


Agenda 5 maart
1. Opening en vaststelling agenda
2. Binnengekomen stukken
3. Notulen en actiepunten vorige vergadering
4. Bestuursverkiezing #1

○ Voorstellen kandidaten
○ Vaststellen verkiezingscommissie

5. Jaarrekening 2019 - begroting 2020
6. Wat speelt er in het college?
7. Wat speelt er in de raad?
8. Permanente campagne commissie
9. Bestuursverkiezing #2

○ Stemmen
10. Rondvraag

Aansluitend napraten met een drankje



Bestuursverkiezing #1
Voorstellen kandidaat

✔ Joch Elderkamp

Verkiezingscommissie

✔ Jarle Lourens

✔ Christiaan Hoogenboezem



Balans 31 december 2019 



Concept begroting 2020 



Meerjaren begroting



Wat speelt er in de raad?
Sinds vorige ALV:

Januari:
Verkoop Eneco plus verdeling gelden
(verkiezingsprogramma)

Huidige cyclus nog niet afgerond:

Rondvraag inzake loden leidingen



Net als 4 jaar
geleden:

Een 
tussenstand!



Wat speelt er in de PCC?
✔ Terugblik Valentijnsprijs

✔ Programma

✔ Onderzoek 

gemeenteraadsverkiezingen 



Wat speelt er in de PCC?
✔ Onderzoek 

gemeenteraadsverkiezingen 



De Schiedamse D66’er?

Dingeman, Trouw, 22-2-2020.



Inhoud

•Over dit onderzoek

•Methodlogie en bronnen

•Opmerkelijkheden campagne

•Doelgroepen volgens het Landelijk Bureau

•Waar woont de D66 achterban?

•Uitslagen

•Hoe nu verder?

•Vragen



Over dit onderzoek

•Centrale vraag:
• Waarom presteerde D66 

Schiedam in 2018 minder 
goed dan in 2014?

•Deelvragen:
• Waar zitten onze kiezers?
• Wie zijn onze kiezers?
• Wat speelde er tijdens de 

verkiezingen?
• Hoe nu verder?



Methodologie en bronnen

•Deels kwalitatief en deels kwantitatief

•Uitslagen per wijk

•Landelijke uitslagen

•Wijkverslagen

•Eerder onderzoek



Opmerkelijkheden campagne

•Opkomst Denk

•Landelijke ontwikkelingen (Pechtold en referendum)

•Val PvdA

•D66 heft geen traditionele vaste achterban



Doelgroepen (Volgens Landelijk Bureau)



Waar stemt de D66 achterban?

Wijk Aantal D66-stemmen Totaalaantal stemmen

D66-stemmen als 

percentage

Binnenstad 329 2118 15,50%

Oost 379 2961 12,80%

Zuid 153 1846 8,30%

West 705 4773 14,80%

Nieuwland 393 3573 11%

Groenoord/Kethel 410 3657 11,20%

Woudhoek/Spaland/Svea 1164 6539 17,80%

Wijk Aantal D66-stemmen Totaalaantal stemmen

D66-stemmen als 

percentage

Binnenstad 303 (-7,9%) 2446 (+15,5%) 12,40%

Oost 339 (-10,6%) 3127 (+5,6%) 10,80%

Zuid 151 (-1,3%) 2004 (+8,6%) 7,50%

West 571 (-19%) 4982 (+4,4%) 11,50%

Nieuwland 309 (-21,4%) 3910 (+9,4) 8%

Groenoord/Kethel 352 (-14,1%) 3642 (-0,4%) 9,70%

Woudhoek/Spaland/Svea 762 (-34,5%) 7425 (+13,5%) 10,30%

2014 2018



Uitslag Schiedam



Uitslag Landelijk



Hoe nu verder?

• Sociaal-liberale identiteit op lokaal niveau (zie artikel Joost Sneller)

• Samenwerking tussen campagnecommissie en programmacommissie

• Zichtbaarheid raadsleden & wethouder

• Programma en campagne op wijkniveau (diverse stad)

• Woudhoek, Svea, Spaland (GroenLinks en VVD)

• Gerichter campagne voeren (focus op voor D66 interessante wijken)



#NotMeUs

• Duidelijke visie

• People before tech

• Niet top down (grassroots)

• Betrek mensen bij de partij na verkiezingen

• https://www.theguardian.com/commentisfree/20
20/feb/09/bernie-sanders-campaign-people-tech-
obama-big-data

• Belangrijkste: Endorsement van Jan Terlouw!

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/09/bernie-sanders-campaign-people-tech-obama-big-data
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/09/bernie-sanders-campaign-people-tech-obama-big-data
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/09/bernie-sanders-campaign-people-tech-obama-big-data


Beloon prestatie en deel de welvaart

“The natural distribution is neither just nor 
unjust; nor is it unjust that persons are born into 
society at some particular position. These are 
simply natural facts. What is just and unjust is the 
way that institutions deal with these facts. 

Those who have been favored by nature . . . may 
gain from their good fortune only on terms that 
improve the situation of those who have lost 
out.  The naturally advantaged are not to gain 
merely because they are more gifted, but only to 
cover the costs of training and education and for 
using their endowments in ways that help the 
less fortunate as well.  No one deserves his 
greater natural capacity nor merits a more 
favorable starting place in society.” 

- John Rawls, A Theory of Justice



Vragen?



Bestuursverkiezing #2



Rondvraag & Sluiting
✔ Volgende vergadering: 


