
 
 
 

Schiedam 
 
Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam 
Datum : donderdag 11 april 2019 
Tijd : 19.30 tot 21.30 uur  
Locatie: Terpzicht, Kethel Schiedam 
 
Aanwezig: John Borsboom (voorzitter), Laura Waalboer (notulen), John van Sliedregt, Henk 
Bussching, Michel Gerritsen, Arjen Kuin, Hans Bautz, Marcel Bregman, Vincent ten Broeke, 
Peter Paul Lippinkhof (afgevaardigde van het regiobestuur), Christiaan Hoogenboezem, Jarle 
Lourens, Trudy van den Akker, Anouschka Biekman 
Afwezig m.k.: Juliette Glavimans, Simon Noorda, Marcel Houtkamp, Marcella Heijboer, 
Mirjam van de Geijn, Marco van de Goolberg, Patrick van Heijningen, Edzo Ebbens, Patrick 
Oudhuis, Wim Schuurman Hess 

Opening 
JB opent de vergadering; de eerste na de PS-verkiezingen. 
 
Notulen ALV 05 januari 2019 en 07 februari 2019 
Notulen vastgesteld. 
 
Wat speelt er in het college? 
MB vertelt wat er speelt. 
Zomernota: veel wensen, weinig geld, moete keuzes gemaakt worden 
Aantal bouwlocaties wordt doorgenomen en Marcel beantwoordt vragen, vooral over voor 
wie en wat de bestemmingen zijn.  
Plan voor de binnenstad. Aanvraag Unesco-erfgoed, Broersvest/veld staat later op de agenda. 
Veel aandacht aan armoede en schulden. Hoe te financieren? Sponsors worden gezocht.  
HBa: hoe is de sfeer? 
MB: heel goed, werken prettig samen. 
JL: hebben jullie ook aan fondsen gedacht? Bijvoorbeeld in het kader van het a.s. jubileum. 
VtB: ik krijg alleen negatieve geluiden over het opheffen van SOBO. En ik kan het niet 
uitleggen. 
MB: de stopzetting van de subsidie wordt echt heel breed gedragen. Mensen die boos zijn, 
zijn vnl de mensen van SOBO zelf en hun ‘aanhang’. 
En bewonersondersteuning is elders ondergebracht. 
TvA: ik heb mijn bedenkingen of dat wel goed elders is ondergebracht 
JL: zorg ervoor dat die alternatieven goed duidelijk naar voren worden gebracht. 
 
Wat speelt er in de raad? 
JvS: we hebben twee raadscycli gehad sinds laatste ALV. 



AB en JL hebben vragen gesteld n.a.v. een documentaire over de schuldhulpverlening. Hoe 
zit het met ons schuldhulpverleningstraject? Wie valt er buiten de boot en waarom? Zoals 
dus jongeren met een strafblad. 
In afwachting van de antwoorden. 
Ook zijn er vragen gesteld over de vaccinatiegraad. Deze is lager dan omringende 
gemeenten. Hoe komt dat en wat gaan we er aan doen? 
JvS: er zijn twee punten die wel al behandeld zijn, maar die toch nog aandacht vragen. 
In 2016 is er een motie geweest betreft over toekomst winkelcentrum Hof van Spaland en 
omgeving. Centrum is nu veertig jaar oud. De motie is in 2017 aangenomen en was een 
hamerslag, maar er is nu toch commotie in sociale media.  Er is geld (4,5 ton) geïnvesteerd in 
een studie naar de mogelijkheden. De commotie behelst dat mensen denken dat het gesloopt 
gaat worden. 
Aandelen Eneco: die gaan verkocht worden.  
Legt de actuele situatie uit.  
VtB: ik vind dat je een aantal voorzieningen nooit uit handen moet geven en daar hoort dus de 
energievoorziening bij. (Zie als voorbeeld het geld van de watervoorziening uit de jaren ’70.) 
JB: het is allang een commercieel bedrijf. 
JvS: we maken niet dezelfde fouten als in het verleden. De energievoorziening zit bij Stedin. 
Verkoop gaat zeker door, maar we zitten nu aan tafel om over de voorwaarden te praten. 
 
Wat speel er in mijn wijk? 
Nog geen input deze keer. 
 

Bijwonen wijkoverleggen 
JB: legt de vraag uit. 
CH: de Permanente Campagne Commissie is daar ook in geïnteresseerd. Zodat we campagne 
meer wijkgericht kunnen doen . 
  
Terugblik Valentijnsprijs 
JB noemt enkele zeer positieve punten van de afgelopen uitreiking. 
Voor het eerst in SOOS Blauwhuis. 
Gedeelde eerste prijs naar twee powervrouwen.  
Waren twee filmploegen van lokale media bij. 
Aandacht in AD.  
Enkele Schiedamsche ondernemers hebben gesponsord.  
Het is ontzettend gewaardeerd door de betrokkenen en het heeft ondertussen ook landelijk de 
aandacht. 
JvS is de prijs nu ook in andere afdelingen aan het uitzetten. 
 
Terugblik ledendag 
Leuke dag met, helaas wat weinig leden. 
Boris Dittrich was er speciaal voor weer naar Schiedam gekomen en dat werd zeer 
gewaardeerd. Ook de rondleiding was zeer de moeite waard. 
 
Terugblik campagne PS 



JB: we zijn er lichtelijke gehavend, maar wel moet goede moed uitgekomen. Had wel iets 
beter gekund. Onze ideeën en landelijk liep niet helemaal synchroon. 
De kraampjesmarkt in Hof van Spaland met alle partijen (georganiseerd door de 
bewonersvereniging, zodat ze zelf in de hand hebben wanneer er campagne in hun 
winkelcentrum wordt gehouden), is afgeblazen omdat alleen D66 en Groen Links hadden 
ingeschreven. 
 
Permanente Campagne Commissie 
JB neemt de honneurs van JG waar. 
Noemt de aankomende data en evenementen t.b.v. de Europese Verkiezingen. 
De verkiezingen zijn voor ons belangrijker (en meer D66) dan de PS. 
 
Afgevaardigde regiobestuur 
PPL: dank voor de afgelopen campagne. Zeker beter gegaan dan vooraf bedacht. Vijf zetels is 
toch een mooie prestatie.  
FvD is grootste geworden, dus wij zitten niet aan tafel. Wij staan ver van deze partij af. We 
wachten af of coalitie over rechts niet lukt en daarna komen wij wellicht weer in beeld. 
AK: wie volgt Paul Breitbart op als gedeputeerde? 
PPL: kom ik op terug. 
Wil twee punten met ons bespreken. 
Punt 1) Programma dat we als bestuur hebben voor de vereniging. 
Versterken van de afdelingen. 
Zorg er bijvoorbeeld voor dat wanneer de grote en de middelgrote afdelingen evenementen 
organiseren dat de daar de omliggende kleinere afdelingen voor uitgenodigd worden.  
Weet dat jullie dat doen, maar blijf de verbinding met elkaar zoeken. En zoek ons op, zodat 
wij er als regiobestuur er iets in kunnen betekenen. 
 
Samenwerking wordt punt op de volgende ALV. 
 
Punt 2) hoe kunnen we er voor zorgen dat we een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. 
Een prominent lid kwam met het voorbeeld dat haar (MBO-opgeleide) dochter zich enigszins 
buitengesloten voelt. Wij moeten geen elitepartij worden. Dat wordt speerpunt van 
regiobestuur. 
Wat dat betreft is Schiedam eigenlijk niet het juiste voorbeeld.  
(Maar wij zouden juist wat meer jongeren en vrouwen in de club willen hebben.  
Om jongeren te bereiken zou je meer Instagram moeten gebruiken. AB en JL hebben wel een 
Instagramaccount, maar hebben daar minder bereik mee dan Facebook of Twitter.) 
 
Heeft de vergadering ideeën/plannen? Laat het weten.  
AB geeft het voorbeeld hoe Denk zijn leden en stemmers overal bij betrekt. 
 
 
Rondvraag 



JvS: vraagt de aanwezigen te stemmen op het Stedelijk museum Schiedam, dat een van de 
drie genomineerden is voor het meest publiekvriendelijke museum. 
TvA: ik ben enorm geschrokken van de uitkomst van de verkiezingen en vooral de opkomst 
van Forum voor Democratie. In de komende campagne zullen we veel FvD-stemmers 
tegenkomen. Zorg dat je daar op voorbereid bent door de feiten te kennen. 
PPL: ik wil de leden van D66 Schiedam uitnodigingen voor de regiovergadering. Bovendien 
zoekt het regiobestuur nog een penningmeester. Een bezoek aan de museumnacht is 
inbegrepen. 
 

Sluiting 

 
 


