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Definitief verslag eerste overleg coalitieonderhandelingen VVD, AOV, D66, GroenLinks/Progressief 

Schiedam, CDA 4 april 2018 

 

Aanwezig: Jan Rijpstra (informateur), Onno Spek (VVD), Fahid Minhas (VVD), Hans Meijer (VVD),  

Catelijne de Groot (AOV), Gerrie de Bel-van Touw (AOV),  Marcel Bregman (D66), Anouschka 

Biekman (D66), John van Sliedregt (D66), René Karens (GroenLinks), Jeroen Ooijevaar (GroenLinks), 

Frans Hamerslag (Progressief Schiedam),  John Maris (Progressief Schiedam), Patricia van Aaken 

(CDA), Andreas Lepidis (CDA), Stefanie Jacobs (ambtelijke ondersteuning/Financiën), Roland de 

Vreede (ambtelijke ondersteuning, concernstaf). 

Toelichting op het proces 

Jan Rijpstra geeft een toelichting op het proces. Hij heeft nog gesproken met Hein van Asseldonk 

naar aanleiding van zijn advies en zich ingelezen op de volgende stukken: 

 Rapport van bevindingen van Hein van Asseldonk; 

 Schiedam Memorandum (overdrachtsdocument); 

 Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014 – 2018, Samen Schiedam vernieuwen; 

 Kompas 2014 – 2018; 

 Staat van Schiedam 2018; 

 Analyse verkiezingsprogramma’s 2018. 

 

Jan Rijpstra is onder de indruk van de gekozen aanpak. De verkiezingsprogramma’s voor de 

afgelopen verkiezingen bieden voldoende aanknopingspunten voor een energiek programma waarin 

naast continuïteit ook ruimte zal zijn voor nieuwe initiatieven. 

Het is de bedoeling om net als 4 jaar geleden de eerste resultaten van het komende coalitieakkoord 

direct al in de eerste Zomernota 2019 te verwerken. De Zomernota wordt begin juli met de 

gemeenteraad besproken. Dat betekent ook dat het nieuwe Collegewerkprogramma 2018 – 2022 

tegelijkertijd met de Zomernota 2019 klaar zal moeten zijn. 

Voorstel is om de ingezette bestuurlijke lijn (Bestuursakkoord en Beleidsakkoord) van de afgelopen 4 

jaar door te zetten. Deze wens kwam ook terug in het eindadvies van Hein van Asseldonk. 

 

De volgende data en tijdstippen worden afgesproken voor vervolgoverleg: 

Woensdag 11 april 19.00 u 

Zaterdag 14 april 11.00 u 

Donderdag 19 april 18.00 u – 20.00 u 

Zaterdag 21 april 19.30 u – 21.00 u (alternatief is zondag 22 april) 

Donderdag 26 april 17.00 u (moment van overeenstemming over het Bestuurs- en beleidsakkoord) 

Presentatie aan de gemeenteraad en pers/persmoment. 

 

Voor wat betreft de inhoud van het beleid stelt Jan Rijpstra zich voor dat het afgelopen beleid van de 

afgelopen jaren wordt gecontinueerd met een aantal nieuwe accenten. 

Vervolgens worden de door Jan Rijpstra in zijn uitnodigingsbrief gestelde vragen besproken. 
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Hoe kijkt u naar het nieuwe college? Wat moet de uitstraling zijn? 

 

VVD 

Doorzetten van het werk van de afgelopen 4 jaar. Zorgen voor een stabiel en collegiaal bestuur. 

Draagvlak creëren met de stad en de raad. We moeten echt naar buiten treden. 

 

D66 

Een ambitieus programma en een integer bestuur. Realiseren van veranderingen (praktische 

nieuwe werkwijzen), bestuur moet benaderbaar zijn. Zorgen voor inspirerend leiderschap. 

 

CDA 

De bestuursstijl van de afgelopen jaren en de omgang met de stad doorzetten. Hiermee is 

vertrouwen in de stad gekweekt. De stad geeft aan dat er naar hen geluisterd wordt  

Afspraken nakomen. Helder en eerlijk zijn indien iets niet kan. Zorgen voor transparant bestuur. 

 

Jan Rijpstra 

Ook ruimte voor de raad houden. 

 

CDA 

De afgelopen jaren is er bij besluitvorming sprake geweest van wisselende raadsmeerderheden. 

 

AOV 

Het bestuur moet transparant en toegankelijk zijn. Uitleggen waarom dingen niet kunnen. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Bestuur moet ambitieus zijn. Voor willen gaan. Zorgen voor dynamiek. Doorgaan op de ingezette 

bestuursstijl maar het moet ook wel anders gaan. We moeten veranderingsgezind willen zijn. 

 

Jan Rijpstra 

Het zijn mooie woorden. Nog een vraagje: wie is de Schiedammer? Wat is de identiteit van de 

Schiedammer 

 

Gemeenschappelijk beeld 

De Schiedammer bestaat niet. 

Het beeld is dat de Schiedammer enerzijds moppert over zijn stad maar anderzijds zeer 

betrokken is. Risico is dat een ‘stad van twee snelheden ontstaat’ waar sommige groepen 

meedoen en andere niet. 

 

Jan Rijpstra 

De Omgevingswet met de Omgevingsvisie komt eraan. Hoe zouden jullie willen spreken over 

zoiets als een samenlevingsvisie? 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Een gezamenlijke visie op de samenleving kan gezien de verschillen tussen partijen lastig 

gevormd worden.  
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Het gaat om open besturen. Het gaat om de dynamiek. Dat is een beetje het probleem met visies 

die over een langere termijn een stip op de horizon aangeven. Een (stads)visie moet niet te ver 

vooruit kijken.  

 

D66 

Het gaat niet om één visie voor de komende 4 jaar. Je zou de raad wel het voortouw kunnen 

laten nemen. Bijvoorbeeld het sociale domein. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Een visie op een onderwerp zou wel kunnen. We zijn niet voor een overkoepelende visie. 

 

Jan Rijpstra 

Het gaat niet om een blauwdruk. Jullie zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om het beeld over 

de stad in positieve zin te transformeren. Er is wel iets geboden aan de stad. 

Er zijn nog de nodige opgaven maar de beweging is de goede kant op. 

 

Is er een onderwerp dat u mist in het advies van de informateur? 

  

VVD 

Een aantal aanvullingen: 

- naast veiligheid gaat het ook om de leefbaarheid; 

- sport wordt gemist, in sport is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, hebben we ons 

raadsbreed hard voor gemaakt. 

 

AOV 

Gemist worden: 

- sport, cultuur en recreatie; 

- onderwijs. Apart noemen. Ook in combinatie met de zorg. Geldt bij het passend onderwijs. 

De aansluiting van het onderwijs (scholen) op de arbeidsmarkt (bedrijven) is ook van belang. 

Daarnaast ook de aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten. 

Er is wel een convenant maar we zijn er nog lang niet. 

 

VVD 

Wonen is een hot item, we stellen voor om het beleidsthema stedelijke ontwikkeling als 

overkoepelend beleidsthema te hanteren. Hiermee is er ook een koppeling met de andere 

beleidsterreinen zoals het sociaal domein, duurzaamheid.  

AOV 

Burgerparticipatie. Van bestuur naar burgers en andersom. 

 

VVD 

Is dit niet iets wat je toepast bij alles wat je doet? Is meer een middel, geen doel. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Dan moet je ook kijken naar de rol van de overheid 
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AOV 

Dan moeten we dit onderwerp koppen aan bestuurlijke vernieuwing 

 

D66 

Inclusie staat in het Rapport van bevindingen van Hein van Asseldonk genoemd bij het sociaal 

domein en armoede bestrijding. Wij stellen voor om inclusie apart te noemen in combinatie met 

diversiteit. 

10% van de Schiedammers heeft op Denk gestemd. We moeten een handreiking naar Denk doen. 

 

VVD 

Hoe betrekken we DENK erbij? Zie ik als voorbeeld van inclusie. 

 

D66 

Inclusie apart benoemen. Een handreiking naar DENK doen. Inclusie moeten we breder 

oppakken. 

Daarnaast vragen wij nog aandacht voor het LHBT beleid 

 

CDA 

Inclusie apart benoemen maar hoort wel thuis in het sociale domein 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Er moet een beter antwoord komen waarom je het signaal vanuit de Schiedammers die op DENK 

gestemd hebben niet honoreert in een collegedeelname. 

De onderbouwing in het Rapport van bevindingen vonden wij zwak. 

 

VVD 

In het Rapport van bevindingen werd verslag gedaan van de inbreng van de partijen. 

 

Jan Rijpstra 

In de gesprekken zijn zorgen geuit. De verkenner Hein van Asseldonk gaf in zijn rapport aan dat 

hij de zorgen niet deelt. 10% van de Schiedammers heeft op Denk gestemd. Dat kan je niet 

negeren. Dat geldt ook voor de raad zelf. De raad moet zelf ook een eigen raadsprogramma 

maken. Hierin kan het een plek krijgen. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Er zijn zorgen over DENK geuit bij de verkenner. GroenLinks herkent die zorgen. Dat had wat ons 

betreft echter ook tot de conclusie kunnen leiden dat er met hen gepraat zou worden om te 

kijken of die zorgen weggenomen kunnen worden. Dat is niet gebeurd, er is direct geconcludeerd 

dat er niet samengewerkt wordt. Inhoudelijk bezien staat DENK dichter bij ons dan sommige 

andere partijen aan tafel. Wij begrijpen dat het advies van de verkenner wordt gevolgd, maar 

missen nog een doordachte gezamenlijke argumentatie bij de toch bijzondere positie van DENK. 

Overigens hebben wij, los van de positie van DENK, zeker wel vertrouwen in de samenwerking 

tussen de nu voorgestelde zes partijen en zullen we ons ook in deze combinatie constructief 

opstellen.  
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Allen 

Prima dat GroenLinks benadrukt dat zij zich in deze combinatie kan vinden 

 

CDA 

Wij vinden dat er een hoge prioriteit aan duurzaamheid moet worden gegeven. 

Daarnaast is bestuursstijl voor ons een apart thema. Er moet weer een Bestuursakkoord hierover 

komen. Burgerparticipatie is niet alleen een middel maar een grondhouding. 

Hoort bij Bestuursstijl en moet hierin worden opgenomen. 

 

PS 

Daarbij onderscheid houden tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. 

 

Allen 

Prima om de grondhouding m.b.t. burger/overheidsparticipatie in de bestuursstijl op te nemen 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Duurzaamheid en dierenwelzijn in relatie zien. Diversiteit en inclusie (in relatie) apart benoemen 

 

Vraag Jan Rijpstra 

Er wordt wel heel vaak gesproken over sociaal domein, sociale huurwoningen, armoedebeleid. 

Moeten we hier niet vanaf. Het gaat toch om de mensen, groepen worden in een hokje 

geplaatst? Hoe zien jullie dit? 

 

CDA 

Daarom hanteren we in de Begroting de term “Mens en stad in beweging” 

 

VVD 

Je kan ook uitgaan van sociale stijging. Is een positieve insteek. 

We zijn het met zijn allen eens over de Staat van de stad. Dit als vertrekpunt nemen. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

De term sociale huurwoningen is een definitie kwestie. Heeft met het inkomen 

(inkomensgrenzen) te maken. Zegt niets over de mensen. 

De staat van de stad geeft wel aan dat de toekomstige betaalbaarheid aan de orde is 

 

Jan Rijpstra 

Ik adviseer jullie om een positieve insteek te kiezen 

 

Iedereen is hiermee akkoord 

 

Jan Rijpstra 

Hoe gaan we om met de pers? Hoe communiceren we onze voortgang? Hoe zien jullie dit? 

 



6 
 

VVD 

Wel naar de burgemeester informeren. Niet tussentijds naar buiten. 

Afspraken maken over wie journalisten te woord staat. Ook wanneer zij ons bellen. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Met betrekking tot het informeren van de burgemeester iets terughoudender zijn. 

Bij de vorige coalitieonderhandelingen is het teveel gegaan over de portefeuille-inhoud. 

 

Afspraak  

Jan Rijpstra in zijn rol als informateur informeert burgemeester Lamers en communiceert over 

het proces naar de pers. 

Het eerste wat gecommuniceerd kan worden is dat de coalitieonderhandelingen gestart zijn. 

Dat is eigenlijk al gecommuniceerd. Nu is er even geen communicatie vanuit de 

coalitieonderhandelingen richting de pers. 

 

Jan Rijpstra 

Wanneer in het proces is er mogelijkheid tot input vanuit de raad? 

 

Afspraak 

Dezelfde werkwijze als vier jaar geleden wordt aangehouden. 

Na het Bestuurs- en Beleidsakkoord is er mogelijkheid tot input vanuit de raad. 

De input vanuit de raad kan dan vervolgens in het Collegewerkprogramma worden verwerkt. 

Dit heeft de afgelopen raadsperiode prima gewerkt. 

Er komt dus geen tussentijdse consultatieronde voor de raad. 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Waar zit in het proces de discussie over de kandidaat-wethouders? 

 

Jan Rijpstra 

Dat was voorzien in het overleg op 19 april. Alleen moeten we even kijken of 19 april gezien de 

agenda mogelijk is. 

 

Jan Rijpstra 

Voor het vervolgproces stel ik voor om in groepjesuitwerking te geven aan de punten die in het 

Bestuurs- en Beleidsakkoord nieuwe accenten krijgen.  

De beleidsthema’s die gecontinueerd worden in het Bestuurs- en Beleidsakkoord worden niet 

uitgewerkt. Hierover komt er in het Beleidsakkoord een korte toelichting. 

Welke thema’s willen we uitwerken en wie gaan dit doen? 

 

Benoeming thema’s en groepjes die tekstvoorstellen maken: 

 

Wonen en stedelijke Ontwikkeling 

Wie: Fahid Minhas, Andreas Lepidis, John Maris, Marcel Bregman 
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Duurzaamheid 

Patricia van Aaken, Onno Spek, Jeroen Ooievaar 

 

Economie en werk 

Anouschka Biekman, Catelijne de Groot, Frans Hamerslag 

 

Sociaal domein en armoedebeleid 

Anouschka Biekman, Catelijne de Groot, Patricia van Aaken, René Karens 

 

Binnenstad 

Andreas Lepidis, Fahid Minhas, John Maris, John van Sliedregt 

 

Infrastructuur en bereikbaarheid 

Jeroen Ooievaar, Onno Spek, John van Sliedregt 

 

Veiligheid  en leefbaarheid 

Gerrie de Bel-van Touw, Andreas Lepidis, Hans Meijer, Marcel Bregman 

 

Diversiteit en inclusie 

Anouschka Biekman, Catelijne de Groot, René Karens 

 

Bestuurlijke vernieuwing(inclusief innovatie) 

Marcel Bregman, Onno Spek, René Karens 

 

Sport, cultuur en recreatie 

John van Sliedregt, Fahid Minhas, Frans Hamerslag, Patricia van Aaken 

 

Onderwijs, inclusief de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt  (en dependance HBO/universiteit in 

Schiedam) 

Gerrie de Bel-van Touw, Anouschka Biekman 

 

Innovatie? 

Wordt als algemeen aspect opgenomen in de tekst over de bestuursstijl/bestuurlijke vernieuwing 

 

Drie thema’s worden op verzoek door de ambtelijke ondersteuners (Stefanie Jacobs en Roland de 

Vreede) voorbereid:  

 

- Omgevingsvisie/Omgevingswet  (Roland de Vreede) 

- Financiën (inclusief Eneco gelden/Stefanie Jacobs) 

- Uitspraken over samenwerking verbonden partijen/deelnemingen/governance (Stefanie 

Jacobs/Roland de Vreede) 
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Afspraken huiswerk: 

Per beleidsthema worden door de groepjes tekstvoorstellen uitgewerkt. 

De tekstvoorstellen worden dinsdag 10 april vóór 12.00 naar Roland de Vreede gemaild. 

(op basis van voorstel, via de mail, vandaag van Onno Spek). 

 

5 april 2018 

Stefanie Jacobs 

Roland de Vreede 
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Definitief verslag tweede overleg coalitieonderhandelingen VVD, AOV,  D66, 

GroenLinks/Progressief Schiedam, CDA 11 april 2018 

 

Aanwezig: Jan Rijpstra (informateur),  Ad Mostert  (VVD), Fahid Minhas (VVD), Hans Meijer 

(VVD),  Catelijne de Groot (AOV), Gerrie de Bel-van Touw( AOV),  Marcel Bregman (D66), 

Anouschka Biekman (D66), John van Sliedregt (D66),  René Karens (GroenLinks), Jeroen Ooijevaar 

(GroenLinks) , Frans Hamerslag (Progressief Schiedam),  John Maris (PS), Patricia van Aaken 

(CDA), Andreas Lepidis (CDA), Stefanie Jacobs (ambtelijke ondersteuning/Financiën), Roland de 

Vreede (ambtelijke ondersteuning, concernstaf). 

 

1. Ingekomen stukken/actualiteiten  

 

Column van dhr. Zijdeveld (oud-wethouder Schiedam) 

Jan Rijpstra geeft aan er niet voor te voelen om tijdens de coalitie-onderhandelingen in 

gesprek te gaan over de coalitieonderhandelingen. Met betrekking het interview met dhr. 

Zijdeveld in het AD is een concept-reactie voorbereid en naar iedereen toegestuurd. 

Iedereen was akkoord met de reactie. Deze reactie is toegestuurd naar dhr. Zijdeveld/AD. 

Dezelfde lijn wordt ook in andere gevallen (zoals het interview op Pop Up tv met dhr. Van 

der Horst) gehanteerd. We zitten nu in een fase dat we verder gaan. Daar kan je alles van 

vinden. Indien media jullie benaderd wordt dit teruggekoppeld naar Jan Rijpstra. Marcel 

Bregman gen Ad Mostert geven aan dat zij beiden benaderd zijn door de NRC. 

Verwacht mag worden dat gevraagd wordt naar het niet deelnemen van Denk in de coalitie. 

GroenLinks: 

De informateur (verkenner) heeft in zijn verslag uitgebreider stil gestaan bij de positie van 

DENK dan bij die van andere partijen. Dat komt doordat de positie van DENK anders is. 

  

D66 

Laten we dit punt even vasthouden 

 

Jan Rijpstra 

We komen er straks nog even op terug  

Advies coalitieakkoord gemeente Schiedam programma 2018-2022 werkgroep “Identiteit & Trots”  

Sommige delen komen overeen met wat we nu in een hoofdlijnenakkoord aan het opschrijven zijn. 

Sommige delen kunnen bij het uitwerken van het akkoord in een Collegewerkprogramma worden 

meegenomen. 

Het advies kan benut (input zijn) worden bij het schrijven van het Collegewerkprogramma. 

Het is goed om de werkgroep hierover te informeren. 

 

Concept-verslag coalitieonderhandelingen 4 april 

René Karens heeft drie kleine aanpassingen per e-mail opgestuurd. Deze worden verwerkt. 

Ad Mostert (n.a.v. vergaderdata op blz. 1 van het verslag) meldt dat hij zaterdag 14 april om 11.00 u 

verhinderd is. 
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Het verslag is goed gekeurd. 

 

2.   Nalopen huiswerk  

 

Jan Rijpstra  

Jan stelt voor om het huiswerk als volgt te bespreken: 

- Per fractie een reactie op het totaal beeld; 

- Evt. controversiële punten aan te geven; 

- Aan te geven of er zaken vergeten zijn; 

- Hoe komt dit volgens jullie bij anderen over?  

 

Afgesproken wordt dat Jan eerst zijn eigen beeld geeft. 

Jan geeft aan aangenaam verrast te zijn door de snelheid en energie waarin de tekstvoorstellen tot 

stand zijn gekomen. 

De tekstvoorstellen komen bij hem wel wat defensief over. De strekking is vaak gericht op het 

aanpakken van problemen, wat gaan we oplossen. 

Mist nog wel een optimistische visie over Schiedam. Zeker ook in relatie tot de positieve 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Dat moeten we wel uitventen. 

 

Progressief Schiedam 

De optimistische visie bij elk hoofdstuk? Of in het algemene stuk? 

 

Jan Rijpstra 

Kan in de inleiding. We moeten opsommingen zien te voorkomen. 

Het gaat vooral om het WAT. Het HOE ligt straks bij het college. 

 

GroenLinks 

Dit is vooral een redactioneel punt. Er moet een goede redactieslag komen. 

 

Rondje met de reactie van de fracties op de tekstvoorstellen  

Algemene reactie, totaal beeld? 

 

D66 

De teksten komen nu nog wat samengeraapt over. Veel opsommingen. Het is nog niet duidelijk waar 

we naar toe willen. Veel kleine dingen waar we nu over moeten nadenken (zoals bijvoorbeeld de 

verruiming van de horeca-tijden). 

 

CDA 

Lastige vraag. De opdracht was per thema een tekstvoorstel te doen. Wij zijn blij verrast. Er is veel 

opgehaald. Partijen staan dicht bij elkaar. We willen bij elk stukje alles oplossen zo lijkt het. We 

moeten verder/breder kijken. Als we een hoofdlijnenakkoord willen moeten we bedenken waar we 

echt afspraken over willen maken en waar we elkaar vrij laten. 
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VVD 

Het is wel heel veel tekst. We moeten streven naar een akkoord op hoofdlijnen. 

Veel tekst is hiervoor een belemmering. 

Het is ook rijp en groen door elkaar. Ook het WAT en HOE loopt door elkaar. 

We moeten het beperken tot het WAT en zorgen dat we heldere kaders meegeven. 

Ook een beeld van ruimte scheppen voor college en raad. 

 

AOV 

Wij vinden het positief. Groepjes zijn gevormd en bij elkaar gezet. 

Er is veel op papier gezet. Heel veel uitersten zitten erin. Stuk wat er nu ligt zien als basis voor de 

afspraken die we straks (hoofdlijnenakkoord) maken. 

 

GroenLinks 

Wij vinden het wel knap dat wij met 5 partijen deze eerste aanzet hebben kunnen maken. 

De spanning tussen het WAT en HOE is interessant. HOE hoort ook bij het hebben van ambitie. Van 

belang is om goed aan te geven wat er bedoeld wordt. Positief is dat er weinig gekopieerd is uit de 

verkiezingsprogramma’s. 

Wij zijn blij verrast met wat er nu ligt. 

 

Progressief Schiedam 

Wij delen de complimenten van GROENLINKS. WE zijn erin geslaagd om vanuit de 

verkiezingsprogramma’s met elkaar gezamenlijke doelstellingen te formuleren. We moeten er wel 

verder aan werken. 

Er ligt een prima stuk voor het vervolg. Later kijken hoe we met de details omgaan. 

 

Jan Rijpstra 

Er moet nog een redactieslag overeen. Ik stel voor om hiervoor de ambtelijke ondersteuning te 

benutten. Het WAT moet centraal staan. Bij bepaalde onderwerpen kan een richting worden 

aangegeven. 

Iedereen is akkoord met dit voorstel 

 

Controversiële punten? 

 

Progressief Schiedam 

Voor ons zijn dit: · 

- bij de stedelijke ontwikkeling met betrekking tot “wonen” betreft dit punt het slopen van 

huurwoningen en de toevoeging van koopwoningen. De sociale huurwoningvoorraad moet op 

peil blijven; 

-  bouwen in het groen; 

- verdichting/inbreiding 

 

GroenLinks 

Voor ons hetzelfde punt als PS bij wonen. Daarnaast hebben we nog een aanvulling m.b.t. de tekst 

over leefbaarheid en veiligheid. De insteek vinden we nu te beperkt. 
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Daarnaast de omgang met Eneco. 

 

AOV 

Soms wordt wel erg in de details gedoken. 

Aanvullingen hebben wij m.b.t. de tekstvoorstellen: 

-  Infrastructuur en bereikbaarheid v.w.b. de teksten over fietsen en voetgangers (afsluiten 

straten, effect op veiligheid) en het openbaar vervoer in Schiedam Noord en Zuid. Is nu wat te 

summier; 

- Diversiteit en inclusie: aanpassingen op de tekst bestrijding ongelijkheid, discriminatie en 

racisme; 

- In het tekstvoorstel Sociale stimulering en ontwikkeling staat nog een discussiepunt voor de 

coalitie. Dit moet nog besproken worden; · 

VVD 

Wij hebben de volgende aandachtspunten: 

In de tekst Bestuurlijke vernieuwing de laatste tekstpassage over de wijken; 

Tekst over duurzaamheid en klimaat. Hier hebben wij veel vragen over; 

Armoedebeleid. Er zit een grote spanning tussen het willen handhaven van het huidige niveau en de 

wens van gratis ov; 

Er wordt veel van scholen gevraagd. Beseft moet worden dat de scholen zelf over educatie gaan; 

Vragen in verband met het schuldenfonds; 

Er is wel heel veel cultuuraanbod (in het tekstvoorstel hierover). Teveel aanbod gericht, te weinig 

vraaggericht. 

Echte controversiële punten zijn voor ons: 

- Duurzaamheid; 

- Armoedebeleid 

 

CDA 

Voor ons is het gratis ov voor minima een discussiepunt. Geldt ook voor de uitbreiding van LBP en de 

vergroting van het cultuuraanbod.  

Er moet eerst een goede analyse komen. Meer onderzoek (qua geld) is nodig. 

We moeten zorgen voor een goede balans. Is dit allemaal financieel haalbaar? 

 

Met betrekking tot duurzaamheid en het revolverend fonds moet een vraag naar de ambtelijke 

organisatie worden uitgezet. Werkt zo’n revolverend fonds? Is dit haalbaar? 

Met betrekking tot de binnenstad moet t.a.v. de Broersvest/Broersveld (worden weer onderdeel van 

het kernwinkelgebied) eerst een bredere discussie worden gevoerd. 

 

D66 

Over het gratis OV moeten we afspraken maken 

 

CDA 

Gaat om een groot bedrag. In het sociaal domein zijn nu al grote tekorten. 

 

 

D66 
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Wij hebben niet echt controversiële onderwerpen. 

De bekostiging van duurzaamheidsinitiatieven willen we regelen via de Eneco-gelden. 

Indien we bijvoorbeeld voor zonnepanelen leningen verstrekken kan dit revolverend werken. 

Aandachtspunten voor ons zijn nog: 

- visie op de binnenstad; 

- de structurele financiering van de Woonvisie. 

 

Jan Rijpstra 

Uit dit rondje kunnen we concluderen dat er voor een aantal thema’s mogelijk ‘controversiële’ 

punten zijn: 

- duurzaamheid en klimaat; 

- wonen en groen; 

- armoedebeleid en gratis ov; 

 

Nog zaken vergeten? 

 

D66 

Niets opgevallen 

 

CDA 

Zorgen voor een volwaardig regionaal ziekenhuis. Dit punt nog toevoegen. 

 

VVD 

Zorgen voor de financiering van de Woonvisie.  

Ambtelijk is berekend dat er zo’n 2,5 – 3,0 miljoen (nieuwbouw en herstructurering) structureel 

nodig is. 

Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van een revolverend fonds constructie waarbij een deel van 

de investeringen weer terugkomen door geld terug te vragen bij de markt; 

Wij pleiten ervoor om woningsplitsing onmogelijk te maken in bepaalde wijken (Oost en West).  

 

AOV 

MRDH (Metropoolregio Den Haag en Rotterdam) opnemen in het hoofdlijnenakkoord. 

Biedt kansen voor Schiedam. Betreft met name de gebieden economie en vervoer. 

GROENLINKS 

Afspraken om de vuurwerkoverlast te beperken 

 

D66 

Dit punt hoort bij de raad 

 

Afspraak: in het hoofdlijnenakkoord opnemen dat over vuurwerk met de Raad gesproken wordt 

 

Iedereen is akkoord om dit bij de raad te laten 

 

GroenLinks 

De effecten van uitvoering van het beleid zijn niet altijd duidelijk. De komende periode moeten we 
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nog integraler werken/nog meer verbinden en dit ook laten zien. 

 

VVD 

Vorige college heeft dit al opgepakt. Doorgaan op de weg die de afgelopen jaren is 

 ingezet. 

De Omgevingswet verplicht dit ook. 

 

AOV 

De integraliteit moeten we in elk onderwerp terug kunnen zien. 

 

Progressief Schiedam 

Duurzaamheid zien wij als de basis voor alles. 

 

VVD 

Dan is er geen separaat hoofdstuk over duurzaamheid 

 

Terugkoppeling ambtelijke huiswerk 

Roland de Vreede (memo Vernieuwing Stadsvisie Schiedam 2030) 

Bij de stukken zat een ambtelijk Memo over de Vernieuwing van de Stadsvisie Schiedam 2030. Ook in 

relatie tot de komende Omgevingsvisie. De notitie zien als bouwsteen voor de bestuurlijke discussie. 

Kern is het advies om de Omgevingsvisie te integreren in een nieuwe Stadsvisie vergelijkbaar met de 

wijze waarop de Ruimtelijke Structuurvisie geïntegreerd is in de huidige Stadsvisie. 

In de memo worden 3 grote opgaven aangegeven/beschreven m.b.t. de sociale opgave, de 

verstedelijkingsopgave en de klimaatopgave. Voorstel is ook om tot een dynamischer document te 

komen. 

 

Vraagpunten aan de coalitiepartijen: 

- wordt het advies om de Omgevingsvisie te integreren in een nieuwe Stadsvisie onderschreven 

door de coalitiepartijen? 

- worden de 3 opgaven herkend; 

-  moeten we naar een dynamisch document? 

 

De coalitiepartijen onderschrijven de bovenstaande 3 punten. In het hoofdlijnenakkoord wordt 

hierover een afspraak opgenomen. 

 

GroenLinks 

De programma’s van de begroting clusteren rond de 3 hoofdopgaven. 

 

Stefanie Jacobs (Financiën) 

Ik zie in de tekstvoorstellen veel wensen maar nog geen financiering. 

De financiële positie is op orde maar gezegd moet worden dat de flexibiliteit van de begroting onder 

druk staat. Met name door grote tekorten in het sociale domein staat de begroting onder grote druk. 

Het gaat om nieuwe te verwachten tekorten. 

In het sociaal domein zijn de tekorten structureel. Daarnaast zijn er in de toekomst minder erfpacht – 

en precario-inkomsten. 
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Daar komen de kosten van gratis ov nog bij tezamen met het afschaffen van de hondenbelasting. 

De kosten van de ambities moeten doorgerekend worden. Duidelijk is wel dat er keuzes gemaakt 

moeten worden. 

 

GroenLinks 

Wanneer is er inzicht in de financiële ruimte? 

 

Stefanie Jacobs 

Volgende week bespreken we de eerste financiële ruimteberekening in het college. In overleg met 

het college kan e.e.a. besproken worden met de coalitiepartijen. 

 

GroenLinks 

Zijn de tekorten niet bekend? 

 

Stefanie Jacobs 

De tekorten zijn verwerkt in de begroting. PS 

Zijn er ook meevallers? 

 

Stefanie Jacobs 

Die zijn er ook. Volgende week is er een beeld van de financiële ruimte. 

 

Jan Rijpstra 

Op een goede manier zijn nu alle zaken op tafel gelegd. De financiën zijn van belang. Komende week 

is er een beeld. 

Een aantal onderwerpen is ingebracht voor nadere discussie. 

Ik stel voor dat de tekst door de ambtelijke ondersteuners wat meer in evenwicht wordt gebracht. 

Daarnaast zijn er onderwerpen die dieper besproken met elkaar moeten worden. 

 

Iedereen is akkoord dat Stefanie Jacobs en Roland de Vreede een slag doen op de tekstvoorstellen 

 

Wonen 

 

VVD 

Wij zijn voor het verbieden van woningsplitsing in West en Oost 

Progressief Schiedam 

Hier secuur naar kijken wat betekent dit? 

 

VVD 

Grotere woningen mogen niet terug gesplitst worden. De Staat van Schiedam laat zien dat hier een 

groot probleem ligt en dat er een grote roulatie van bewoners is bij gesplitste woningen 

 

Progressief Schiedam 

Splitsen zorgt ook dat er woningen erbij komen. Dat kan positief zijn. 

 

D66 
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Splitsen is niet altijd slecht 

 

VVD 

In de praktijk ontstaan door splitsing woningen met een grote mutatiegraan. Is problematisch voor 

de kwetsbare wijken. Wellicht een ondergrens hanteren van 70 m2. 

 

AOV 

Splitsing in kamerverhuur tast leefbaarheid aan 

GroenLinks 

Studentenwoningen zijn in dit kader dan wel een aandachtspunt 

 

Afspraak: Iedereen is tegen ongewenste splitsing van woningen. De uitwerking vraagt wel aandacht 

om wel gewenste vormen van splitsing niet onmogelijk te maken. Het verbieden van ongewenste 

splitsing voor de wijken Oost en West is akkoord. Uitwerking volgt dan later (door het college via het 

collegewerkprogramma). 

 

VVD 

In het ambtelijk advies wordt gerekend met € 10.000 per woning (nieuwbouw). Voor 300 woningen is 

dit € 3 miljoen.  

De kosten voor herstructurering worden berekend op € 1,5 miljoen. 

Dan hebben we zo’n € 5 miljoen structureel nodig om de Woonvisie uit te kunnen voeren. 

 

D66 

We moeten eerst de ambities vaststellen en dan geld zoeken 

GroenLinks 

Waar zitten de kosten? 

VVD 

Voor het masterplan en het terrein gereed maken. Er zijn altijd gemeentelijke voorbereidingskosten. 

Een deel kan je later terugkrijgen via de markt. 

Voor structurele opgaven heb je een fonds nodig. 

 

Stefanie Jacobs 

De kosten verschillen per locatie en project. Er zijn wel kansen om beleggers te interesseren. 

 

GroenLinks 

Wat is afgelopen jaren uitgegeven? 

 

VVD 

Bij ambities heb je een fonds nodig 

 

Progressief Schiedam 

Een fonds maakt het wel overzichtelijker 

 

Afspraak: 

Iedereen is voor het inrichten van een fonds t.b.v. de structurele financiering van de Woonvisie. 
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Via het college vragen wat er beschikbaar kan zijn. 

 

Jan Rijpstra 

Dit punt wordt breed gedragen 

 

GroenLinks 

Tussen de coalitiepartijen lopen de meningen uiteen over het beleid met betrekking tot de 

sociale huurwoningen. Dit punt willen wij bespreken. 

Daarnaast ook de punten bouwen in het groen, en het verdichten in de stad. 

VVD 

Wij zijn voor het slopen van slechte sociale huurwoningen met terugbouw naar betere, grotere 

sociale huurwoningen. De slechte sociale huurwoningen worden nu bezet door ‘Rotterdammers’. 

Schiedammers hebben hier geen interesse in. De onderkant van de woningmarkt wordt 

grotendeels gevuld door Rotterdammers. 

Stad kan dit niet meer dragen. 

 

GroenLinks 

Het regionale vraagstuk los je niet op. Iemand die geen € 650 kan betalen (grotere duurdere 

sociale huurwoningen) is voor ons ook welkom. 

Hier gaan we niet uitkomen. 

 

D66 

Volgens ons zitten we toch dicht bij elkaar. 

Het percentage sociale huurwoningen moet naar beneden maar in absolute zin kunnen we het 

aantal sociale huurwoningen op peil houden. We moeten wel flexibel hierbij kunnen blijven. 

Daarbij geldt dat verduurzamen van de woningen m.b.t. alle aspecten gunstig is. 

 

Progressief Schiedam 

Niet alle Schiedammers hebben kans op sociale stijging. 

 

CDA 

Kan het wel op deze manier? Lukt het wel om in de absolute aantallen huurwoningen op peil te 

houden en tegelijkertijd de gewenste percentuele verschuiving naar duurdere woningen te 

maken? 

D66 

We moeten nu aan de knoppen draaien. Nu grote aantallen woningen bouwen. 

 

AOV 

We moeten wel verduurzamen. Je kan niet zeggen dat de hoeveelheid sociale huurwoningen 

altijd hetzelfde blijft. Gaan we deze doelstelling wel halen? 

 

VVD 

Het aantal moet gelijk blijven. Is dit geen reden om te verduurzamen? 

Dan moet je elders sociale huurwoningen bijbouwen. Kan een klem worden. 
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Progressief Schiedam 

Dit is te ver vooruit op ontwikkelingen lopen. Als je het uitgangspunt stelt van een gelijk blijvend 

aantal sociale huurwoningen dan gaan de ontwikkelaars hierin mee. 

VVD 

Een mogelijkheid is om op Schieveste sociale huurwoningen te bouwen en deze bij een belegger 

onder te brengen. Deze kan dan aan Schiedammers verhuren. Zo ontwijk je de regionale 

toewijzingsregels waar Woonplus, als toegelaten instelling, aan gebonden is. 

 

Progressief Schiedam 

We moeten sowieso inzetten op regionale afspraken 

 

VVD 

Is niet afdwingbaar 

 

VVD verzoekt om een schorsing om dit punt intern te bespreken. 

Dit is akkoord 

 

Na de schorsing 

 

VVD geeft aan dat dit punt te vroeg is om nu al op tafel te leggen en stelt voor om dit punt even te 

‘parkeren’ en in later stadium opnieuw te bespreken. 

Laten we een lijstje maken van aandachtspunten. Er kunnen nog andere punten bijkomen. 

Laten we de besluitvorming niet forceren. 

Iedereen is hiermee akkoord 

  

Bouwen in het groen/verdichting 

Progressief Schiedam 

Wat wordt bedoeld met in de groene long wordt niet gebouwd? 

Hoe zorgen we dat Schiedam een goede balans houdt tussen wonen en de openbare ruimte? 

 

GroenLinks 

Dit punt staat ook in de tekst over duurzaamheid alleen dan concreter 

 

VVD 

Dan moeten we het onderdeel duurzaamheid nog eens doornemen 

 

CDA 

In het kader van stedelijke ontwikkeling moet het thema wonen ook betrokken worden op anders 

aspecten zoals het voorzieningenniveau, leefbaarheid etc. 

Is nu te smal. 

 

Jan Rijpstra 

Eigenlijk zijn jullie het hier wel over eens. 

D66 

Klopt. We moeten het woord groene long vervangen door de groene-blauwe structuurvisie. 
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Is vastgesteld door de gemeenteraad en is helder. Het groen wordt hierdoor niet aangetast. 

 

Iedereen is het hiermee eens. 

 

VVD 

Punt is wel dat Thurlede hier niet in zit 

 

D66 

Wij zijn tegen woningbouw in Thurlede 

 

VVD 

Thurlede biedt kansen voor andere woonmilieus. Woonmilieus die Schiedam nu niet heeft. 

Je kan dit punt aan de raad overlaten. 

 

AOV 

Wij zijn ook tegen bebouwing in Thurlede 

 

CDA 

Wij zijn niet zo stellig. De verkenning moet je breed maken. Nu niet al op voorhand positie kiezen. Je 

moet kijken naar het hele gebied (Schiedam Midden) 

 

D66 

Er zijn andere gebieden in de stad waar je wel kan bouwen 

 

Jan Rijpstra 

Past dit in een omgevingsvisie? 

 

CDA 

Ja 

 

Jan Rijpstra 

Wie gaat hier over? Moet je dit niet met de bevolking samen doen? 

 

D66 

Thurlede is nu niet de voorkeurslocatie voor wonen. 

 

VVD 

De groen-blauwe structuurvisie is door de raad aangenomen. Thurlede zit hier niet in. 

De vraag is wat je met dit gebied wilt doen. Je kan het wel met de bevolking bespreken. 

We hoeven nu nog niets vast te leggen. 

 

GroenLinks 

Er zijn nog zoveel andere locaties 

 

Jan Rijpstra 
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Als je de Omgevingsvisie opstelt houd je je handen vrij 

 

GroenLinks 

We zitten hier ook om de kaders te bepalen 

 

VVD 

Laten we dit punt ook parkeren. Is dan het tweede punt op het lijstje. 

 

Iedereen is hiermee akkoord 

 

CDA 

We hebben nog wel een aandachtspunt m.b.t. stedelijk wonen en dat betreft onze zorgen over het 

borgen van de functie en financiering van het servicepunt in het kader van de particuliere 

woningverbetering 

 

GroenLinks 

Dit punt moeten we dan in doelen formuleren 

 

VVD 

Tekststukje aanpassen op doelen. Verschillende punten daar bij onderbrengen. 

 

VVD 

Met betrekking tot duurzaam staan veel zaken door elkaar. De rol van de gemeente is te concreet 

neergezet. Is dit wel een rol van de gemeente? Er zijn heel veel invalshoeken. 

Nog goed naar kijken. 

 

GroenLinks 

Dit is feitelijk de ambitie zoals door de gemeente Den Haag opgeschreven. 

Ons voorstel is om aan het begin van de tekst een tekstdeel op te nemen waarbij de verbindingen 

worden gelegd. 

 

Afspraak: Ad Mostert en Jeroen Ooievaar zorgen samen voor dit verbindend tekstdeel 

Terzijde nog met betrekking tot gasloze nieuwbouw: 

Met betrekking tot nieuwbouw is de verplichting van een gasaansluiting uit de wet. De gebruiker 

heeft nog wel het recht om dit aan te vragen. Uitgangspunt: bij nieuwbouw is gasloos het 

uitgangspunt. 

Iedereen is hiermee akkoord. 

 

Jan Rijpstra 

Resteert nog het bespreekpunt in verband met de betrokkenheid van DENK. 

Straks is er een akkoord. Hoe gaan we daar dan mee om? 

Komt er ruimte voor input?  

Je kan een aantal vragen voorleggen aan de raad. Bijvoorbeeld op het gebied van inclusie. 

Maar dan meer over de HOE-vraag. 
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VVD 

Wij stellen een vergelijkbare procedure voor als bij het vorige college. 

Dus na het Bestuurs- en Beleidsakkoord de raad input vragen in verband met het 

Collegewerkprogramma. 

 

D66 

12% van de bevolking stemt op DENK. Daar moet je iets mee 

 

VVD 

Er ligt een advies van de verkenner. Wat heb je daar nog aan toe te voegen? 

 

D66 

College moet dat organiseren 

 

GroenLinks 

De vraag waarom DENK niet meedoet leeft. We moeten iets inhoudelijker, doordachter antwoorden. 

Ik stel voor om 5-6 regels te formuleren en dit zaterdag te bespreken. 

Onze zorgpunten zijn dat wij geen idee hebben over hoe DENK politiek gaat bedrijven. Daarnaast 

speelt het punt van de gelijkwaardigheid, acceptatie van iedereen in Schiedam. 

René Karens stelt voor om een tekst te maken. 

 

AOV 

Licht je er toch iets apart uit 

 

Jan Rijpstra 

We kunnen de communicatieadviseur van de gemeente om advies vragen.  

 

Iedereen is akkoord. 

 

Jan Rijpstra 

Het is goed om erover te praten en er iets over op papier te zetten. 

 

CDA 

We moeten zoeken naar het juiste momentum 

 

Jan Rijpstra 

Eén advies ga niet in de verdediging 
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3.    Afspraken: 

 

 er ligt een nieuwe door de ambtelijke ondersteuners (Stefanie Jacobs, Roland de Vreede) 

geredigeerde tekst; 

 2 punten zijn geparkeerd (beleid met betrekking tot sociale huurwoningen, wel/niet 

bebouwing Thurlede); 

 nog open: armoedebeleid in relatie tot gratis OV; 

 hoe gaan we om met de nog niet besproken punten;  

 advies communicatieadviseur omgang DENK’; 

 informeren werkgroep “Trots en Identiteit” (betrekken bij totstandkoming CWP) 

 

 

Vervolg zaterdag 14/4 van 11.00 u – 14.00 u; 

 

12-4-2018 

Stefanie Jacobs 

Roland de Vreede 
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Definitief verslag derde overleg coalitieonderhandelingen VVD, AOV, D66, 

GroenLinks/Progressief Schiedam, CDA 14 april 2018 

 

Aanwezig: Jan Rijpstra (informateur), Fahid Minhas (VVD), Hans Meijer (VVD), Catelijne de Groot 

(AOV), Gerrie de Bel-van Touw( AOV), Marcel Bregman (D66), Anouschka Biekman (D66), John 

van Sliedregt (D66), René Karens (GroenLinks), Jeroen Ooijevaar (GroenLinks), Frans Hamerslag 

(Progressief Schiedam), John Maris (Progressief Schiedam), Patricia van Aaken (CDA), Andreas 

Lepidis (CDA), Stefanie Jacobs (ambtelijke ondersteuning/Financiën), Roland de Vreede 

(ambtelijke ondersteuning, concernstaf). 

 

Opening 

Jan Rijpstra geeft een terugblik op het vorige overleg. In dit overleg zijn we meer de diepte 

ingegaan op een aantal belangrijke onderwerpen. Het is de bedoeling om nu naar de hoofdlijnen 

te gaan 

Door de ambtelijke ondersteuners is een slag gemaakt op de teksten. Naar jullie is vrijdag de 

conceptversie van het Beleidsakkoord gestuurd.  

Het is de bedoeling om in groepjes vandaag uiteen te gaan om de conceptversie te bespreken en 

eventueel hierop wijzigingen aan te geven. Stefanie en Roland zullen deze vervolgens verwerken. 

 

D66 

Marcel Bregman wil vooraf even aangeven dat het belangrijk is dat we een “wij-gevoel” hebben. 

Hij citeert hierbij Ad Mostert (vandaag afwezig) die benadrukte dat wij als coalitie dezelfde kant 

willen opgaan. We moeten elkaar niet op woorden willen vangen. Wat willen we samen, waar 

gaan we samen voor is de vraag. 

 

VVD  

In deze setting mag je wel naar verschillen kijken. Wij proeven wel dat het goede gevoel er is. Dat 

hebben wij ook in de verschillende groepjes gemerkt. 

 

GroenLinks 

Zijn wij het mee eens. We willen nog even benadrukken dat wij het over veel punten met elkaar 

eens zijn 

 

Jan Rijpstra 

Dan wil ik nu weer naar de agenda gaan. Van belang is voor ogen te houden wat wij willen 

bereiken. De hoofdlijnen zijn in het nieuwe concept van het Beleidsakkoord benoemd. 

Is de agenda akkoord 

 

Iedereen 

De agenda is akkoord 

 

Verslag overleg 11 april 

GroenLinks en het CDA hebben vooraf opmerkingen op het verslag toegestuurd. 

Deze worden verwerkt. 

Marcel Bregman merkt op dat zowel Ad Mostert als hijzelf benaderd zijn door de NRC. 
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Staat verkeerd in het verslag.  

Het verslag is goed gekeurd. 

 

Jan Rijpstra 

Ik zal Stefanie Jacobs en Roland de Vreede even vragen nog een toelichting te geven op de 

geredigeerde conceptversie van het Beleidsakkoord. 

 

Stefanie Jacobs en Roland de Vreede 

We zijn met zijn allen bezig in een pressure cooker. Er is veel aangeleverd. 

We hebben bij de redactie vooral gekeken naar het WAT. Het HOE is straks voor het college. 

Er zat nog veel overlap in de teksten. We hebben ervoor gekozen om de ambities in speerpunten 

weer te geven. 

Daarnaast hebben we via de inleidingen per kopje de positieve ontwikkeling geduid. 

We moeten met elkaar nog wel een slag maken. De tekst geeft nu nog niet het gevoel van dit is 

het. 

In de tekst hebben we soms een aantal suggesties gedaan (in het rood). Soms hebben we ook 

vragen. Staan ook in het rood in de tekst. 

Het thema duurzaamheid en klimaat vormt het fundament voor alle beleidsthema’s. 

We hebben ervoor gekozen de verschillende onderdelen van duurzaamheid en klimaat onder te 

brengen bij de verschillende thema’s. Er is daardoor geen apart kopje Duurzaamheid en klimaat. 

Punten die nog niet in de tekst zijn opgenomen zijn:| 

- dienstverlening; 

- internationale betrekkingen; 

- grondzaken 

 

De zichtbaarheid van duurzaamheid en klimaat in de tekst is nu minder. Is nog een 

aandachtspunt. Met betrekking tot de tekst van het sociaal domein is er nu wel een heel erg 

sterk beeld van zorg en hulpvragen. 

 

Jan Rijpstra 

Jan Rijpstra vraagt de fracties naar de algemene indruk van de nieuwe concepttekst 

 

Indruk per fractie concepttekst Beleidsakkoord 

 

VVD 

In het algemeen zijn wij zeer blij met de nieuwe tekst. De tekst is nu veel positiever. 

Op onderdelen hebben we nog wel opmerkingen zoals binnenstad, duurzaamheid. 

We missen nu zaken dien we eerder benoemd hebben. 

Op het onderdeel leefbaarheid en veiligheid is de tekst nu iets te positief. Het gaat er om de 

sense of urgency goed te benoemen. Die missen we nu. 

 

CDA 

De tekst is veel prettiger. Wat sterker mag is de uitleg over waar staan we nu en waar gaan we 

naar toe. Soms is het ook nog wat rijp en groen door elkaar. 
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Soms worden er hele klein (detail)puntjes benoemd. Daarmee beperk je de ruimte voor het 

college, raad en stad. Vraag is of we dit wenselijk vinden 

 

Jan Rijpstra 

Dit laatste puntje van het CDA moeten we vasthouden 

 

CDA 

Goed dat de tekstdelen van Duurzaamheid en klimaat zijn opgenomen bij de verschillende 

thema’s. 

In de inleiding moet een blok tekst komen over de energietransitie en het gasloos worden van 

wijken. Vergroot ook de zichtbaarheid. 

 

Jan Rijpstra 

En ook iets over wat de Schiedamse samenleving is. 

 

D66 

Wij zijn ook content met de nieuwe tekst. We zien ook nieuwe punten. 

Om ons tot hoofdlijnen te kunnen beperken moeten we één abstractieniveau hoger gaan zitten. 

 

Progressief Schiedam 

Wij sluiten ons aan bij de woorden van het CDA en D66. Laten we ons beperken tot het aangeven 

van de hoofddoelen. We moeten een iets hoger abstractieniveau hanteren. 

Geeft ook meer ruimte voor college, gemeenteraad en stad. 

Het Beleidsakkoord beperken tot hoofdlijnen. Minder op detailniveau. 

Duurzaamheid is het fundament. Moet prominenter in de tekst.  

 

GroenLinks 

De tekst is veel positiever. Met betrekking tot de structuur van de tekst hebben wij nog wel 

opmerkingen. Sommige genoemde punten zijn nu verdwenen. 

Tekst over duurzaamheid en klimaat toch apart houden 

Het is een mooi stuk geworden. Duurzaamheid zit erin. 

We hebben goed gediscussieerd met elkaar. Pittige discussies over het HOE. 

Het HOE is er nu uit. 

Samen met de VVD hebben we een nieuwe tekst over duurzaamheid en klimaat gemaakt.  

Die missen we nu in de tekst. We pleiten toch voor een apart hoofdstukje Duurzaamheid en 

Klimaat. Soms leek het erop dat de ‘oude teksten’ van duurzaamheid en klimaat nog in de tekst 

staan. 

 

AOV 

De tekst is een stuk verbeterd. 

We hebben nog wel wat opmerkingen: 

- Bij veiligheid missen we nu tekst; 

- Onderwijs is iets anders geworden; 

- De speerpunten geven meer helderheid. 
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We missen in de tekst de paraplu van Stedelijke opgave, sociale opgave en klimaatopgave zoals 

dit in de memo over de vernieuwing van de Stadsvisie / nieuwe omgevingsvisie was opgenomen. 

Wij stellen voor om deze paraplu in de tekst te hanteren| 

 

Iedereen is hiermee akkoord 

 

Jan Rijpstra 

Jan stelt voor om in groepjes van 4 personen uiteen te gaan en met elkaar per beleidsthema de 

concept tekst te bespreken. Wijzigingen, correcties op de tekst worden doorgegeven aan 

Stefanie Jacobs en Roland de Vreede die dit vervolgens zullen verwerken. 

 

Opbrengst 14/4 en afspraken vervolg 

De verschillende werkgroepjes zijn aan de slag gegaan en hebben de wijzigingen aan Stefanie 

Jacobs en Roland de Vreede doorgegeven. 

Allen wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe conceptversie van het Beleidsakkoord. 

De nieuwe versie is zaterdag 14 april naar iedereen voor een laatste commentaar toegestuurd. 

Het volgende overleg van de coalitiebespreking staat gepland op donderdag 19 april van 18.00 u 

– 20.00. 

Op de agenda staat dan de portefeuilleverdeling. Streven is dat op 19/4 iedereen akkoord is met 

de tekst van het Beleidsakkoord 

 

16-4-2018 

Stefanie Jacobs 

Roland de Vreede 
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Definitief verslag vierde overleg coalitieonderhandelingen VVD, AOV, D66, 

GroenLinks/Progressief Schiedam, CDA 19 april 2018 

 

Aanwezig: Jan Rijpstra (informateur), Ad Mostert (VVD), Fahid Minhas (VVD), Hans Meijer (VVD), 

Catelijne de Groot (AOV), Gerrie de Bel-van Touw( AOV), Marcel Bregman (D66), Anouschka 

Biekman (D66), John van Sliedregt (D66), René Karens (GroenLinks), Jeroen Ooijevaar 

(GroenLinks), Frans Hamerslag (Progressief Schiedam), John Maris (Progressief Schiedam), 

Patricia van Aaken (CDA), Andreas Lepidis (CDA), Stefanie Jacobs (ambtelijke 

ondersteuning/Financiën), Roland de Vreede (ambtelijke ondersteuning, concernstaf). 

 

1. Opening 

Jan Rijpstra geeft een toelichting op de agenda. Het begint steeds concreter te worden. De 

contouren van het hoofdlijnen akkoord beginnen zich af te tekenen. Vandaag is een nieuwe 

geschoonde versie naar jullie gestuurd waarin alle opmerkingen op het concept van zaterdag 

14/4 zijn verwerkt. Deze nieuwe versie bespreken we zaterdag 21/4 en dan moet de tekst in 

principe gereed zijn. 

Vanavond bespreken we de portefeuilleverdeling en daarna de planning richting 26/4 in verband 

met de presentatie van het Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018 – 2022.  

 

D66 

Wij willen een opmerking maken met betrekking tot de volgorde. Een paar punten zoals het 

Enecofonds, bestuurlijke vernieuwing en Thurlede zouden we eerst nog moeten bespreken 

alvorens de portefeuilleverdeling te bespreken. 

 

VVD 

Volgens ons kan de portefeuilleverdeling besproken worden. Hangt niet van deze punten af. 

 

GroenLinks 

Wij zijn het met de VVD eens. De portefeuilleverdeling hangt hier wat ons betreft niet van af. 

 

CDA 

Wij hebben ook wel een paar puntjes maar de portefeuilleverdeling is hier niet van afhankelijk. 

 

Iedereen is akkoord om de portefeuilleverdeling te bespreken 

 

2. Verslagen 4/4, 11/4, 14/4 

Jan Rijpstra geeft aan dat het AOV een opmerking gemaakt heeft over een wijziging in het verslag 

van 4 april. Betrof de passage m.b.t. DENK. Jan vraagt het AOV om een toelichting. 

AOV 

In het verslag van 4/4 is een correctie opgenomen. De aanvulling van GroenLinks herkennen wij 

niet, zo is het tijdens het overleg niet uitgesproken. 
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Jan Rijpstra 

Alle stukken zijn straks openbaar. Zorgvuldigheid is van belang. 

 

GroenLinks 

Het is wel een weergave van wat wij gezegd hebben. 

Wij hebben gezegd dat de conclusie waarom DENK niet meedoet niet goed doordacht is en beter 

onderbouwd zou moeten worden. 

We hebben ook gezegd dat we de voorgestelde coalitie wel zien zitten 

 

AOV 

Dat is wel zo besproken maar het punt van het met DENK inhoudelijk willen samenwerken zoals 

het nu in het verslag staat is zo niet gezegd. Dat hebben wij zo niet gehoord. 

 

Jan Rijpstra 

De tekstpassage hoort eigenlijk bij de verkenningsfase. We zijn nu verder. 

Het is strategisch niet slim dit zo te doen. Daar krijgt iedereen straks last van. 

 

GroenLinks 

We passen de correctie in het verslag aan en sturen een nieuwe correctie. 

 

AOV 

Daar zijn wij mee akkoord. 

 

VVD 

Er komt nog een advies van de communicatieadviseur hoe we bij de presentatie omgaan met de 

discussie over het niet deelnemen van DENK in de coalitie. 

 

Stefanie Jacobs 

4 jaar geleden is nog naar de gevoelige passages in de verslagen gekeken. Is verstandig om dit 

weer te doen. 

 

Iedereen is hiermee akkoord.  

 

Verslag 4/4 nog even aanhouden 

Verslag 11/4 is goed gekeurd 

Verslag 14/4 is goed gekeurd 
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3. Portefeuilleverdeling 

 

Jan Rijpstra 

Afgesproken is dat er 5 portefeuillehouders komen. Jan stelt voor om de portefeuilleverdeling als 

volgt te bespreken: 

1) Eerst per partij nagaan wie de wethouder kandidaat is; 

2) Per partij aangeven naar welke onderwerpen (beleidsvelden) de voorkeur uitgaat; 

3) Daarna checken op de portefeuilles of er geen conflicten zijn i.v.m. de checks and balances; 

4) Kijken of we nog onderwerpen missen. 

 

Wethouderkandidaten per partij 

 

VVD 

Fahid Minhas is de wethouder kandidaat voor de VVD 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Jeroen Ooijevaar is onze wethouder kandidaat 

 

D66 

Marcel Bregman is onze wethouder kandidaat 

AOV 

Catelijne de Groot is de wethouder kandidaat 

 

Progressief Schiedam 

Catelijne de Groot, is het enige fractielid dat heeft meeonderhandeld tijdens de 

coalitieonderhandelingen. Waarom is er niet, net als bij alle andere fracties, een fractielid 

aangeschoven, om zo de fractie volledig deel te laten nemen aan de coalitieonderhandelingen? 

AOV 

Gerrie de Bel heeft als fractieadviseur de taken van de fractie in deze op zich heeft genomen. De 

fractieleden zijn op andere momenten meegenomen in de onderhandelingen. 

CDA 

Patricia van Aaken is de wethouder kandidaat voor het CDA 

 

Voorkeur onderwerpen (beleidsvelden) portefeuille per partij 

 

VVD 

De voorkeur gaat uit naar: 

Wonen en bouwen, inclusief ruimtelijke ordening en duurzaamheid 

Economie en werkgelegenheid 

Sport 

Natuur en recreatie 

 

AOV 

Financiën 
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Ouderenbeleid (zorgvoorzieningen ouderen) 

Werkgelegenheid / Stroomopwaarts 

 

Rijpstra 

AOV zit heel sterk op een doelgroep 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Aparte portefeuille duurzaamheid 

Wonen en Bouwen 

Infrastructuur, verkeer en waterstaat 

Afvalbeheer, milieubeheer en beheer openbare ruimte 

Dierenwelzijn 

 

D66 

Wonen en bouwen + ruimtelijke ordening 

Economie, werkgelegenheid en stadspromotie 

Binnenstad 

 

CDA 

WMO en jeugdzorg 

Onderwijs 

Burgerparticipatie + wijkaanpak 

Duurzaamheid 

 

Check of eventuele conflicten (checks and balances) 

 

VVD: kan 

AOV: puur op doelgroep is praktisch wel lastig. 

Financiën en Stroomopwaarts gaat niet samen 

GroenLinks/Progressief Schiedam: kan 

D66: kan 

CDA: kan 

 

Dubbelingen: 

Bouwen en wonen, economie en werkgelegenheid zowel bij de VVD als D66. 

 

Jan Rijpstra: 

GroenLinks stelt voor om duurzaamheid ook als apart beleidsveld in de portefeuille op te nemen. 

 

GroenLinks 

Duurzaamheid zit in alle beleidsonderwerpen (portefeuilles). Daar zijn wij het mee eens. 

Daarnaast zijn er portefeuille overstijgende ambities van duurzaamheid die een opname bij 1 

wethouder rechtvaardigen. Kan bij bouwen en wonen of aan infrastructuur worden toegevoegd. 
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Jan Rijpstra 

Ik begrijp dus 1 wethouder voor het over all beleid voor duurzaamheid 

 

VVD 

Je kan het van verschillende kanten aanvliegen. Vanuit één kolom maar ook integreren in de 

portefeuilles van het college waarbij uitgegaan wordt van collegiaal bestuur. 

Elke wethouder is dan verantwoordelijk. Eén wethouder voor duurzaamheid is geen goede 

voorwaarde voor collegiaal bestuur. 

Het gevaar dreigt dat iedereen zich op het eigen terrein terugtrekt. Een controleur op afstand is 

niet goed. 

 

GroenLinks 

Het zou ook positief kunnen uitwerken 

 

VVD  

De discussie is hoe we de duurzaamheid goed in het college borgen 

 

CDA 

Waar de wethouder duurzaamheid de afgelopen 4 jaar tegenaan gelopen is dat er heel hard 

getrokken moest worden om geld te regelen en de ambtelijke capaciteit om duurzaamheid tot 

ontwikkeling te brengen. 

Stefanie Jacobs 

Ik weet nog dat dit punt bij de directie werd neergelegd 

GroenLinks 

De koppeling van duurzaamheid aan bouwen en wonen en kan helpen. 

 

VVD 

Helpt de koppeling van duurzaamheid aan een fysiek programma? 

 

D66 

Als je het inhoudt geeft krijg je een super wethouder duurzaamheid 

De basis mag ook een lege doos zijn 

 

GroenLinks 

Wij gaan voor een koppeling aan volle dozen 

 

VVD 

Duurzaamheid is een kans voor iedereen. Uitwerking moet komen in het Collegewerkprogramma 

 

AOV 

Duurzaamheid moeten we met zijn allen uitdragen 

 

GroenLinks 

Er zitten overkoepelende doelstellingen in zoals Global Goals waar je iemand verantwoordelijk 

voor moet maken. Alle wethouders hebben duurzaamheid in de portefeuille. Daarnaast is er een 
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wethouder in verband met de ‘over all’ zaken voor duurzaamheid. 

 

Jan Rijpstra 

Vanuit infrastructuur en bouwen en wonen zijn er sterke koppelingen met duurzaamheid. 

Waar zitten de Global Goals? 

Alle wethouders hebben duurzaamheid. Daarnaast ook nog een over all wethouder 

duurzaamheid? 

 

CDA 

Wij willen geen toezichthouder. 

 

GroenLinks 

Het is geen of of situatie. 

 

VVD 

Er zit heel veel van duurzaamheid in de afzonderlijke portefeuilles. Een overkoepelende 

wethouder duurzaamheid is niet nodig. 

D66 

Wij kiezen voor de integraliteit 

 

GroenLinks 

Natuurlijk moet je collegiaal beslissen maar er moet ook een overkoepelende ambassadeur zijn 

voor duurzaamheid 

 

VVD 

Het is veel breder dan 1 wethouder 

 

CDA 

De inzet de afgelopen 4 jaar was om de programmamanager overbodig te maken. 

Als we allemaal van duurzaamheid zijn is dat veel krachtiger. 

 

GroenLinks 

Neem de taakvelden Energietransitie en klimaat die moeten goed geborgd worden 

 

VVD 

Energietransitie kan bij bouwen en wonen. Global Goals zijn bij iedere wethouder onder te 

brengen 

 

Jan Rijpstra 

Duurzaamheid zit bij jullie allen in de haarvaten. Duurzaamheid bindt ons allen. 

Na 1 jaar kan je kijken hoe het loopt. Ga aan de slag zou ik zeggen en kijk naar 1 jaar waar je 

staat. 

In Noordwijk zijn wij heel ver met de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie omvat heel veel doelen 

in het kader van duurzaamheid. 
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D66 

Een aparte wethouder duurzaamheid heeft niets te doen. Via de inzet van Enecogelden (bij 

verkoop van de aandelen) in een duurzaamheidsfonds wordt er geen geld verjubeld. Het zijn 

investeringen die rendement opleveren. 

 

VVD 

Voor ons is het niet vanzelfsprekend dat dit geld naar een revolverend fonds voor duurzaamheid 

gaat. Er dreigen nu al grote tekorten. 

GroenLinks 

Een revolverend fonds kan ook anders gefinancierd worden. 

 

AOV 

Jullie draaien er om heen 

 

CDA 

Elke wethouder is van duurzaamheid 

 

GroenLinks 

Er moet geen wethouder van lege dozen komen maar  er is een primus inter pares nodig voor 

duurzaamheid die de samenhang bewaakt en zorg draagt voor de overkoepelende thema’s 

(Global Goals) 

Jan Rijpstra 

Het beeld is duidelijk. GroenLinks ziet het anders dan de andere partijen. D66 zit er tussenin. 

 

GroenLinks 

Belangrijk blijft dat het thema duurzaamheid goed geborgd is. 

 

Jan Rijpstra 

De standpunten n posities zijn helder. Geconstateerd kan worden dat er nog verschillen op 

onderwerpen zitten.  

Soms zijn er dubbels in de gewenste onderwerpen. Daarnaast zijn er nog thema’s die toebedeeld 

moeten worden.  

Van belang is ook wat wil je als college uitstralen. Wat is de identiteit van het college. 

Wat zijn de 5 speerpunten van het college? 

 

Vervolgens wordt weer met elkaar overlegd hoe de verschillende portefeuilles met elkaar 

passend te maken. Daarbij wordt ook gekeken naar onderwerpen die nog niet toebedeeld zijn of 

anders toebedeeld worden. Er wordt ook gekeken naar de taakvelden. De portefeuille van de 

burgemeester wordt daarbij ook betrokken. 

Een aandachtspunt is ook de Omgevingsvisie. Wordt dit collegiaal opgepakt of bij een wethouder 

belegd. Vraagpunt is daarbij of dit een vergelijkbare discussie is als de discussie met betrekking 

tot duurzaamheid.  

 

Dit leidt tot het volgende beeld van de portefeuilleverdeling: · 
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VVD 

Bouwen en wonen (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing) 

Harde kern Economie 

- havens 

- bedrijventerreinen 

Sport 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Infrastructuur  

Volksgezondheid en milieu 

Dierenwelzijn 

Bestuurlijke vernieuwing 

Gemeentelijke organisatie 

Thema’s : omgevingsvisie en  

                  diversiteit en inclusie 

 

AOV 

Financiën 

Leefbaarheid/sociale veiligheid 

Gemeentelijke dienstverlening/KCC 

 

D66 

Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 

Werkgelegenheid 

Zachte kant van de economie: 

- Stadspromotie  

Onderwijs 

Thema’s:  

Vastgoed en grondzaken 

Cultuur en recreatie 

 

CDA 

Zorg (WMO en jeugdzorg) 

Onderwijs 

Burgerparticipatie en wijkaanpak 

 

Op basis van het bovenstaande beeld zijn alle onderwerpen verdeeld en willen het CDA en D66 

beiden het beleidsveld onderwijs. Er zijn geen conflicten in het kader van de checks and balances. 

 

Voor het CDA geldt dat onderwijs noodzakelijk is in verband met de koppeling aan de zorg (in 

kader passend onderwijs) voor D66 in het kader van talentontwikkeling en de kansen die 

onderwijs hierin heeft. Er is nog geen keuze gemaakt. 

Zaterdag 21/4 wordt de portefeuille verdeling afgerond 
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4. Borging integriteit per wethouder 

Per kandidaat wethouder wordt dit punt kort besproken: 

 

Marcel Bregman 

Marcel heeft zich teruggetrokken uit zijn bedrijf. Zijn partner blijft hierin betrokken. 

Marcel vraagt hoe de collega’s dit inschatten. 

De afgelopen jaren 3 jaren is er al drie keer door een commissie hier naar gekeken en werd alles 

prima in orde bevonden. 

Iedereen heeft hier een goed vertrouwen in. 

 

Jeroen Ooijevaar 

Vanuit zijn werk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er geen bijzonderheden. Zijn 

voorzitterschap van de afdeling Schiedam van de Bomenridders legt hij neer. Zijn vrouw doet 

incidenteel zaken met instellingen die een subsidierelatie met de gemeente Schiedam hebben. 

 

Catelijne de Groot 

Is nu ambtenaar in Delft. Geen bijzonderheden verder. 

 

Fahid Minhas 

Heeft woningen in verhuur. Beheer hiervan is overgedragen. Beheer staat op afstand. Blijft wel 

juridisch eigenaar. 

Is in dienst bij een projectontwikkelaar en neemt in mei ontslag. Projectontwikkelaar doet 

(thans) geen zaken in Schiedam. 

 

Patricia van Aaken 

Gaat door als wethouder 

 

Jan Rijpstra 

Jan benadrukt ervoor zorg te dragen dat alles juridisch goed wordt vastgelegd. Laat de juristen 

van de gemeente er ook nog naar kijken. Alles ligt onder een vergrootglas. Journalisten gaan 

spitten. 

Zorg dat alles waterdicht geregeld is, is het devies. 

 

5. Planning 

 

Jan Rijpstra 

Voor zaterdag 21 april wordt nog meegegeven om goed na te denken over de titel en de 

bestuurlijke boodschap. 

De teksten liggen klaar. Zaterdag moeten we dit evenals de portefeuilleverdeling afronden. 

26/4 is de presentatie aan de gemeenteraad en daarna aan de pers. Zaterdag afspreken hoe we 

e.e.a. logistiek regelen en wie waarover het woord voert. 

Wanneer er een akkoord is op het Bestuurs- en beleidsakkoord wordt de lay-out nog aangepakt 

en de redactie (check op Nederlands/geen inhoudelijke aanpassingen). 
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Definitief verslag vijfde overleg coalitieonderhandelingen VVD, AOV, D66, GroenLinks/Progressief 

Schiedam, CDA 21 april 2018 

 

Aanwezig: Jan Rijpstra (formateur), Ad Mostert (VVD), Fahid Minhas (VVD), Hans Meijer (VVD), 

Catelijne de Groot (AOV), Gerrie de Bel-van Touw( AOV), Cock de Jong (AOV), Marcel Bregman (D66), 

Anouschka Biekman (D66), John van Sliedregt (D66), René Karens (GroenLinks), Jeroen Ooijevaar 

(GroenLinks), Frans Hamerslag (Progressief Schiedam ), Patricia van Aaken (CDA), Andreas Lepidis 

(CDA), Stefanie Jacobs (ambtelijke ondersteuning/Financiën), Roland de Vreede (ambtelijke 

ondersteuning, concernstaf). 

 

1. Opening 

Jan Rijpstra geeft een toelichting op de agenda. We zijn dichtbij een akkoord. 

Er is de afgelopen weken hard en constructief gewerkt om tot dit akkoord te komen. 

Natuurlijk moeten we vanavond nog wel de puntjes op de i zetten. 

Vanavond vormen de afronding van de portefeuilleverdeling en het hoofdlijnenakkoord de centrale 

bespreekpunten. 

Ad Mostert heeft contact gehad met burgemeester Lamers in verband met de planning richting 26/4 

en de presentatie van het Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018 – 2022 aan de gemeenteraad. Daarnaast 

is de portefeuilleverdeling aan de orde geweest. 

Eventueel, indien jullie dit wensen, kan burgemeester Lamers in de pauze een reflectie op de 

portefeuille verdeling geven.  

 

2. Verslagen 4/4, 14/4 en 19/4 

De door GroenLinks aangepaste correctie op het verslag van 4/4 is voor iedereen akkoord. 

Definitief verslag 14/4 is akkoord. 

Op het verslag van 19/4 zijn er twee correcties aangegeven (Progressief Schiedam en GroenLinks). 

Deze worden verwerkt. 

D66 merkt op dat in het verslag een paar keer renoverend in plaats van revolverend. Wordt 

aangepast. 

Naar aanleiding van het verslag 19/4: 

D66 

Indien er vanaf 26/4 al vragen van buiten komen in verband met de integriteit van de wethouders. 

Hebben we dan alles goed afgeregeld. Wat gaan we dan zeggen?  

De media is de vierde macht. We moeten ervan bewust zijn dat dit imagoschade kan opleveren. 

 

VVD 

Niet gelijk uitgaan van schade. 

D66 

Wel rekening met alles houden. Is voortschrijdend inzicht na de bespreking van afgelopen donderdag 

19 april. 
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Jan Rijpstra 

De bevraging op 14/5 van de wethouders is hierbij cruciaal. 

De wethouder s worden op 17/5 benoemd. Vóór 17/5 hoeft op vragen vanuit de pers niet ingegaan 

te worden. 

Zorg ervoor dat je vóór 14/5 alles goed geregeld hebt én vastgelegd. 

Laat door de juridische adviseurs van de gemeente nog een toets doen. En dat is het dan. 

We moeten zaken in proporties blijven zien. 

 

3. Afronding portefeuilleverdeling 

 

Jan Rijpstra 

De invulling van de portefeuilles is bijna afgerond. Er zijn nog een paar puntjes. 

Het gaat er om te zorgen dat de portefeuilles evenwichtig zijn. Er is na afgelopen donderdag nog 

overleg geweest tussen het CDA en D66 over onderwijs. 

Een voorstel is om het deel passend onderwijs uit de onderwijsportefeuille van D66 te halen. 

Daarnaast is het voorstel om cultuur en recreatie naar de portefeuille van de wethouder van het AOV 

te laten gaan. Maakt de portefeuilles van zowel het AOV als D66 evenwichtiger. 

De portefeuille van wethouder D66 is fors.  

Het laatste voorstel is voor iedereen akkoord. 

 

Na enige discussie tussen de partijen wordt het niet verstandig gevonden om onderwijs te splitsen. 

Voorstel is om de vergadering te schorsen zodat de partijen dit met elkaar kunnen bespreken. 

Na de schorsing 

 

VVD 

We hebben met elkaar overlegd. Voor D66 gaat het eigenlijk om de aansluiting van het onderwijs 

met de arbeidsmarkt. Hier ligt een verbinding met de kenniseconomie. Dit punt extra aangeven in de 

portefeuille van D66. 

Het voorstel is dat Wijken en Burgerparticipatie naar D66 gaat en onderwijs naar het CDA. 

De wijkondersteuningsteams (WOT’s) van Wijken en Burgerparticipatie worden losgemaakt en aan 

de portefeuille van het CDA toegevoegd. 

De aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt blijft bij D66 maar wordt vanuit de kenniseconomie 

opgepakt. 

Alle partijen zijn hiermee akkoord. 

 

AOV 

Recreatie is qua taakveld voornamelijk groen. Dit hoort bij Openbaar Groen, zit in de portefeuille van 

GroenLinks. Wij stellen voor om de koppeling cultuur en media te maken. 

Iedereen is akkoord. Cultuur en media komt bij de portefeuille van het AOV. 

Recreatie bij GroenLinks. 

Tot slot wordt nog vastgesteld dat grondzaken en vastgoed gewoon in één portefeuille kan blijven. 

Hiermee is de portefeuille verdeling tussen de 5 coalitiepartijen afgerond. 
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Jan Rijpstra 

Een aandachtspunt is nog de invulling van het loco-schap. Hiervoor zijn niet echt regels vastgelegd. 

Gebruikelijk is om de volgorde te bepalen op basis van het aantal zetels. GroenLinks/PS leveren 

samen één wethouder en zouden dan 5 zetels hebben. Ze komen dan na de VVD. 

Wordt iedere partij afzonderlijk beschouwd dan is er een andere volgorde. 

Daarnaast hebben we allemaal nieuwe wethouder behoudens Patricia van Aaken van het CDA. 

Het is goed om eerst ervaring op te doen. Is ook het advies van burgemeester Lamers. 

Dan zou het CDA de eerste keren als locoburgemeester moeten optreden bij afwezigheid van de 

burgemeester. 

AOV 

Vraagje aan GroenLinks/Progressief Schiedam. Jullie vertegenwoordigen samen in het college 5 

zetels, blijft dat in de raad ook zo? Treden jullie in de raad ook gezamenlijk op? 

 

GroenLinks/Progressief Schiedam 

Ook in de raad vertegenwoordigen wij 5 zetels. De 2 afzonderlijke fracties zullen, net als de afgelopen 

4 jaar, op onderwerpen gezamenlijk optrekken. Het blijven echter 2 fracties.  

 

Jan Rijpstra 

We houden de gebruikelijke volgorde van toewijzen loco-burgemeesterschap aan. Wel zal het CDA 

de eerste keren de burgemeester in zijn afwezigheid vervangen.  

 

Afgesproken wordt dat Patricia het eerste jaar vaker Piketdienst voor crisisbeheersing zal oppakken 

vanwege de ervaring die zij heeft opgedaan daarmee.  

 

 4. Concept Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014 - 2018 

De concepttekst van het Bestuurs- en Beleidsakkoord wordt per bladzijde nagelopen. 

De tekstuele opmerkingen per bladzijde worden genoteerd. De tekst wordt hierop aangepast. 

Belangrijkste opmerkingen: 

- Blz. 3. Tekst Bestuursakkoord: nog kijken naar de logische volgorde, zin “om ruimte te geven 

aan vroegtijdige inbreng wordt een ‘pact’ met de stad gesloten etc.” Deze passage terug als 

bullet bij bestuurlijke vernieuwing; 

- Blz. 4. Bestuurlijke vernieuwing wordt Open Bestuur. 

Tekst moet nog scherper. GroenLinks kijkt hier samen met de ambtelijke ondersteuners nog 

naar en komt met een aanscherping; 

- Blz. 5. Beleidsakkoord Schiedam 2018 -2 019. In de algemene tekst ook het sociale domein 

opnemen, in de tekst verbinding leggen met de drie opgaven (duurzame ontwikkeling, 

stedelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling) en de koppeling met de titel.  

Richting de organisatie aangeven dat het een gezamenlijke uitdaging is.  

Tekst Beleidsakkoord wordt op basis van bovenstaande punten aangepast; 
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- Onderstaande bullet aanpassen: het punt van de voorfinanciering van initiatieven in lijn brengen 

met de bullet hierover bij Financiële ontwikkeling; 

- Blz. 7. Kopje wordt Wonen, bouwen en leefomgeving. 

De volgende tekst toevoegen bij de inleiding: 

“Vergeleken met veel andere gemeenten heeft Schiedam een eenzijdige en relatief lage 

kwaliteit van de woningvoorraad. Dit komt tot uitdrukking in een gemiddelde WOZ-waarde van 

de woningen in Schiedam van € 149.000. Onze stad staat op de 359-ste plaats van de 380 

gemeenten in Nederland. Een fors investeringsprogramma op het gebied van wonen en bouwen 

is nodig om aan de vraag naar een woning van een hogere kwaliteit te voldoen”; 

Ook de volgende tekst toevoegen (in plaats van een bullet): 

“Een goede balans tussen woningen en de groene leefomgeving in de wijken vinden wij 

belangrijk. Onze ambitie is dat Schiedam verkozen wordt tot de groenste stad van Nederland”; 

- Blz. 8: bullet “Verbreden toegankelijkheid VVE loket voor koopwoningen” wordt geschrapt en 

wordt een opdracht aan het college om dit in het Collegewerkprogramma uit te werken. 

Het VVE-loket moet integraal worden opgenomen in het servicepunt voor bewoners in verband 

met de particuliere woningverbetering; 

Laatste bullet m.b.t. de ontwikkeling van evt. nieuwe locaties. Hierover wordt in het 

hoofdlijnenakkoord niets vastgelegd; 

Kopje wordt Economie, werkgelegenheid en kennisontwikkeling; 

- Blz. 9. De volgende bullet toevoegen”: 

“Lokale wijkwinkelcentra in Schiedam leveren een positieve bijdrage aan de wijkeconomie en 

leefbaarheid in wijken. Vanuit de gemeente blijft er aandacht voor het functioneren van deze 

winkelcentra en het zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare ruimte en het beheer 

hiervan”; 

Bij de afspraak over de ambitie om te streven naar een aanzienlijke daling van de werkloosheid 

wordt aan het College de opdracht gegeven om deze ambitie nader in het 

Collegewerkprogramma uit te werken en daarbij aandacht te geven aan doelgroepen die op de 

arbeidsmarkt in de knel dreigen te raken (waaronder de groeiende groep 50 plussers); 

- Blz. 10: tweede bullet wordt: “Het Broersveld en de binnenstadzijde van het Broersvest worden 

betrokken bij de transformatie van de Hoogstraat tot één kerngebied van de binnenstad; 

- Blz. 11 laatste bullet wordt: “Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve routes voor het 

doorgaand vrachtverkeer om woongebied te ontlasten, te beginnen met de Havendijk”; 

- Blz. 12.  Aan het college wordt de opdracht gegeven om in het collegewerkprogramma nader 

uitwerking te geven aan de bullet “Bevorderen van acceptatie, zelfontwikkeling, verbinding en 

integratie. De gemeente stimuleert, initieert en faciliteert initiatieven hiervoor en ondersteunt 

kwetsbare groepen”; 

- Blz. 13: CDA komt met een aanvullend tekstvoorstel; 
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- Blz. 16: De twee toegevoegde bullets (in het rood weergegeven) worden vervangen door de 

volgende tekst: 

 “De inzet van cameratoezicht en preventief fouilleren vormen in Schiedam een aanvullend 

middel in het kader van de preventie en daderpakkans. De doelen moeten steeds helder worden 

gedefinieerd en waar mogelijk zal de effectiviteit ervan gemeten moeten worden en 

geëvalueerd. Vanzelfsprekend wordt hierbij aan de wettelijke eisen voldaan”;  

- Blz. 17 bullet over het dierenwelzijnsbeleid wordt verplaatst naar duurzame ontwikkeling; 

Laatste bullet wordt aangepast in “Schiedammers die bijvoorbeeld vanwege geaardheid 

slachtoffer zijn van pesterijen, discriminatie en geweld verdienen bescherming. Er wordt een 

protocol gemaakt dat toepasbaar is bij incidenten en woonomgevingen; 

- Blz. 18: Bullet over het afschaffen van de hondenbelasting wordt: “de hondenbelasting wordt 

verder afgebouwd”; 

De volgende bullet wordt toegevoegd: “Ontwikkeling van nieuwe (externe) 

financieringsmogelijkheden voor Schiedam (bijvoorbeeld revolverend fondsinstrumenten), zoals voor 

versnelling van de ontwikkeling van de binnenstad en ter stimulering van duurzaamheidsinitiatieven 

in de binnenstad”. 

De 6 partijen zijn het met elkaar eens om als titel voor het Bestuurs- en Beleidsakkoord te hanteren: 

“Bouwen met nieuwe energie”. 

 

Afgesproken wordt dat de bovengenoemde wijzigingen worden verwerkt in een definitieve versie 

van het Bestuurs- en Beleidsakkoord. Hierin is ook de portefeuilleverdeling (inclusief volgorde loco 

burgemeester bij afwezigheid van de burgemeester) opgenomen. 

Maandag 23 april wordt de nieuwe versie toegestuurd voor de laatste prangende opmerkingen. 

Maandag 23 wordt ook gestart met de lay-out en de check op het Nederlands. 

Dinsdag 24 april is het Bestuurs- en Beleidsakkoord gereed voor ondertekening.  

Jan Rijpstra 

Willen we burgemeester Lamers nog om reflectie vragen op de portefeuilleverdeling? 

Dan moeten we hem nu bellen. 

Reactie 

Dat wordt niet nodig gevonden. Bovendien is het al erg laat (22.30 u). 

Van dit aanbod wordt gezien het late tijdstip geen gebruik gemaakt. 

Afgesproken wordt dat Patricia van Aaken en Ad Mostert namens de 6 partijen een afspraak met 

burgemeester Lamers maken om een toelichting te geven op het Bestuurs- en Beleidsakkoord en de 

portefeuilleverdeling (afspraak is maandag 23 april geworden). De definitieve tekst van het Bestuurs- 

en Beleidsakkoord wordt vooraf naar hem toegestuurd. 
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Reflectie burgemeester Lamers op het bestuurs- en beleidsakkoord 2018 - 2022 

Op maandag 23 april hebben Patricia van Aaken en Ad Mostert met burgemeester Lamers gesproken. 

Het definitieve bestuurs- en beleidsakkoord zoals dit maandag 21 april gereed gekomen is, is 

maandag 23 april vooraf aan het gesprek naar burgemeester Lamers gestuurd.  

Burgemeester Lamers gaf aan dat hij het jammer vond dat hij in zo’n laat stadium kon reflecteren. 

Door Patricia van Aaken en Ad Mostert is aangegeven dat ten gevolge van de korte tijd waarin het 

akkoord tot stand is gekomen het niet eerder mogelijk was de burgemeester om reflectie te vragen. 

Onderstaand kort de reflecties van burgemeester Lamers op het definitieve akkoord:   

 Denk nog goed na over de namen van de portefeuilleonderdelen, waar deze voor de 

Schiedammers niet alles zeggen; 

 Zinvol is om de communicatieregisseur van de gemeente nog te laten kijken naar de 

portefeuilletekst; 

 Mede in relatie tot de verstedelijkingsopgave is het denkbaar dat de Woonvisie ook deel gaat 

uitmaken van een groter geheel, net zoals de Stadsvisie. Waarom dan nog een aparte 

Woonvisie maken was zijn opmerking. Is dit nog nodig? 

 Breng de benaming van portefeuilleonderdelen in lijn van de tekst in het bestuurs- en 

beleidsakkoord; 

 Burgemeester Lamers zou graag de gemeentelijke communicatie bij zich houden, waar dat 

naar zijn mening zo neutraal mogelijk moet worden belegd en dat is per definitie bij de BGM; 

 Fondsenwerving hoeft niet in zijn portefeuille expliciet te worden opgenomen. Dat gebeurt nu 

al. Veel belangrijker is voor hem de beleidsbeïnvloeding en daarvoor biedt de MRDH een 

uitstekend platform richting Europa. 

 

5. Planning naar 26/4 

23/4 definitieve tekst Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018 – 2022 gereed. Start aanpak lay-out en 

check op het Nederlands. Laatste versie wordt toegestuurd voor laatste opmerkingen; 

23/4 overleg met griffie/burgemeester Lamers in verband bijeenroepen gemeenteraad (actie: Ad 

Mostert/Jan Rijpstra); 

24/4 Ondertekening Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018 – 2022 door fractievoorzitters (19.00 u?) 

25/4 toezending Bestuurs- en beleidsakkoord naar de gemeenteraad 

na 26/4 communicatie naar de pers 

Jan Rijpstra 

Jan stelt voor dat hij op 26/4 het proces toelicht en de fractievoorzitters lichten de inhoud toe. 

26/4 is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het debat vindt later plaats (op 17 mei 2018). 

Tot slot spreekt Jan zijn waardering uit voor de inspirerende en energieke wijze waarop de afgelopen 

weken met elkaar is samengewerkt om tot dit akkoord te komen. Het is gelukt om dit in een korte 
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tijd tot stand te brengen, mede ook dankzij de inbreng van de ambtelijke ondersteuners die op ieder 

moment klaar stonden tijdens dit proces. 

De deelnemers aan de coalitiebesprekingen danken Jan Rijpstra en de ambtelijke ondersteuners voor 

de inzet en bijdragen in de afgelopen weken.  

 

23-4-2018 

Stefanie Jacobs 

Roland de Vreede 

 

 

 

 

 

 


