
 Schiedam
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam
Datum  : donderdag 12 december 2019
Tijd  : 20.00 tot 22.00 uur 
Locatie : Soos Blauwhuis, Schiedam

Aanwezig: John Borsboom (voorzitter), Laura Waalboer (secretaris), Patrick van Heijningen, 
Patrick Oudhuis, John van Sliedrecht, Hans Bautz, Henk Busschink, Anouschka Biekman, 
Christiaan Hogenboezem, Zülfikar Güler, Michel Gerritsen
Afwezig m.k.: Marja & Vincent Broeke-Kieft, Marcel Houtkamp, Mirjam van de Geijn, Edzo 
Ebbens, Marcella Heijboer, Jarle Lourens

1.  Welkom, opening en vaststelling agenda
JB opent voor de laatste keer als voorzitter van D66Schiedam en heet het kleine clubje welkom.

2.  Binnengekomen stukken
Machtiging van MvdG aan JvSl
Machtiging JL aan AB
LW: geen aanmeldingen voor kandidaat voorzitter

3.  Notulen ALV 10 oktober 2019
Geen opmerkingen

4.  Bestuursverkiezing #1
 - Voorstellen kandidaten
 - Vaststellen verkiezingscommissie
Geen kandidaten, item niet van toepassing
Wat nu?
LW: het bestuur maakt nu onderling uit wie de taak van voorzitter op zich neemt.
Enkele scenario’s passeren de revue.
Afscheid JB
LW spreek JB toe en neemt namens het bestuur en de vereniging afscheid met mooi boeket en 
een dinerbon
JB spreekt enkele afscheidswoorden: trots op D66 Schiedam, de vereniging, het bestuur, de raad 
en vooral de leden
HBa: waar is mijn hamer?
JB: die gaat door naar de volgende voorzitter

5.  Voorlopige begroting 2020
PvH licht toe (staat ook op de website)
Gezonde financiën (door bijdragen raadsleden en vooral wethouder), maar hadden toch liever 
meer geld uitgegeven aan ledenactiviteiten en zichtbaarheid.
MG: hoeveel is er gereserveerd voor de PCC?



1000 euro
Wie wil er in de kascommissie?
HBu meldt zich aan, bestuur vraagt aan huidig kascommissielid Bruno van Touw of hij nog een 
jaar door wil gaan. 

6.  Wat speelt er in het college?
Marcel Bregman is niet aanwezig

7.  Wat speelt er in de raad?
JvSL: 

-   Begint met het tragische overlijden van Andreas Rose

-   Meldt een nieuw element in raadsvergadering, nl het actualiteitendebat. Rondvraag zit       
     aan het begin van de vergadering. Is nog onwennig, maar geeft wel goede schwung aan   
     het debat. De actualiteit wordt nu niet zozeer een vraag aan het college, maar een 
     peiling hoe de andere fracties er over denken.

AB:

JvSl:

8.  Permanente campagne commissie
 -Kick-off Valentijnsprijs
MG neemt het woord. 
Vertelt over de plannen van de PCC. 
AB: complimenten voor deze lijst. Zin in!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Schiedam gaat D66 nieuwjaarsgroeten uitdelen. 
Blikt kort terug op de Valentijnsprijs 2019. De Valentijnsprijs valt onder de PCC.
MG, JvSl, HBa en CH vormen deze editie de jury. (LW is er voor secretariële ondersteuning) 
LW gaat snel met jury/commissie om de tafel voor verdere organisatie.
JvSl vertelt over diverse presentaties in den lande over de Valentijnsprijs. 

9.  Bestuursverkiezing #2
 - Stemmen

De herinrichting van de Hoogstraat. Enorm discussiepunt. Wordt niet meer als puur 
winkelstraat gezien, maar als een ‘belevingsstraat’.

-

Begroting is behandeld, maar wordt minder belangrijk ten faveure van de Zomernota, 
dus nu geen moties in de begroting. Een en ander ging in een prettige sfeer.

-

De verordening BIZ. JvSl licht toe. Is op verzoek van de ondernemers van de 
Hoogstraat. 

-

Armoede en schulden. Zit bij onze eigen wethouder, maar tussen raad en wethouder zit 
toch ruis. We zitten vast aan afspraken samenwerkingsverband 
M(aassluis)V(laardingen)S(chiedam). Sommigen denken dat Schiedam beter zijn eigen 
plan kan trekken, de raad vindt bijvoorbeeld dat Stroomopwaarts veel innovatiever kan 
optreden. Is ook een klankbordgroep ‘sociaal domein’ ontstaan. Er is wel een 
initiatiefvoorstel ingediend voor eigen schuldenlab, maar D66 vindt dat niet breed 
genoeg. De behandeling hiervan is echter, vanwege overlijden Andreas Rose, 
opgeschort naar 19 december, maar dan is een flink aantal raadsleden op vakantie (o.a. 
JvSl).

-

Bij de begroting voor het eerst gaan samenwerken met SLV. Nu informele 
samenwerking.

-



Niet aan de orde

10. Rondvraag
HBu: ben enthousiast over de Julianaband (nominatie Valentijnsprijs)
PO: geeft aandacht aan het initiatief van Jarle Louwens voor coaching, maatschappelijk 
betrokkenheid pedagogisch sportklimaat samen met voetbalclub HBSS (Is dat niet iets voor een 
thema-avond?)
LW: hoe gaat start Valentijnsprijs op Facebook? MG gaat doen

11. Vaststelling volgend overleg en sluiting
1ste week februari. 
JvSl: volgend jaar geen ALV op kaarsjesavond.

Aansluitend napraten met een drankje. 




