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Verslag  24-4-2014 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 20.30 u  

De heer Hoekema heet iedereen welkom. Dit is alweer het zesde en het laatste formatieoverleg. 

Vanmiddag heeft u vernomen dat  er door een communicatiemedewerker in overleg met de griffie al 

om 21.15 u een bijeenkomst met de pers en gemeenteraad was ingepland.  Dit tijdstip is verschoven 

naar 22.00 u. We hebben nog even tijd nodig om de tekst van het Bestuursakkoord door te lopen en 

even met elkaar te bespreken hoe we de presentatie van het Bestuurs-/Beleidsakkoord doen.  

Concept-verslag 19 -4-2014 

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

Concept-verslag 22-4-2014 

Er is aantal opmerkingen dat in het verslag zal worden verwerkt. Na goedkeuring hiervan is het 

verslag van 19 april definitief. 

 

Doorlopen tekst Bestuurs-/Beleidsakkoord voor een laatste check 

 

Inleiding 

 

Hoekema 

De volgorde van de tekstonderdelen is op basis van het voorstel van mevr. Gouweleeuw gewijzigd. 

Dank hiervoor. Daarnaast zijn de door de partijen aangegeven opmerkingen verwerkt. 

 

Iedereen is akkoord met de wijzigingen. 

 

Er is nog één toevoeging: 

 In de zin “decentralisatie bieden ook kansen op vernieuwing”  wordt voor het woord ook nog het 

woordje “echter” toegevoegd. 

 

De inleiding is door iedereen akkoord 

 

Bestuursakkoord 

De mail van mevr. Glavimans wordt als zesde punt in het Bestuursakkoord gevoegd:    

“De overige partijen uit te nodigen punten aan te dragen die zij wensen aan te vullen op dit akkoord 

en die door het college worden meegenomen en gewogen bij de uitwerking van dit akkoord in het 

collegewerkplan” 

Daarnaast is er nog een kleine tekstaanpassing (woordje en ipv & betreft ondernemers & instellingen 
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onderaan blz. 3) 

 

Tekst Bestuursakkoord is door iedereen akkoord 

 

Beleidsakkoord 

 

Er is een aantal tekstuele aanpassingen: 

 

Algemeen: in de gehele tekst waar teksten nog tussen aanhalingstekens staan deze aanhalingstekens 

schrappen. 

blz. 4 bij de tekst “Decentralisaties de opgaven voor de komende jaren” 

De toegevoegde zinsnede “met het behoud van de uitvoering van de andere gemeentelijke taken (op 

de andere beleidsterreinen)  wordt veranderd in “met  behoud van de uitvoering van de andere 

gemeentelijke taken” 

In de zin hiervoor zoeken we de samenwerking in stadregionaal verband en met Vlaardingen en 

Maasluis en Midden-Delfland wordt 2 x het woordje de geschrapt. 

Blz. 4: Vorming van één krachtige Adviesraad “Sociaal Domein”  in de laatste zin de tekst tussen 

haakjes (die niet zijn opgepakt door de uitvoerende instanties) wordt geschrapt 

 

Blz. 5: geen opmerkingen 

blz. 6: bij Verbeteren ondernemersklimaat Spaanse Polder/’s-Graveland-Zuid aanpassen in  Spaanse 

Polder en ’s-Graveland-Zuid 

Blz. 7: onder verbeteren kwaliteit onderwijs: de zin in samenhang met de op blz. 5 aangegeven extra 

inzet …. Veranderen in  “ in samenhang met de extra inzet voor (technisch) onderwijs en de 

aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt zet het college de komende jaren ook extra in op het verhogen 

van de onderwijskwaliteit in het Schiedamse onderwijs” 

Blz 7: woord R&D veranderen in Onderzoek en Ontwikkeling, Woordje ‘rondom’ veranderen in “in 

relatie tot”. 

Blz. 8: Titel Nieuw perspectief/nieuw elan burgerparticipatie vervangen door “Wijkontwikkeling en 

communicatie naar de stad”. 

De teksten onder Wijkontwikkeling 2.0. en Open oor en transparante communicatie naar de stad 

worden vervangen door de integrale tekst: 

 “De Schiedammers en hun vraag staan centraal bij het denken en handelen van het college. De 

klassieke wijkoverleggen hebben hun waarde, maar sluiten niet altijd meer aan bij de diverse 

doelgroepen. Er kunnen afhankelijk van de vraag tijdelijke en vernieuwende participatieplatforms 

worden gecreëerd.  
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De Schiedamse samenleving is veelzijdig in kennis en vaardigheden. Het college ziet het als plicht 

deze kennis en kunde van Schiedammers en organisaties optimaal, vroegtijdig, gericht en proactief te 

benutten. 

De communicatie met en naar Schiedammers moet betrokken, efficiënt en effectief zijn, van 

uitvoerend tot strategisch niveau, rekening houdend met een diversiteit aan doelgroepen. Die 

houding verwachten we ook van de instellingen die door de gemeente worden bekostigd. Het 

Participatieprotocol wordt beschouwd als een gedragscode”. 

Blz. 9: onder “afspraken over wonen in relatie tot Woonvisie Schiedam 2030” staat 2x de zin 

“Voorwaarde om dit te kunnen realiseren is dat jongeren over een eigen inkomen beschikken”. 

Eén van de twee dubbele zinnen wordt geschrapt. 

Blz. 10: de kop dienstverlening wordt geschrapt. Open data/open spending wordt de kop. 

Blz. 11; de wijze waarop de onderdelen van de portefeuilles worden gepresenteerd wordt nog goed 

doorgesproken.  De toelichtende tekstblokjes “verdeling 3 decentralisaties” en “gezamenlijk” worden 

geschrapt. 

De tekst van de invulling van eerste, tweede  etc. loco-burgemeester wordt aangepast. 

Afgesproken wordt dat de tekst over de portefeuilleverdeling op blz. 11 als volgt wordt aangepast: 

 

Portefeuilleverdeling 

Partijen spreken de volgende portefeuilleverdeling af: 

Burgemeester 
Europa, Regionale Aangelegenheden, Dienstverlening (KCC en archief), Algemene Zaken en 

Communicatie, Integrale Handhaving  

D66 
Ruimtelijke Ordening met in begrip van Schiedam in beweging, Verkeer & Vervoer, Binnenstad, 

Monumenten, Cultuur, Grondbeleid en Vastgoed 

PvdA 
Werk & Inkomen en Sociale Werkvoorziening, Wijkgericht Werken, Stedenbeleid, Onderwijs, 

Bedrijfsvoering inclusief P&O, ICT en Facilitaire Zaken, Emancipatie en Integratie 

SP 
Bouwen en Wonen, Beheer openbare ruimte inclusief Regionaal groenbeleid. Economische zaken, 

Stadspromotie en Toerisme, Schieveste 

VVD 
Financiën, Sport met in begrip van Schiedam in beweging, Jeugdzorg, Bedrijventerreinen inclusief 

Havens  
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CDA 
Wmo, Welzijn met inbegrip van Vrijwilligerswerk, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Milieu, 

Dierenwelzijn 

Volgorde invulling loco-burgemeester 
 

1  D66 

2  PvdA 

3  SP 

4  VVD 

5  CDA 

De aangepaste teksten van het Beleidsakkoord en de Portefeuilleverdeling zijn door iedereen 

akkoord. 

Titel Bestuursakkoord/-Beleidsakkoord 
De partijen kiezen voor de titel “Samen Schiedam vernieuwen” 
 
Presentatie aan de pers 
Afgesproken wordt dat dhr. Hoekema kort het verloop van het formatieproces toelicht en de 
hoofdlijnen van het akkoord. De partijleiders lichten kort twee voor hun partij wezenlijke punten uit 
het akkoord toe.  
De tekst van het Bestuurs-/Beleidsakkoord wordt vrijdag nog geredigeerd. Daarbij wordt ook de lay 
out aangepast. 
Er zijn nog geen teksten voor de pers en partijen beschikbaar. De tekst van het Bestuurs-
/Beleidsakkoord is pas maandag 28 april openbaar voor de pers en wordt maandag 28 april naar de 
gemeenteraad gezonden. 
In het weekeinde zijn nog geen schriftelijke teksten beschikbaar. 
Precies om 22.00 is het zesde formatieoverleg afgerond en start de presentatie aan de 
pers/gemeenteraad. 
 
27-4-2014 
R.  de Vreede 
 


