
Schiedam
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam
Datum : donderdag 10 oktober 2019
Tijd : 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie : Terpzicht, Kethel Schiedam

Aanwezig: John Borsboom (voorzitter), Laura Waalboer (secretaris), Patrick van Heijningen 
(penningmeester), Patrick Oudhuis (bestuurslid), Michel Gerritsen (PCC), John van Sliedregt, 
Anouschka Biekman, Pascalle Zwegers, Evelien Goesten, Jarle Lourens, Christiaan 
Hoogenboezem, Mehmet Ata, Arjen Kuin, Simon Noorda (later)
Afwezig m.k.: Marcel Houtkamp, Marja Broeke, Vincent Broeke, Juliette Glavimans, Mirjam 
van de Geijn, Wim Schuurman Hess, Edzo Ebbens, Zülfikar Güler, Marco van de Goolberg

Opening

Binnengekomen stukken
Klacht over het bestuur van Marco van de Goolberg, d.d. 19-07-2019

Klacht is gemeld aan de vergadering. We wachten op een gelegenheid om Marco zelf zijn 
klacht toe te laten lichten

Notulen ALV 11 april 2019
Vastgesteld

Toelichting beleid D66 landelijk afdracht vereniging 
PvH licht toe.
Er liggen drie voorstellen omtrent nieuw beleid voor het beheer van de financiën. (D66 
Schiedam heeft in principe niet een eigen rekening, deze is eigendom van landelijk) 
Een daarvan wordt in november aangeboden op het congres. Zie hieronder de uitwerking.



EG: naar wie gaat dat potje?
JB: naar medewerkers in vaste dienst die hun baan zouden verliezen bij een eventuele 
verkiezingsnederlaag.
PZ: als ze dat landelijk gaan regelen, zijn daar ook weer extra mensen voor nodig. 
MA: geldt dit voor een fractiemedewerker?
Nee, dat geld stelt de gemeente beschikbaar
PvH: er wordt niet aan de reserveringen van het sparen voor de volgende verkiezingen 
getoornd. 
Alle informatie is te vinden op de website.
Het bestuur is niet tegen het steentje bijdragen voor betreffende medewerkers. De buffer kan 
ook nog voor later bewaard worden.
MA: is dit eenmalig of structureel?
Eenmalig.
PvH licht toe wat het verder voor ons betekent. (Komt ook op de website.)
Er is gerekend met het bedrag dat op 31 december 2018 in kas was.
MA: kan je niet in gesprek met landelijk over waar we het geld voor nodig hebben?
Nee, landelijk gaat niet in gesprek met elke afzonderlijke gemeente.
EG: ik zou voorstellen om met het geld dat het verhogen van de afdracht beschikbaar komt de 
bestuursweekenden een stuk goedkoper maken. Er is draagvlak om dit samen met Rotterdam 
te organiseren.
Is nog niet aan de orde. Dat hoort bij voorstel 2 en 3 (Voorstel 2 is de landelijk afdracht te 
verhogen. Voorstel 3 is wat je daarvoor terugkrijgt, bijvoorbeeld financiering van de 
campagne).
Het bestuur raadt deze voorstellen wel af, maar is nu nog niet aan de orde omdat ze niet op het 
komende congres in stemming worden gebracht.

Bestuursverkiezingen per 1 december
JB licht toe: zijn termijn loopt in december af en hij stelt zich niet herkiesbaar. Tijdgebrek is 
de belangrijkste oorzaak. Er moet dus een nieuwe voorzitter komen. En wat zou het leuk zijn 
als er een jonger iemand zich kandidaat zou stellen. 
Voorlopig tijdpad bestuursverkiezing december 2019:

 Alle leden worden na deze ALV op de hoogte gebracht.
 Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij het 

secretariaat. 
 Alle kandidaten mogen zich voorstellen in een nieuwsbrief. 
 Vragen kunnen voorafgaand aan de verkiezing persoonlijk gesteld worden.
 Kandidaten kunnen zich op de ALV van 12 december presenteren
 Alleen aanwezige leden op de ALV van 12 december mogen stemmen (of iemand 

machtigen die aanwezig zal zijn).

EG: kunnen we daar veel reclame voor maken, bijvoorbeeld op Facebook?
Doen we. 
MA: hoe wordt kwaliteit geborgd? Als er maar één – niet geschikte – kandidaat is?
Dan kan er tegen gestemd worden.
AB: we hebben veel leden, hoe is dat de vorige keer gedaan?
PvH: de vorige voorzitter heeft toen actief leden benaderd.
MA: wordt het bestuur van vijf of vier mensen?
PvH: dat bepaalt de volgende samenstelling van het bestuur
AB: wie bepaald of het een vier of vijfkoppig bestuur is? Kunnen we bijvoorbeeld niet ook 
een vijfde bestuurslid kiezen in december?
Dat bepaalt de vergadering van 12 december.



MA: wil een van de huidige bestuursleden niet doorschuiven?
Voor geen van de bestuursleden is dat, om verschillende redenen, een optie. Nog even de 
stand van zaken:

Voorzitter John Borsboom december 2019 (Niet herkiesbaar)
Secretaris Laura Waalboer februari 2021 (laatste termijn)
Penningmeester Patrick van Heijningen november 2021
Lid Patrick Oudhuis november 2021

Wat speelt er in het college?
Marcel Bregman is druk en laat zich excuseren

Wat speelt er in de raad?
JvSl neemt vijf onderwerpen met de vergadering door.
 Terugblik op de zomernota, toch de belangrijkste vergadering van het jaar.

Zes moties voorbereid, twee in stemming, in de andere vier waren we al zodanig tegemoet 
gekomen dat niet nodig bleek.
Motie in het kader van versoepelen lokale regelgeving, inzake blurring (het mengen van 
detailhandel, horeca en dienstverlening). Motie is aangenomen
Motie in het kader van minder regelgeving, vast advies- aanspreekpunt in de gemeente, het 
ondernemersloket. Niet in stemming omdat college (wethouder Bregman) het al in gang heeft 
gezet.
Motie in het kader van afvalscheiding betreft (incontinentie)luiers. Niet ingediend, want 
onderzoek is toegezegd
Motie op het gebied van jeugd en voeding, richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 
ouders. Is aangenomen,
Motie wat betreft veiligheid, de subjectieve en objectieve veiligheid, is niet ingediend 
vanwege toezegging van college te onderzoeken wat je kan doen om de subjectieve veiligheid 
te verhogen. 
Motie voor structuurklassen, voor leerlingen die tussen wal en schip vallen. In Vlaardingen 
bestaat dat al. Niet ingediend, want wethouder heeft het instellen van die klassen toegezegd.
 Fractiedag 31 augustus, met fractie, wethouder en deel bestuur.

Twee doelen:
1) Hoe worden we meer zichtbaar? 2) Evaluatie van het verkiezingsprogramma 

 De discussie omtrent de hoeveelheid schriftelijke vragen. Want die kosten geld.

 Rondvraag inz taalgebruik APV. Er moet duidelijker gecommuniceerd worden in de 
Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) en het taalgebruik dient verbeterd te 
worden. Goed voorbeeld is Maassluis. Is toezegging voor.

 Schriftelijke vragen gesteld over de opkomende Ziekte van Weil (die wordt 
overgebracht door ratten, dus…)

AK: en de Hoogstraat?
JvSl: dat was het verhaal voor Marcel als wethouder geweest.



Toelichting: er is een wens om de Hoogstraat een kwaliteitsimpuls/facelift te gegeven. Is 
andere straat dan aantal jaar geleden (niet enkel een winkelstraat meer). Wens om tegelijk aan 
te pakken met verbouwing Stedelijk Museum en het grote onderhoud van de straat. En de 
Lange Haven is nog niet helemaal klaar, het stukje aan het einde bij de Koemarkt moet nog 
aangepakt worden. Maar hoe pakken we de financiën aan? We willen graag 
burgerparticipatie, maar ook dat kost geld.
Wordt vervolgd.

Up-date PCC 
MG licht toe. Hij wil de PCC per activiteit inrichten en per activiteit mensen aantrekken
Activiteiten gebaseerd op drie pijlers:

 Maatschappelijke betrokkenheid
o Valentijnsprijs
o NL Doet
o Samenwerking met organisaties

 Campagne
o Zichtbaarheid

 Leden (voor leden) 
o Pasta & Politics
o Trainingen voor leden

 Debating, Social Media, Arbeidsmarkt
o    Themabijeenkomsten (met spreker)

 WMO
 Ouder worden in Schiedam

o Bedrijfsbezoek

Deze activiteiten zijn bedoeld voor, met en door de leden. De PCC is benieuwd hoe de leden 
naar deze activiteiten kijken. Voorzien deze voorgestelde activiteiten in jullie behoefte als lid 
van D66 Schiedam? Want, (bruggetje naar de terugblik op de ledendagen)

Terugblik ledendagen
Er waren zes mensen op de borrel en de ledendag van 12 oktober moest zelfs gecanceld 
worden vanwege te weinig aanmeldingen.
EG: laat je daar niet door ontmoedigen. De rest mist gewoon een gezellige avond of middag.
PZ: fijn dat je ook niet-leden kan meebrengen. Wie weet wat daar nog uit kan komen. 
Maar hoe komt het toch dat we 73 leden hebben en een grote meerderheid niet participeert in 
de evenementen? De PCC wil daar graag antwoord op.
De Pasta & Politics werd wel zeer gewaardeerd. 
De eerstvolgende is bij in ieder geval bij of John Borsboom of John van Sliedregt.

Rondvraag
JvSl -  ik ben gevraagd om op het congres een presentatie te geven over de Valentijnsprijs.
Leuk!
EG: wie gaat er naar het congres?
Dan kan er samen gereisd worden.

Vaststelling en mededeling volgend overleg en sluiting



Volgende vergadering is op 12 december. Is tegelijk met kaarsjesavond. Dat proberen we te 
combineren. Door gezamenlijk iets met de kaarsjes te doen en de ALV op een locatie in het 
centrum te houden, bijvoorbeeld Soos Blauwhuis.


