet 

 Na enig discussie wordt ivm de toepassing van de Rotterdamwet afgesproken om, op basis van de 

discussie van zaterdag 19 april, de volgende afspraak op te nemen: 

  “Partijen spreken af om de maatregelen van de “Rotterdamwet”  in de volle breedte toe te passen  

  vooralsnog met uitzondering van het inkomenscriterium. Mocht later blijken dat deze maatregelen 

  niet afdoende zijn dan kan het inkomenscriterium alsnog worden toegepast” 

 

6.Nieuw perspectief/nieuwe elan burgerparticipatie 

Hier zijn geen opmerkingen 

 

7. Veiligheid en openbare ruimte 

Er wordt achter de zin Daarnaast…………openbare orde en veiligheid de zin opgenomen: “Om op deze 

taken berekend te zijn wordt bekeken hoe extra geïnvesteerd kan worden in toezicht en handhaving 

 

8.Wonen en vervoer  

afspraken over wonen in relatie tot Woonvisie Schiedam 2030 

- achter vastgestelde Woonvisie 2030 opnemen (inclusief de bepaling over Thurlede) 

Onderzoek verbetering bereikbaarheid Schiedam-Noord 
- Tekst van Dhr Houtkamp “In samenwerking met Rotterdam wordt een onderzoek gestart naar de  
  mogelijkheid van een verkeersverbinding naar de Matlingeweg en de A13/A16 middels een 
  aftakking van de 's-Gravelandseweg ter hoogte van de Polderdwarsweg” wordt hier opgenomen 
 
9.Cultuur 
- nog toevoegen (achter theaters) amateurgezelschappen 
 
10. Sport en 11. Duurzaamheid 
Geen opmerkingen 
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12. Dienstverlening 
 
Open data/open spending 
Nog toevoegen: De gemeente gaat aan door haar gesubsidieerde instellingen vragen om een zelfde 
systematiek te hanteren 
 
 
PvdA ledenvergadering 
De PvdA heeft woensdag 23 april een ledenvergadering over het Bestuursakkoord-/Beleidsakkoord. 
Vraag is wat kan nu hierover gezegd worden? 
 
Hoekema 
Als de PvdA afspraken openbaar maakt dan  hebben de andere partijen in beginsel dat recht ook. De 
eindversie van het Bestuursakkoord/Beleidsakkoord is nog niet geaccordeerd. Naar verwachting kan 
een akkoord pas donderdag worden afgegeven. De tekst zal daarna nog moeten worden geredigeerd 
inclusief  het aanpakken van de lay out. 
Punten mondeling benoemen, meer kan niet. Er kan niets schriftelijk worden overgedragen. 
 
Afspraken 
- alle opmerkingen worden door dhr. De Vreede verwerkt; 
- mevr. Gouweleeuw past de volgorde van de inleiding aan; 
- Dhr. Hoekema past de inleiding aan; 
 
Donderdagavond 21.00 u (na de raadsvergadering) wordt het Bestuurs-/Beleidsakkoord in principe 
geaccordeerd door de delegatieleden. Nadere aandacht is nog hoe met de pers om te gaan. 
Hierover wordt door dhr. Hoekema overleg gepleegd met de communicatieregisseur van de 
gemeente. 
 
 
24-4-2014 
R. de Vreede 
 
 
 
 


