
 
 
 

Schiedam 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam 
Datum : donderdag 5 maart 2020 
Tijd : 19.30 tot 21.30 uur  
Locatie: Soos Blauwhuis, Schiedam 
 
Aanwezig: Laura Waalboer (LW, waarnemend voorzitter), Patrick van Heijningen (PvH), 
Patrick Oudhuis (PO, notulen), John van Sliedrecht (JvS), Anouschka Biekman (AB), Hans 
Bautz (HB), Christiaan Hogenboezem (CH), Michel Gerritsen MG), John Borsboom (JB), 
Marcella Heijboer (MH), Jarle Lourens (JL), Haydee Sheombar (HS), Joch Eldenkamp (JE), 
Nick Kieran (NK), Bruno van Touw (BvT) 
Afwezig m.k.: Edzo Ebbens, Henk Bussching (meldt dat zowel kas als voorzitter “oké” is), 
Robert van Sloten, Arjen Kuin, Juliette Glavimans 
 
1.  Welkom, opening en vaststelling agenda 
LW heet iedereen hartelijk welkom, met een speciaal welkom voor Nick en Haydee die voor 
het eerst op de ALV zijn.  
LW: Helaas, als je denkt “Leuk, een vrouw als voorzitter!”… het is maar interim. Hopelijk 
kiezen we vandaag een nieuwe voorzitter. 
 
2.  Binnengekomen stukken 
Geen binnengekomen stukken. 
 
3.  Notulen ALV 12 december 2019 
HB baalt van de manier van communiceren, want hij ontvangt de stukken niet meer via 
e-mail. 
LW licht toe dat we de berichten niet meer via de e-mail kunnen versturen, conform landelijk 
beleid in het kader van de AVG. Daarom ontvang je een nieuwsbrief-format, met links naar 
de stukken. Die zijn ca. twee weken vooraf aan de vergadering verstuurd en gepubliceerd. Het 
is de meest veilige en meest efficiënte manier van communiceren én we hebben geen andere 
mogelijkheid meer. We proberen dat volgende keer nog beter en gebruiksvriendelijker te doen 
door een link op te nemen in de nieuwsbrief, zodat je direct vanuit de nieuwsbrief bij de 
stukken komt. 
 
Verder geen opmerkingen op de notulen. 
 
4.  Bestuursverkiezing #1 
Voorstellen kandidaten 
JE stelt zich voor. Joch heeft een eigen ontwerpbureau Gestaltung. Zestien jaar geleden werd 
hij lid van D66 omdat hij bij Zomergasten Ronald Plasterk (PvdA-politicus en 
wetenschapper) hoorde zeggen dat het vroeger meer gebruikelijk was om lid van een politieke 
partij te zijn. Dat zette hem aan het denken en meldde zich vervolgens bij een andere partij 
(D66) aan. Tot nu toe verleende Joch voor D66 wel wat hand- en spandiensten. MB pushte 
hem wel altijd om meer te gaan doen, maar Joch zei altijd “later”. Tot hij ineens dacht: “later, 



dat is nu!”. JE geeft aan dat hij niet zoveel ervaring heeft, maar denkt wel dat hij vanuit zijn 
beroep dit goed zou kunnen. Dus stelt zichzelf graag kandidaat. 
LW wenst JE veel succes bij de verkiezing. 
AB geeft aan erg blij te zijn dat JE zich verkiesbaar stelt. Wel nog een vraag: “Heb je 
nagedacht over wat je met de afdeling zou willen?” 
JE: Nee, want ik wil dat niet vooraf invullen. Ik wil dat juist met de groep samen doen en 
informatie verzamelen. Daarna pas maken we samen een plan de campagne. 
AB kan zich vinden in deze aanpak. 
HB geeft aan dat JE niet helemaal blanco is. Hij heeft de afgelopen zestien jaar al veel 
gedaan. 
 
Vaststellen verkiezingscommissie 
PvH legt het proces uit. Je kan – nu we één kandidaat hebben –voor of tegen stemmen, dus er 
is zeker nog wat te kiezen. 
JL en CH willen de verkiezingscommissie bemensen. 
 
Verkiezing volgt later deze vergadering. 
 
5.  Jaarrekening 2019 
PvH licht de jaarrekening toe. Dit lijkt een herhaling van de vorige keer, maar toen was het 
een concept omdat we nog niet aan het einde van het jaar waren. Dus de controle van de 
kascommissie en officiële decharge (bij akkoord) volgt nu. Daarnaast ook leuk voor nieuwe 
leden om de jaarrekening nog een keer toegelicht te zien. 
De veelbesproken ‘afdracht naar landelijk’ is niet door het congres gekomen, dus gaat 
voorlopig niet door. Er komt wel een nieuw voorstel, dus PvH geeft aan het toch maar in de 
balans te houden als reservering. 
 
BvT geeft aan de kascontrole te hebben gedaan op basis van een steekproef en dat deze klopt 
als een bus. Er was niks te vinden wat niet klopte. BvT beveelt de ALV aan decharge te 
geven. HB gaf hiervoor al akkoord vooraf aan de vergadering. 
 
De ALV verleent de penningmeester decharge. 
 
6.  Begroting 2020 
PvH: Vanuit ‘landelijk’ is verzocht om een ‘meerjarenbegroting’ te maken. Hierin zie je dat 
we sparen voor de campagne voor de verkiezingen. Dat ziet er goed uit. We generen genoeg 
budget om straks een goede campagne te kunnen voeren. 
 
MG wil graag kijken of we rond de Tweede Kamerverkiezingen iets meer kunnen doen en 
ook permanent vanuit de Raad. PvH zegt dat dat al in de begroting zit. De afgelopen vijf jaar 
is het gereserveerde budget niet uitgenut, dus er is voldoende budget beschikbaar. En ook als 
de PCC tekort komt, kan die altijd een voorstel bij het bestuur indienen voor meer budget. 
 
7.  Wat speelt er in het college? 
MB is er helaas niet. 
 
HB: kan het bestuur aan MB vragen om te proberen vaker aanwezig te zijn op de ALV en als 
het echt niet anders kan toch wat input te geven door vooraf rond te mailen of bijvoorbeeld 
net als vorige keer een filmpje te maken? PvH pakt dit op. 
 



8.  Wat speelt er in de raad? 
JvS licht de belangrijkste resultaten toe: 

- Verkoop Eneco plus verdeling gelden (uit ons verkiezingsprogramma) is goed 
verlopen. Er kwam een prachtig bod en dus een grote pot met geld. En dat willen we 
verantwoord besteden. We staan er als gemeente Schiedam goed voor, maar zitten wel 
aan het randje en ook dividend van de aandelen valt nu weg. Daarom willen wij graag 
een revolverend fonds om tegen lage rente geld uit te kunnen lenen aan Schiedammers 
om hun huis duurzaam te maken; dat geld komt dan ook weer terug. Er is een mooie 
complete motie gekomen, welke met ruime meerderheid is aangenomen in de Raad. 
Aan de motie is een goed jaar gewerkt en we hebben daar mooie resultaten gehaald. 
Verdere uitwerking van de motie komt weer terug met de Zomernota, als 
voorbereiding op de begroting. 

- Aanpak schulden en armoede is een zwaar stuk in de portefeuille van MB. Met de 
komst van het Schuldenlab is dit nu afgerond en heel positief ontvangen. 

- Rondvraag in de commissie van AB inzake onderzoek naar loden leidingen: Vijf 
gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is zijn getest en er zijn geen issues 
gevonden. Bij de elf gebouwen waar de gemeente gedeeld eigenaar is, wordt nog 
gewacht op testresultaten. Van andere gebouwen in gebruik is de gemeente geen 
eigenaar, dus daar is alleen per brief verzocht om te testen op waterkwaliteit. 

- Nu we twee jaar verder zijn is weer, net als vier jaar geleden, een tussenstand gemaakt 
op de website. Nu nog als concept, eind deze maand live op de website om inzicht te 
geven wat we allemaal hebben gedaan en hoe dat relateert aan ons 
verkiezingsprogramma. Het is belangrijk om verantwoording af te leggen. Wellicht is 
het goed om dit ook op andere manieren (bijvoorbeeld via een flyer om in gesprek te 
gaan op straat) te communiceren. 

 Dit is iets voor de PCC. Wordt vervolgd. 
 
9.  Permanente campagne commissie (PCC) 
We hadden de afgelopen maanden de Nieuwjaargroet op straat, hebben de Ledendag in Den 
Haag bezocht en de Valentijnsprijs uitgereikt. 
 
Terugblik Valentijnsprijs 
De Valentijnspijs was met zeven genomineerden vanuit de burgers van Schiedam weer een 
succes. Er was een goede winnaar en MG is tevreden over het proces. Volgende keer proberen 
we nog meer leden hierbij te betrekken; ook om aanwezig te zijn op deze avond. 
HB: jammer, dat het lastig is om het breder bekend te krijgen via lokale media 
MG: vooraf moeten we inderdaad nog meer campagne doen, maar we zijn wel tevreden over 
promotie verder. 
 
Programma PCC 
Komende weken op het programma: 

- NL Doet in Frankenland, vinden ze supergaaf. Er zijn alleen nog heel weinig 
aanmeldingen. Wie het leuk vindt om wat de bewoners te doen, graag aanmelden bij 
MG vóór zaterdag de 14e,, maar hoe eerder hoe beter, want morgen geven we 
uitsluitsel of het door kan gaan. MG stuurt nog een reminder. 

- Een week later bij JL Pasta & Politics. Dit was harstikke leuk vorige keer en er kunnen 
nog tien aanmeldingen bij, dus meldt je aan. 



- We gaan paaseitjes uitdelen op Station Schiedam Centrum, de Mgr. Nolenslaan en in 
Hof van Spaland. 

- 16 mei Ledendag in de Boshoek. Dit is wat we eerder in oktober wilden, maar hebben 
nu in mei gepland. Het thema is duurzaamheid. Er volgt nog een uitnodiging. 

 
Onderzoek CC naar gemeenteraadsverkiezingen 
CH heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkiezingscampagne in 2018 en licht dit 
onderzoek toe. 
2014 verliep heel goed. 2018 iets minder, maar nog steeds wel hoger dan gemiddeld. Centrale 
vraag van het onderzoek: Waarom ging het in 2018 minder dan in 2014? Kwalitatief en 
kwantitatief. Wat is er gebeurd en hoe nu verder? 
 
Opmerkelijk in 2018: 

- Opkomst van Denk 
- Landelijke ontwikkelingen (ophef rond partijleider Alexander Pechtold en het 

referendum) 
- Val PvdA (hebben wij niet van geprofiteerd) 

 
D66 heeft geen traditionele vaste achterban. In 2018 hebben we in Woudhoek, Sveaparken en 
Spaland veel verloren, waar VVD en GroenLinks juist goed hebben gescoord.  
JvS: Dit geeft aan waar we volgende campagne veel werk hebben. Ook nieuwe wijken zijn 
straks belangrijk want het afschaffen van de erfpacht voor die wijken is grotendeels een 
D66-resultaat. 
 
Hoe nu verder: 

- Onze sociaal liberale identiteit lokaal maken, bijvoorbeeld: duurzame straatverlichting 
voor veiligheid 

- Samenwerking programmacommissies en PCC 
- Meer zichtbaarheid raadsleden 
- Programma en campagne op wijkniveau maken 
- Aandacht voor Woudhoek / Sveaparken / Spaland  en nieuwe wijken 
- Gericht campagne op voor D66 interessante wijken 

 
PvH: PCC is ook heel belangrijk, want we hadden vorige keer geen ‘baas van de campagne’. 
HB/JvS: we moeten echt werken aan zichtbaarheid, maar wel gestructureerd door de PCC. 
JvS: en dat geldt ook voor de wethouder. Wellicht is er een taak voor het bestuur om hem 
achter de broek te zitten.  
Nemen we mee in uitvoering van de plannen. 
NK: Fahid Minhas doet dat als wethouder heel slim, je ziet hem overal. Dat kan MB ook 
doen. 
JvS: Het is aan ons om dat samen met MB te doen. Hij werkt zich drie slagen in de rondte, 
dus door drukte schiet dit er vaak bij in. Maar er is genoeg resultaat te claimen. 



MG: vanuit PCC pakken we op wat we kunnen hieruit, maar moet ook door bestuur en ALV 
worden gedragen. Daarnaast moeten we nu alvast een programmacommissie samenstellen, in 
aanloop naar komende verkiezingen.  
Nemen we als bestuur op als actie. 
 
10.  Bestuursverkiezing #2 
Stemmen en telling 
14 stemmen voor, 1 blanco 
JE: dank voor het vertrouwen. Ik heb er zin in en ga mijn best doen. 
HB: wat is nou jouw grootste droom? 
JE: We hebben best veel leden en boeken veel successen de laatste jaren. We kunnen het 
alleen niet altijd goed uitleggen. Dat lukt mij altijd wel best goed naar mijn vrienden. Een 
aantal stemt daarom nu ook D66. Ik wil dat voor de afdeling ook nog beter doen, vooral door 
uitleg en communicatie over wat we doen. 
 
11. Rondvraag 
JL: Nogmaals de oproep om je aan te melden voor Pasta & Politics. 
 
JvS: as maandag wordt de Jillis Bruggeman Penning weer uitgereikt. Dit keer aan Claudia de 
Breij. Dit is altijd een heel bijzondere gelegenheid. Als je erbij wil zijn (in het Stedelijk 
Museum) kan dat, maar wel even aanmelden. 
 
Verder geen vragen. 
 

12. Vaststelling volgend overleg en sluiting 

Datum voor de volgende ALV wordt later vastgesteld. 
Verzoek om minder officiële ALV’s te houden, maar juist meer bijeenkomsten, bijvoorbeeld 
op thema. 
 
LW sluit de vergadering en we praten na met een drankje. 


