PLAATS

DATUM

Schiedam

9 november 2010 aanvang 16.30 uur
11 november 2010 aanvang 16.00 uur

AANWEZIG/AFWEZIG

W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), P. van Aaken, G.Th. de Bel-van Touw, M.R. Bregman (9 november
afwezig), J.Ph. Brouwer (11 november afwezig), H.L. Dekker, I. van der Donk-Urbankóvá, P.J. Geurtsen (9
november tot 17.00 uur afwezig), E.M. Gloudi, P. Groeneweg, C. de Groot, J. de Haan-Klaassen, S.F.
Hamerslag, J.M.P. Heskes (9 november afwezig), H. van der Hoeven, H. Hofland, M.J.C. Houtkamp, J.P.D.
Jongen, A.J. Kuin, W.J. Meijboom, J.K. Meijer, J.W. Ooijevaar, F. van Oosten, R.A. Oosthof, A. Rose, E.
Schoel-van der Vlies, Th.H.B. Schoenmakers (9 en 11 november afwezig), E. Schoneveld, J.M.P.M. van
Setten, M.X. Stam, N. Ulusoy, S. van der Vliet, J.H. van de Water-Scheffer, W.J. van Wijk, T. Wijmans (9
november tot 17.20 uur afwezig, 11 november tot 17.35 uur afwezig), N. Yerlikaya Akyapi
de wethouders: M. Groene, A. Hekman, A.P. Mostert, M. Siljee, W.J.M. Vissers
J. Gordijn en J. Pegtel (griffier)
ONDERWERP

Verslag raadsvergadering 9 en 11 november 2010
1.

Vaststelling agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2.

Programmabegroting 2011-2014 (VR 101/2010)
Motie PvdA/GroenLinks/D66/AOV - Werkgelegenheid (gewijzigd) (1)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• door de economische crisis veel meer mensen werkloos raken;
• bij het ontbreken van het perspectief op een nieuwe baan de kans groot is dat mensen in
schulden raken en uiteindelijk in de bijstand terecht komen;
• dit niet alleen achteruitgang betekent voor deze mensen maar ook voor de stad;
• werk het meest effectieve middel is om een volwaardig bestaan te behouden en om armoede
te bestrijden;
overwegende dat:
• met een goed werkgelegenheidsbeleid het verlies van inkomen en instroom naar de bijstand
zal worden beperkt;
• onder de huidige omstandigheden in Schiedam de werkgelegenheid sterk gestimuleerd dient
te worden;
• een impuls voor de Schiedamse economie en werkgelegenheid de participatie van de bovengenoemde doelgroepen zal bevorderen;
• het college voornemens is om 30 miljoen te gaan investeren in infrastructuur en openbare
ruimte;
verzoekt het college om:
• bij het aangaan van contracten met betrekking tot de bovengenoemde investeringen een regeling in te voeren, conform het Rotterdamse model, dat 5% van de opdrachtsom door de opdrachtnemer besteed dient te worden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires;

• in de aanbesteding mee te nemen om (langdurig) werkzoekende Schiedammers werkzaamheden te laten uitvoeren in overleg met UWV en Werk en Inkomen en de BGS;
• de raad te informeren door middel van halfjaarlijkse rapportage;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 4 stemmen tegen (Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief/GBS/PS) aangenomen.
Motie PvdA/VVD/GroenLinks - Bezuiniging Bibliotheek Waterweg Schiedam (2)
De raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constateert dat:
• het college heeft voorgesteld een taakstellende besparing door te voeren op de kosten van de
Bibliotheek Waterweg oplopend van € 319.000 in 2011 tot € 519.000 in volgende jaren;
• het college de omvang van die besparing definitief wil vaststellen op basis van een te houden
onderzoek naar de kosten van de Bibliotheek Waterweg in relatie tot het landelijk gemiddelde
op dit punt;
overweegt dat:
• een kerntaak van de gemeente is een zodanig cultuuraanbod in de gemeente te hebben dat bijdraagt aan de ontwikkeling en emancipatie van zoveel mogelijk Schiedamse burgers;
• deze kerntaak mede te bereiken is door goede, laagdrempelige bibliotheekvoorzieningen in
wijken;
• zowel de vestigingen aan het Stadserf en in Schiedam Noord en Zuid als de ServicePlusPunten voor veel groepen uit de bevolking een belangrijke plek zijn die bijdraagt aan hun ontwikkeling en emancipatie en die daarnaast een belangrijke sociale functie hebben;
• besparingen op de kosten van de bibliotheekvoorzieningen mede bezien in het licht van de totale gemeentelijke financiën niet bij voorbaat zijn uit te sluiten, omdat bijvoorbeeld niet vaststaat of de taken die de Bibliotheek Waterweg nu verricht onder de noemer van de kerntaak
kunnen worden gevat;
• besparingen op de kosten van de bibliotheekvoorzieningen de ontwikkeling en emancipatie
van de Schiedamse burgers niet mag hinderen;
• de huisvestingskosten van de Bibliotheek Waterweg aan het Stadserf aanzienlijk zijn;
verzoekt het college:
a. bij het te houden onderzoek naar de kosten van de Bibliotheek Waterweg rekening te houden
met de hierboven geformuleerde kerntaak en met de invulling die de bibliotheek naar de mening van de gemeenteraad daaraan dient te geven;
b. de gemeenteraad zo spoedig mogelijk na afronding van het onderzoek genoemd onder a. te informeren over de onderzoeksresultaten;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 1 stem tegen (GBS) aangenomen.
Motie VVD - Ontsluiting Thurlede/Beatrixpark (3)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de orde de programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Schiedam,
overwegende dat:
• bij de begrotingsbehandeling 2009 door de VVD een motie is ingediend om over te gaan tot
ontsluiting van Thurlede en het Beatrixpark middels een aan te leggen noordelijke ontsluitingsweg;
is van mening dat:
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• de bereikbaarheid van sportpark Thurlede en het (vernieuwde) Beatrixpark, alsmede de parkeermogelijkheden daar onder druk staan en verbeterd mogen worden;
• de aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg geen last mag hebben van de vertraging van de
aanleg van station Kethel;
verzoekt het college:
• de kosten van aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg te onderzoeken en aan de raad mee
te delen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie VVD/CDA - Veiligheid/formatie LBB (4)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de
orde de Programmabegroting 2011-2014,
overwegende dat;
a. veiligheid, zowel objectief bezien, als subjectief ervaren, de basis vormt voor het welbevinden
van onze Schiedammers;
b. ter verhoging van de (gevoelens van) veiligheid de grootste ergernissen binnen onze samenleving keihard moeten worden aangepakt;
c. op dit onderwerp bestuurskracht zal moeten worden getoond;
d. er desnoods ongebaande wegen dienen te worden bewandeld en wellicht af en toe juridische
risico’s zullen moeten worden genomen om succesvol te kunnen zijn;
e. het politiekorps Rotterdam/Rijnmond een forse teruggang in formatie kent, hetgeen zeker negatieve gevolgen zal hebben op het lokale politietoezicht;
f. handhaving en toezicht op de gebieden van overlast door overbewoning, illegale vormen van
kamerverhuur en de brandveiligheid van daartoe benutte panden versterkt moet worden;
g. extra taken in het kader van de Drank en Horecawet een deel van de in de wijken inzetbare
capaciteit van onze Lichtblauwe Brigade (LBB) op zullen eisen;
h. het personeel van de LBB ook in de avonduren en vroege nacht ingezet moet kunnen worden;
i. met inachtneming van bovenstaande overwegingen de, zowel getalsmatige als professionele
versterking van onze LBB en de bezetting van de afdeling Vergunningen en Handhaving, absolute prioriteit verdient;
verzoekt het college;
j. de formatie van de Lichtblauwe Brigade structureel met 2 FTE uit te breiden en de formatie
van de Afdeling Vergunning en Handhaving met 1 FTE;
k. de (daartoe geschikte) medewerkers van de LBB aanvullend op te leiden om de nieuwe en
zwaardere taken uit te kunnen voeren en tevens de mogelijkheden te onderzoeken de LBB in
de avond en vroege nacht in te zetten in de wijken en daartoe uit te rusten met handboeien,
wapenstok (en zo mogelijk pepperspray);
l. de extra FTE van de Afdeling Vergunning en Handhaving speciaal te belasten met toezicht en
handhaving op de gebieden van overlast door overbewoning, illegale vormen van kamerverhuur en de brandveiligheid van daartoe benutte panden;
m. de structurele lasten (bij benadering €185 K) die met realisatie van deze ontwikkelingen gepaard zullen gaan, te dekken vanuit de budgettaire ruimte van €450K voor nieuw beleid;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie VVD - Onderzoek voorzieningenniveau (5)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de orde de programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Schiedam,
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overwegende dat:
• er veel organisaties in Schiedam zijn die gesubsidieerde activiteiten organiseren op het gebied
van welzijn, sport en cultuur voor de doelgroepen jeugd, jongeren, ouderen, gehandicapten,
werklozen, allochtonen, etc.;
• de gemeente ook zelfstandig activiteiten op dit terrein financiert;
• niet uitgesloten kan worden dat veel van deze activiteiten bestemd zijn voor dezelfde doelgroep(en) en derhalve dubbel gefinancierd worden;
• weinig tot geen compleet overzicht bestaat van alle gefinancierde activiteiten, zodanig dat ook
inzichtelijk gemaakt wordt of er dubbelingen (overlap) bestaan;
• het college heeft aangegeven een “uitwerkingsopdracht” uit te gaan voeren naar het voorzieningenniveau in de stad;
is van mening dat:
• zeker in het licht van noodzakelijke besluitvorming over zware bezuinigingen, de inzet moet
zijn zo efficiënt en effectief mogelijk overheidsgelden in te zetten;
• dubbelingen in de financiering vaak geen efficiënte en effectieve besteding zijn;
verzoekt het college:
• in de uit te voeren “uitwerkingsopdracht” ook scherp te letten op vorenbedoelde dubbelingen
en deze zoveel als mogelijk te voorkomen;
• de raad gelijktijdig met de rapportage omtrent de voortgang van de uitwerkingsopdracht over
het voorzieningenniveau waar mogelijk ook te informeren over geconstateerde dubbelingen
en de wijze hoe deze naar de toekomst toe zullen worden voorkomen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie VVD - Verlevendigen stad (6)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de orde de programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Schiedam,
overwegende dat:
• de promotie van onze prachtige stad, het nog meer benutten van de in ruime mate aanwezige
toeristische potentie en het vergroten van die aantrekkingskracht hoog in het vaandel staan
van dit college;
is van mening dat:
• het organiseren en/of het doen organiseren van een maandelijkse (wellicht wekelijkse) curiosa/brocante markt in het historische “Lange Haven” gebied een belangwekkende en stimulerende bijdrage kan leveren aan voornoemde overwegingen;
verzoekt het college:
• een bezoek te brengen aan de uitermate succesvolle curiosamarkt in Delft;
• voor 1 februari 2011 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het organiseren of het
doen organiseren van een dergelijke markt in Schiedam;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 4 stemmen tegen (SP/GBS/PS) aangenomen.
Motie CDA - Verkoop kunstwerken (7)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de
orde de Programmabegroting 2011-2014,
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overwegende dat:
a. economie en cultuur in Schiedam hand in hand gaan;
b. er een omvangrijk bezit is aan kunstwerken;
c. economisch verantwoord handelen ook bij de cultuursector past;
d. de Schiedamse Musea een belangrijke bezuiniging te verwerken krijgen;
e. dat verkoop van kunstwerken de sector Cultuur ruimere geldmiddelen kan opleveren;
verzoekt het college:
a. te onderzoeken welke kunstwerken voor verkoop in aanmerking komen en vervolgens tot
verkoop over te gaan;
b. de opbrengst ten goede te laten komen aan de exploitatieresultaten van de musea;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie CDA - Collectief particulier opdrachtgeverschap (8)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de
orde de Programmabegroting 2011-2014,
overwegende dat:
a. de woningmarkt een vraagmarkt is geworden;
b. de nieuwbouwontwikkeling stagneert;
c. de gemeente Schiedam bouwkavels ter beschikking heeft;
d. de gemeente thans veel renteverlies leidt op bouwgrond;
e. er vraag is naar bouwkavels voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO);
verzoekt het college:
te bevorderen dat bouw op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Schiedam
plaats gaat vinden;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie CDA - Woonservicezones (9)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de
orde de Programmabegroting 2011-2014,
overwegende dat:
a. in de Beleidsnota maatschappelijke Ondersteuning 2008-2012(WMO) “Verbinden is de
kunst” staat vermeld dat de ambitie uitgewerkt wordt dat Wonen en met Welzijn en Zorg
aan huis in zogenaamde woonservicezones gerealiseerd wordt in meerdere wijken;
b. een dergelijke uitwerking zoals onder a bedoeld nog niet is gedaan;
c. woonservicezones een mogelijkheid biedt aan ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen;
verzoekt het college:
om deze uitwerking in 2011 ter hand te nemen en ook onderdeel laat zijn van de nog te actualiseren nota Wonen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
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Motie D66/PvdA/GroenLinks/VVD/SP/Gemeente Belangen Schiedam/AOV - Integratie
Oost-Europese inwoners (gewijzigd) (10)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op dinsdag 9 en donderdag 11 november
2010,
overwegende dat:
• in Schiedam inmiddels een groot aantal personen van Midden- en Oost-Europese afkomst is
komen wonen;
• de verwachting is dat een groot deel van hen blijvend in ons land/onze stad woonachtig zal
zijn;
• er afgezien van beleid ten aanzien van overbewoning nauwelijks aandacht is geschonken aan
de specifieke vraagstukken die hiermee verbonden zijn (bijvoorbeeld integratie, taalproblemen, onderwijs voor kinderen, huisvesting);
verzoekt het college:
• in een compacte beleidsnotitie aan te geven hoe het denkt om te gaan met de gevolgen van de
komst en langer verblijf van een groot aantal inwoners van Midden- en Oost-Europese afkomst in Schiedam;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie D66 - VVK en sc Spaland naar A4-sportpark (11)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op dinsdag 9 en donderdag 11 november
2010,
overwegende dat:
• de gemeenteraad heeft besloten om sportpark Kethel te sluiten en de verenigingen VVK en sc
Spaland uiterlijk in 2013 te verhuizen naar sportpark Harga;
• inmiddels is gebleken dat het dak op de aan te leggen snelweg A4 Midden Delfland de mogelijkheid zal bieden om een sportpark aan te leggen;
• dit eventueel aan te leggen sportpark een beter alternatief voor beide verenigingen is;
verzoekt het college:
• in de gesprekken met de verenigingen VVK en sc Spaland over de uitplaatsing van sportpark
Kethel naar elders ook en allereerst te betrekken de variant van verhuizing naar een nieuw aan
te leggen sportpark op het dak van de A4 Midden Delfland;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 13 stemmen tegen (TON/CDA/Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief/GBS/VVD)
aangenomen.
Motie D66 - Witte daken (12)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 2010,
overwegende dat:
• in de zomer veel energie verloren gaat met het koelen van gebouwen;
• witte daken warmteoverlast verminderen en het energieverbruik kunnen reduceren;
• het wit schilderen van zwarte (bitumen)daken een manier is om energieverspilling tegen te
gaan;
verzoekt het college:
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• een inventarisatie te starten naar de daken van gebouwen in gemeentelijk bezit die op deze
manier kunnen worden behandeld en deze vervolgens nog vóór de zomer van 2011 onder
handen te (laten) nemen;
• te onderzoeken hoe Schiedamse huizenbezitters, woningcorporaties en bedrijven ook hierbij
kunnen worden betrokken;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 18 stemmen voor (D66/PvdA/GBS/AOV/GL) aangenomen.
Motie D66 - Gevaarlijke fietspaden (13)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 2010,
overwegende dat:
• uit nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat er 50% meer slachtoffers vallen op
tweerichtingsfietspaden dan op wegen met twee aparte fietsstroken in elke rijrichting;
• dit zijn oorzaak vindt in het gedrag van bestuurders van auto’s en vrachtwagens die onvoldoende kijken of er ook fietsers uit de andere rijrichting aankomen;
constaterende dat:
• Schiedam een aantal van dit soort fietspaden heeft;
• Schiedam dit soort fietspaden in de toekomst aan wil leggen;
verzoekt het college:
• de veiligheid op de huidige tweerichtingsfietspaden onder de loep te nemen;
• en bij de toekomstige aanleg van nieuwe fietspaden de bevindingen van Rijkswaterstaat mee
te nemen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie D66 - Verslagen wijkoverleggen (14)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 2010,
overwegende dat:
• de gemeente (afd. wijkontwikkeling) probeert om alle geïnteresseerden in de verslagen van
wijkoverleggen te bereiken;
• maar hier gezien de wisselende aanwezigheid van deelnemers niet altijd in slaagt;
• terwijl het de inzichtelijkheid van het wel en wee van alle negen wijken ten goede komt als alle inwoners van Schiedam inzage hebben in de verslaglegging en financiële gegevens van de
wijken, ongeacht of ze de overleggen kunnen bijwonen;
verzoekt het college:
• de verslagen en budgetinformatie van alle wijken op de gemeentelijke website te plaatsen zodat iedereen die informatie ook zelf kan ophalen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief - Wielklemmen (15)
De raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• er geen boete gegeven kan worden aan automobilisten met een buitenlands kenteken;
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• er teveel foutief geparkeerde auto’s in de diverse wijken staan;
• dit veel overlast en irritaties geeft aan de inwoners van Schiedam;
spreekt als zijn mening uit dat:
• dit opgelost kan worden door de wielklem in te voeren;
verzoekt het college:
• wielklemmen aan te schaffen;
• de kosten van deze aanschaf verdient zichzelf weer terug middels de ontvangen boetes;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief – Veiligheid (16)
De raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• er flink bezuinigd dient te worden door iedereen;
• de veiligheid te allen tijde gegarandeerd moet zijn;
spreekt als zijn mening uit dat:
• op veiligheid niet bezuinigd mag worden;
• met een veilige gemeente is iedereen gediend;
verzoekt het college:
• de voorgestelde bezuiniging terug te draaien;
• dit ten laste te brengen van de post “Onvoorziene Uitgaven” (6922000);
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief – Plaszuilen (17)
De raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• er veel overlast is van wildplassen in uitgaansgebieden;
• de politie en/of de LBB hier helaas niet altijd voor kan bekeuren;
• dit de openbare ruimte en gebouwen ontsiert;
spreekt als zijn mening uit dat:
• verzinkbare plaszuilen dit kan voorkomen;
verzoekt het college:
• nogmaals te kijken naar de haalbaarheid hiervan en te bekijken welke plekken hier geschikt
voor zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief - Kwijtschelding afvalstoffen (18)
De raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
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• iedere Schiedammer gelijk is;
• iedere Schiedammer zijn afval produceert;
• iedere Schiedammer moet bijdragen aan de bezuiniging;
spreekt als zijn mening uit dat:
• de kwijtschelding afvalstofheffing komt te vervallen;
verzoekt het college:
• het hierdoor vrijkomende bedrag te storten in de Algemene Reserve, zodat iedere Schiedammer iets minder te bezuinigen moet;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 3 stemmen voor (Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief/GBS) verworpen.
Motie Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief - Bedrijfsrestaurant (19)
De raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• het bedrijfsrestaurant gebruikt wordt door de gemeente Schiedam, bibliotheek en het theater;
• de drie gebruikers ook moeten bezuinigingen;
spreekt als zijn mening uit dat:
• bij een privatisering van het bedrijfsrestaurant de kosten flink gedrukt kunnen worden;
• er jaarlijks extra inkomsten binnenkomt voor de gemeente Schiedam;
verzoekt het college:
• een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een privatisering;
• de uitkomst van dit onderzoek aan de raad te doen toekomen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie GroenLinks – Jongerencentrum (20)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• over het realiseren van een jongerencentrum in Noord al vanaf 2002 wordt gesproken;
• in de uitwerkingsopdrachten en activiteitenoverzicht behorende bij het collegewerkprogramma 2010-2014 wordt aangegeven dat een goed voorzieningenniveau voor de jeugd als actie
van het college is opgenomen;
• er tot op heden geen jongerencentrum binnen Schiedam is gerealiseerd;
• jongeren bij herhaling hebben aangegeven, behoefte te hebben aan een “eigen” plek;
overwegende dat:
• er al twee raadsperioden lang een vrijwel unaniem politiek draagvlak is voor goede faciliteiten
voor jongeren, met als belangrijkste doel een jongerencentrum;
• op diverse momenten toezeggingen zijn gedaan naar de jongeren over de (spoedige) realisatie
van het jongerencentrum;
• het niet realiseren van een voorziening voor jongeren een slecht signaal richting de Schiedamse jongeren is;
verzoekt het college:
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• de mogelijkheden te onderzoeken een jongerencentrum te realiseren, al dan niet in combinatie met sportaccommodaties, op het toekomstige tunneldak van de A4;
• de gemeente Vlaardingen te betrekken in het hiervoor genoemde onderzoek om zodoende te
verkennen of een jongerencentrum op die locatie zich kan richten op zowel de Schiedamse als
de Vlaardingse jeugd waarbij tevens de gezamenlijke financiering van de faciliteiten in de besprekingen aan de orde komen;
• vooruitlopende op de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek een tijdelijke jongerenvoorziening te realiseren, bijvoorbeeld in het voormalige postkantoor in de Blauwe Brug;
• te onderzoeken welke kosten gemoeid zijn met een tijdelijke voorziening en op basis daarvan
met een voorstel tot wijziging van de begroting te komen;
• zich in te blijven te zetten voor een excellente communicatie met en tussen jeugd, omwonenden van mogelijke (tijdelijke) locaties voor jongeren en organisaties die jongeren vertegenwoordigen in de breedste zin van het woord;
• de gemeenteraad, tenminste eens per drie maanden en zoveel vaker als noodzakelijk, op de
hoogte te houden van de voortgang van dit dossier;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie GroenLinks – Duurzaamheid (21)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• de gemeente zich volgens het coalitieakkoord nadrukkelijk wil profileren op het gebied van
duurzaamheid;
• de gemeente het verkrijgen van het predicaat millenniumgemeente ambieert;
• duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van de millenniumdoelstellingen;
overwegende dat:
• de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid alleen te realiseren zijn door een
goede borging van deze ambities in de gemeentelijke organisatie;
• duurzaamheid een omslag in denken in een vroeg stadium van ambtelijke planvorming vereist;
• het in een beleidsplan opnemen van uitgangspunten en principes onvoldoende is om een dergelijke omslag te bewerkstelligen;
verzoekt het college:
• in het eerste kwartaal van 2011 concrete maatregelen in de gemeentelijke organisatie en besluitvorming te nemen om de principes van duurzaamheid te verankeren;
• de gemeenteraad over deze maatregelen te informeren;
• medio 2012 de effecten van deze maatregelen op het bereiken van de gemeentelijke ambities
op het gebied van duurzaamheid en millenniumdoelen te evalueren en in het milieuprogramma 2013 aan de gemeenteraad te rapporteren;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie GroenLinks – Sportpark Kethel (22)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• in het kader van de bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam wordt onderzocht of een sportpark op het tunneldak van de A4 kan worden gerealiseerd;
• de gemeenteraad eind 2009 heeft uitgesproken dat sportpark Kethel gesloten zal worden;
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overwegende dat:
• het college, desgevraagd, heeft herhaald te streven naar een verhuizing in 2013 van de verenigingen VVK en sc Spaland van sportpark Kethel naar sportpark Harga;
verzoekt het college:
• indien sportvoorzieningen daadwerkelijk op het tunneldak van de A4 kunnen worden gerealiseerd, de verenigingen van sportpark Kethel te informeren naar welke locatie zij zullen verhuizen;
• in dit kader het adagium “in een keer goed” te hanteren;
spreekt uit dat het resultaat van “in een keer goed” belangrijker is dan de vraag of 2013 wordt
gehaald;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie GroenLinks – Kapvergunningen (23)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• in het overzicht van de meerjaren besparingen behorende bij de programmabegroting 20112014 het terugdringen van de kapvergunningplicht als besparingsmaatregel is opgenomen;
• het huidige gemeentelijke bomenbeleid, zoals opgenomen in het bomenbeleidsplan uit 2008
en het bomenstructuurplan uit 2009, nog niet is uitgewerkt in het geplande bomenbeheerplan;
overwegende dat:
• voor de leefbaarheid in de stad een vitaal bomenbestand, dat waardevol is voor mens en natuur en toekomstige generaties, onmisbaar is;
• het terugdringen van de kapvergunningplicht zal leiden tot een aantasting van het bestaande
bomenbestand en daarmee in strijd met het huidige bomenbeleid;
• een bomenbeheerplan noodzakelijk is om te komen tot een vitaal en waardevol bomenbestand;
verzoekt het college:
• uiterlijk voor het zomerreces in 2011 een bomenbeheerplan voor te leggen aan de gemeenteraad;
• de APV op de onderdelen die betrekking hebben op bomenkap niet aan te passen zolang een
bomenbeheerplan nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld;
• alternatieve dekking voor de beoogde besparing te onderzoeken door bijvoorbeeld het instellen van een bomenfonds;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie Gemeente Belangen Schiedam – Hoogstraat 91 en 89 (24)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• de financiële situatie van de gemeente Schiedam dermate is dat nieuwe investeringen alleen
gedaan moeten worden als deze verantwoord zijn;
• historische stadsmusea overal ten lande amper bezoek trekken;
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• samenvoeging van Hoogstraat 91 en 89 met het huidige Jenevermuseum om tot een nieuw
Schiedams historisch museum te komen een investering vergt van minimaal 1 miljoen euro
waar de komende jaren geen dekking voor is;
• de panden Hoogstraat 91en 89 welke in gemeentelijk bezit zijn geen ander gemeentelijk kerndoel dienen;
• de gemeente geen vastgoed in bezit moet houden voor speculatiedoeleinden;
• verkoop van deze panden de gemeente van extra financiële middelen kan voorzien;
• na verkoop deze panden mogelijk weer dienst kunnen doen als winkelfunctie en derhalve bijdragen aan een plezierige binnenstad;
verzoekt het college de panden Hoogstraat 91en89 ter verkoop aan te bieden via de reguliere weg
voor een marktconforme prijs. De opbrengst vloeit in de algemene middelen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 2 stemmen voor (GBS/TON) verworpen.
Motie Gemeente Belangen Schiedam – Verbouwing Stadserf 1 (25)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• er door de moeilijke financiële situatie door de gemeente Schiedam verantwoord omgegaan
moet worden met de beschikbare middelen;
• het bestuur van de stad bij besparingen allereerst kijkt of dit binnen de eigen organisatie gedaan kan worden;
• de toegangsdeur van Stadserf 1 reeds op drie manieren bereikbaar is;
• steeds meer diensten die de stadswinkel verzorgd digitaal aangeboden worden en het aantal
bezoekers daarom de komende jaren een dalende lijn in zal zetten;
• contacten tussen raadsleden en burgers bij voorkeur buiten het stadskantoor kunnen plaatsvinden, en wij vergaderingen als Het Stadserf meer en meer op locatie in de wijken willen laten
plaatsvinden;
verzoekt het college de geplande verbouwing van Stadserf 1 voor het bedrag van € 2.000.000 te
versoberen met minimaal 35%. Dit kan bereikt worden door o.a. het weglaten van de extra opgang en het achterwege laten van de aanleg van de Stadserfzaal.
Ook andere middelen om tot een soberder en hierdoor goedkoper project te komen worden overwogen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 1 stem voor (GBS) verworpen.
Motie Gemeente Belangen Schiedam – Centrum Beeldende Kunst (26)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• het Centrum voor Beeldende Kunst jaarlijks circa 230.000 euro kost;
• het Centrum voor Beeldende Kunst Schiedamse kunstenaars moet faciliteren en ondersteunen,
maar hierin niet slaagt;
• het Centrum voor Beeldende Kunst amper bezoekers trekt in haar expositieruimte;
• zwembad zuid, wat jaarlijks 95.000 bezoekers trekt, groot achterstallig onderhoud heeft;
verzoekt het college het Centrum voor Beeldende Kunst op te heffen en de bespaarde middelen te
storten in het nieuw te vormen fonds “behoud zwembad zuid”;
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en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 2 stemmen voor (GBS/TON) verworpen.
Motie Gemeente Belangen Schiedam – Openstelling Kerktoren (27)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• Schiedam een prachtige kerktoren heeft welke beklommen kan worden;
• Schiedam al zijn monumenten in moet zetten om bezoekers te trekken;
• Schiedam ook hoog in de lucht het bekijken waard is;
verzoekt het college de kerktoren van de Grote Kerk wekelijks meerdere dagen open te stellen
voor bezoekers;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 12 stemmen voor (GBS/Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief/TON/SP/D66/AOV)
verworpen.
Motie PS – Anne Frank Boom (28)
De gemeenteraad van Schiedam bijeen op 9 en 11 november 2010,
Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver
leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken.
Anne Frank 23 februari 1944
overwegende dat:
• de Anne Frank Boom symbool staat voor hoop op vrijheid en vrede wereldwijd;
• er wereldwijd zaailingen en enten verspreid zijn waaronder naar scholen, maar ook het Witte
Huis;
• Schiedam geen zaailing of ent binnen haar stadsgrenzen heeft;
• juist nu de Anne Frank Boom op 23 augustus 2010 omgewaaid is de symbolische boodschap
actueler is dan ooit;
• Schiedam veelvuldig bomen kapt en er bomen herplant moeten worden;
• Schiedam geschikte ruimte kan vrijhouden voor een kastanjeboom;
verzoek/besluit:
• het college een zaailing van de Anne Frank Boom te verwerven;
• wanneer de zaailing of ent de plantbare leeftijd heeft deze op een nader te bepalen locatie in
Schiedam op passende wijze een plaats te geven;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie PS – Vergoeding raadsleden (29)
De gemeenteraad van Schiedam bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• de financiële middelen van Schiedam drastisch terug genomen zijn;
• de financiële middelen van Schiedam de komende jaren verder achteruit gaan en er verder bezuinigd zal moeten worden;
• veel Schiedammers als gevolg van de crisis en overheidsbezuinigingen een achteruitgang in
besteedbaar inkomen heeft;
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• de gemeenteraad een voorbeeldfunctie op zich kan nemen;
overwegende dat:
• Schiedam de maximale raadsvergoeding uitkeert voor gemeenten van 60.001tot 100.000
inwoners;
• Schiedam ongeveer 75.000 inwoners heeft;
• wanneer er conform een verdeelsleutel dit bedrag omgerekend wordt naar het inwoneraantal
van Schiedam er ongeveer 9% bezuinigd kan worden;
besluit:
de vergoeding voor raadsleden per verdeelsleutel om te reken naar het inwoneraantal van
Schiedam (75.000), wat voor 2010 overeenkomt met 1207,27 euro;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 3 stemmen voor (PS/1xSP/TON) verworpen.
Motie PS – Onkostenvergoeding raadsleden (gewijzigd) (30)
De gemeenteraad van Schiedam bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• de financiële middelen van Schiedam drastisch afgenomen zijn;
• de financiële middelen van Schiedam de komende jaren verder achteruit gaan en er verder bezuinigd zal moeten worden;
• veel Schiedammers als gevolg van de crisis en overheidsbezuinigingen een achteruitgang in
besteedbaar inkomen hebben;
• de gemeenteraad een voorbeeldfunctie op zich kan nemen;
overwegende dat:
• in 2009 83% van de huishoudens in Nederland over een breedband internet-aansluiting
beschikte;
• de raadsleden in Schiedam naar alle waarschijnlijkheid reeds voor hun beëdiging beschikten
over een internetverbinding;
Besluit:
de onkostenvergoeding voor raadsleden betreffende gebruik internet af te schaffen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 7 stemmen voor (PS/D66/1xSP/TON) verworpen.
Motie PS – Uitzending vergaderingen via de website (31)
De gemeenteraad van Schiedam bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• de raadsuitzendingen via Look TV een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van burgers bij
de lokale politiek;
• commissievergaderingen via TV uitzenden een aanzienlijke budgettaire uitbreiding wenst;
• veel mensen tegenwoordig internet hebben;
• uitzenden via internet nagenoeg kosteloos kan;
• de benodigde apparatuur reeds in de vergaderzaal aanwezig is;
overwegende dat:
• commissie-uitzendingen via internet een substantiële bijdrage kunnen leveren aan bekendheid
en betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek;
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verzoekt:
• te onderzoeken of uitzending van commissievergaderingen via de website van Schiedam mogelijk is en wat de kosten hiervan zijn;
• hier binnen drie maanden een voorstel van naar de raad te doen komen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie PvdA/D66 – Normering externe inhuur (32)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
consterende dat:
• de gemeente 18% van haar werknemers inhuurt;
• de kosten van 1 fte externe inhuur tot driemaal de kosten van 1 reguliere fte kunnen bedragen;
• er een interne Leidraad inhuur externe deskundigheid 2010 in de maak is waarin onderscheid
wordt gemaakt tussen inhuur op structurele werkzaamheden (in geval van vacatures, ziekte,
zwangerschapsverlof, etc.) en inhuur op projecten (in verbhand met piekwerkzaamheden en
voor tijdelijke projecten met tijdelijke aanvullende middelen);
• vooralsnog wordt uitgegaan van een norm voor inhuur ten behoeve van structurele werkzaamheden van 20% voor twee sectoren en van 10% voor de andere sectoren;
• voor inhuur op projecten geen norm in ontwikkeling lijkt te zijn;
• de Leidraad-in-concept geen daling van het percentage externe inhuur tot minder dan 10%
lijkt te kunnen inzetten;
overwegende dat:
• er goede ervaringen zijn opgedaan met het samenwerken tussen (buur-)gemeenten voor de gezamenlijke financiering van externe deskundigen;
• er onbenutte kansen zijn om specialistische kennis van de ene gemeente beschikbaar te laten
komen aan andere gemeenten;
• het niet haalbaar of wenselijk is om als gemeente alle specialismen/specialisten in huis te hebben;
• het bieden van opleidingsmogelijkheden de afhankelijkheid van externe deskundigheid kan
verminderen;
• er met enige inventiviteit met medewerkers afspraken zijn te maken waardoor voorkomen kan
worden dat het investeren in medewerkers leidt tot sneller doorstromen naar andere werkgevers;
daagt het college uit om:
• een Leidraad te doen ontwikkelen waarin gefaseerd richting een norm van minder dan 10%
voor externe inhuur wordt gegaan;
• daarbij tevens een norm voor de externe inhuur voor projecten te doen ontwikkelen;
• een inzichtelijke rapportage van de externe inhuur met de raad te delen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 7 stemmen tegen (CDA/Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief/PS) aangenomen.
Motie D66 – Cultuur is te belangrijk voor overheden alleen (33)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2010,
overwegende dat:
• de gemeente Schiedam sinds oudsher veel belang hecht aan een bloeiende kunst- en cultuursector voor zowel haar inwoners als bezoekers van de stad;
• het theater, de bibliotheek en de musea voor grote financiële uitdagingen worden gesteld om15

dat de gemeente Schiedam de komende jaren minder subsidie beschikbaar kan stellen;
• deze uitdagingen een bedreiging kunnen vormen voor de mogelijkheden die deze cultuurinstellingen kunnen bieden en zelfs voor hun voortbestaan;
verzoekt het college:
• bij de toekomstvisie voor de cultuurinstellingen in Schiedam nadrukkelijk te betrekken vormen en mogelijkheden van (publiek private) samenwerking met het bedrijfsleven;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie D66 – Vervoer over water (34)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeeen op donderdag 11 november 2010,
overwegende dat:
• in Schiedam de komende jaren in de openbare ruimte veel werkzaamheden zullen worden verricht;
• dat dit onder meer onderhoud en reparaties van zowel kades als bruggen betreft;
• en dat dit het (zware) verkeer fors zal hinderen;
verzoekt het college:
• aan- en afvoer van vracht over de Schiedamse waterwegen met behulp van schone vaartuigen
te stimuleren zodat de bevoorrading van de ondernemers in de Schiedamse binnenstad ongehinderd kan plaatsvinden;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 13 stemmen tegen (VVD/CDA/AOV/Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief) aangenomen.
Motie Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief – Voetbalwet (35)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• er op diverse locaties in onze gemeente herhaaldelijk overlast bezorgd wordt door dezelfde
personen en/of groepen;
spreekt als zijn mening uit dat:
• er op dit moment een extra middel, zijnde de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme
en Ernstige Overlast (“Voetbalwet”) is, om deze overlast een halt toe te roepen;
verzoekt het college:
• een beleidsregel voor te bereiden, zodat deze wet ook, in navolging van Rotterdam, in Schiedam toegepast kan worden;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie SP – Kortingen op raadsvergoeding (36)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2010,
concludeert dat, de gemeente Schiedam moet bezuinigen, wat offers vraagt van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen;
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spreekt uit, uit solidariteit met bovengenoemde partijen, de vergoeding en onkostenvergoeding
voor gemeenteraadsleden met 10 procent te verlagen en dit te verwerken in de daarop betrekking
hebbende verordening;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 8 stemmen voor (SP/D66/TON/PS) verworpen.
Motie AOV – Bieb bus (37)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• de bibliotheek verder in moet krimpen en dat er weer filialen in wijken worden gesloten wegens de bezuinigingstaak;
• de toegankelijkheid van de bibliotheek verder wordt aangetast;
• een bibliohteekfunctie in de wijk heeft te maken met meer dan boeken, educatie en informatie,
m.n. vooral de bereikbaarheid en de drempel om er gebruik van te maken;
• er al in diverse andere gemeenten een boeken-service-aan-huis plaatsvindt, waar vrijwilligers
en medewerkers van de bibliotheek periodiek voor gebruikers boeken lenen en terugbrengen;
• nut, noodzaak en efficiëntie kan leiden tot een toename van bibliotheekgebruikers;
verzoekt het college de mogelijkheid te onderzoeken of de bereikbaarheid van de bibliotheek in
de wijken toch gehandhaafd kan blijven door de “biebbus”/fiets te introduceren in de wijk. Deze
boeken-aan-huis-service is een service waarbij er via internet en telefonisch of via een medewerker/vrijwilliger boeken gereserveerd, geleend en teruggebracht kunnen worden waarbij de biebbus, of de biebfiets hierin faciliteert, dus een soort boeken koerierservice is. Een klein bestelautootje of bakfietsen zouden het transport kunnen doen. De bereikbaarhied vanuit de wijken en het
gebruik van de bibliotheek in het algemeen zou hierdoor gepromoot kunnen worden. Ook WSWers en maatschappelijke stages zouden hiervoor kunnen worden ingezet;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie AOV – Schoolzwemmen (38)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• het college in haar begrotingsvoorstel en eerste wijzigingsvoorstel begroting 2011 aangegeven
heeft verder te willen bezuinigen op schoolzwemmen, hetgeen grote gevolgen heeft voor het
zwemonderwijs;
• landelijk recentelijk is besloten om zwemdiploma’s te gaan registeren om gemeenten die onvoldoende doen voor de kinderen van de basisschool te traceren en hierin te gaan stimuleren.
De Vereniging Sport en Gemeenten, die de locale sportbeoefening stimuleert constateert dat
er een slechte ontwikkeling gaande is als gemeenten de zwemvaardigheid niet blijvend op het
juiste niveau blijven stimuleren en dat probleemgemeenten die onvoldoende hun basisscholen
hierin faciliteren hierop zullen worden aangesproken;
• kinderen die in onze Waterstad wonen, juist moeten kunnen zwemmen voor hun eigen veiligheid en dat zwemles niet beperkt moet worden tot degenen die deze kosten kunnen betalen;
verzoekt het college:
• om het schoolzwemmen niet verder te versoberen omdat ieder kind recht heeft op zwemles;
• zorg te dragen dat basisschoolleerlingen minstens een A en een B diploma met schoolzwemmen moeten kunnen halen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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De motie is ingetrokken.
Motie PS – Fossiele brandstoffen (29)
De gemeenteraad van Schiedam, bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• in de (nabije) toekomst andere dan fossiele brandstoffen belangrijker zullen worden voor onze
energievoorziening;
• gebouwen en infrastructuur binnen Schiedam afgestemd zijn op de huidige energievormen;
• in de (nabije) toekomst de stad (gebouwen en infrastructuur) aangepast dienen te worden aan
andere energievoorzieningen en behoeften;
• milieu-eisen naar verwachting steeds strenger zullen worden;
overwegende dat:
• de toekomst vandaag begint;
• met een terugtredende rijksoverheid er mogelijk meer beleid van gemeenten zelf verwacht zal
gaan worden;
• Schiedam op energiebeleid toekomstbestendig gemaakt moet worden;
• er hiertoe visie en beleid nodig is;
besluit:
visie en ontwikkeling van “Energie management” in de brede zin van het woord op te nemen
binnen alle bestaande beleidsterreinen waar gebruik, transport en winning van energie van toepassing is met als doel dit toekomst gericht te implementeren en uit te voeren;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken.
Motie PS – Bushalte (40)
De gemeenteraad van Schiedam, bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• in de Hoofdstraat reeds 4 jaar lang een bushalte is zonder bushokje;
• in de Hoofdstraat reeds 2 jaar lang een bushokje is zonder bushalte;
• het bushokje en de bushalte ongeveer 200 meter van elkaar staan;
overwegende dat:
• dit voor busreizigers onduidelijk is;
• er zich bij de bushalte gevaarlijke situaties voordoen;
• passagiers die onbekend zijn met deze situatie de bus langs zien rijden als zij bij het bushokje
staan;
• Schiedam het gebruik van openbaar vervoer wil stimuleren;
besluit:
• binnen drie maanden het bushokje te verplaatsen naar de bushalte;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 9 stemmen voor (PS/D66/SP/AOV) verworpen.
Motie PS – Juridische ondersteuning A4 (41)
De gemeenteraad van Schiedam, bijeen op 9 en 11 november 2010,
beseffende dat:
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• de A4 door Schiedam er komt;
• Schiedam zich hier aan heeft geconformeerd;
• Schiedam zich optimaal inspant om een zo optimaal mogelijke inspanning te realiseren;
overwegende dat:
• er Schiedammers zijn die ondanks deze meest optimale inpassing toch gedupeerd worden;
• er voor deze mensen en belangenbehartigers nog juridische mogelijkheden zijn zich te blijven
verzetten tegen de komst van de A4;
• niet al deze gedupeerden de financiële mogelijkheden bezitten dit te kunnen doen;
besluit:
eenmalig het bedrag dat in de eerdere begroting was opgenomen voor juridische ondersteuning
tegen de komst van de A4, te storten in een op te richten fonds waar gedupeerde Schiedammers
die onvoldoende financiële middelen bezitten om dit zelf te bekostigen, een beroep op kunnen
doen in hun verzet tegen de komst van de A4 door Schiedam;
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie is met 5 stemmen voor (PS/GroenLinks/SP) verworpen.
Amendement PvdA/GroenLinks/CDA/SP/AOV – Armoedebeleid (A)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat:
• Schiedam nog steeds veel mensen telt die in aanraking komen met armoede;
• door armoede gezinnen sociaal geisoleerd raken en niet kunnen meedoen met de samenleving;
• bij onvoldoende aandacht voor deze problematiek vooral de kinderen de armoede zullen overerven;
• armoede en sociaal isolement leidt tot stagnatie en achteruitgang van de leefbaarheid in de
stad;
• Schiedam grote ambities heeft op het gebied van bestrijding van armoede en het tegengaan
van sociaal isolement;
overwegende dat:
• de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2010 een motie van de PvdA en het AOV
heeft aangenomen betreffende de Evaluatie van het armoedebeleid over de jaren 2008 en 2009
en dat deze motie het college oproept in de zomernota 2010 dekking te regelen voor de toen
reeds geconstateerde budgetoverschrijdingen van het armoedebeleid;
• de portefeuillehouder in zijn brief van 30 juni 2010 heeft geconcludeerd: “…dat we er nog
niet zijn met het armoedebeleid” en de verwachting uitspreekt dat de extra uitgaven structureel zijn;
• het college in “bijlage 1: overzicht besparingen” aangeeft dat “afhankelijk van het aantal gebruikers en nieuwe richtlijnen van het rijk een additioneel budget nodig kan zijn”;
• voorkomen moet worden dat door een besparing op het budget een signaal wordt afgegeven
waardoor het niet-gebruik van de mogelijkheden van de bijzondere bijstand weer toeneemt;
besluit:
1. te concluderen dat er niets op tegen is financiële besparingen te realiseren door efficiënter te
werk te gaan;
2. het college op te dragen op de zo kortst mogelijke termijn de uitkomsten van de te houden
minimaeffectrapportage (MER) aan de gemeenteraad mede te delen;
3. het bedrag van € 250.000 genoemd op pag. 3 van Bijlage 1: overzicht besparingen, met als
omschrijving “Armoedebeleid, verlagen kosten”, behorende bij het raadsvoorstel VR
103/2010, Eerste begrotingswijziging begroting 2011, te schrappen voor zover dit bedrag betrekking heeft op uitgaven voor burgers die een beroep doen op de voorzieningen die hiermede bekostigd worden en deze te dekken uit de post ad € 450.000;
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4. het college op te dragen in overeenstemming met de op 4 februari 2010 aangenomen motie
van de PvdA en het AOV en als gevolg van het gestelde onder 1., dekking te regelen voor de
budgetoverschrijdingen op het armoedebeleid;
5. het college op te dragen op basis van de MER een financiële meerjarenplanning op te stellen
uitgaande van handhaving van het huidige niveau van armoedebestrijding en gespecificeerd
naar de doelgroepen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het amendement is met 11 stemmen tegen (VVD/Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief/GBS/
3xD66) aangenomen.
Amendement VVD – Tarieven sportaccommodaties (B)
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, gelezen VR 103/2010 Eerste
begrotingswijziging begroting 2011,
overwegende:
• dat het college voorstelt de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties met 10% te
verhogen vanaf 2011;
• dat de gemeente Schiedam vergeleken met ons omringende gemeenten geen exorbitante huur
voor de sportaccommodaties vraagt, maar dat een verhoging in één keer met 10% een forse
financiële aderlating voor de betrokken sportverenigingen kan betekenen en dat verenigingen
niet of nauwelijks meer in de gelegenheid zijn deze verhoging te verwerken in de hoogte van
de contributie over 2011;
• dat bij spreiding van de tariefsverhoging over twee jaar de financiële last voor de verenigingen meer redelijk zal zijn, terwijl de effecten van een dergelijke spreiding op de totale gemeentebegroting zeer gering zijn;
besluit de eerste begrotingswijziging begroting 2011 (VR 103) zodanig te wijzigen dat de tarieven van de sportaccommodaties in twee tranches in 2011 en 2012 stijgen met in totaal 10% ten
opzichte van 2010 en
dat de mindere besparing ten laste van het voordelige begrotingssaldo wordt gebracht.
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.
Amendement CDA – Levensovertuiging geen belemmering (gewijzigd) (C)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de
orde de Programmabegroting 2011-2014,
overwegende dat:
• de gemeente Schiedam zich inzet voor ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle
Schiedammers;
• het college hieraan uiting geeft door zich te richten op het bevorderen van participatie en het
voorkomen van achterstand en sociaal isolement;
• de gemeente randvoorwaarden moet scheppen om de waarde van ieder mens tot zijn recht te
laten komen en deze zo in te richten dat het ook activeert tot het op eigen benen staan zonder
belemmeringen;
besluit:
het raadsvoorstel voor de programmabegroting 2011-2014 zodanig te wijzigen dat binnen het
programma sociale infrastructuur op pagina 43 bij de opsomming ‘Geen belemmeringen’ levensovertuiging wordt toegevoegd. Zo ook op pagina 52 onder beleidsonderdeel integratie;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het amendement is met 2 stemmen tegen (2xD66) aangenomen.
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Amendement AOV/PS/SP/GBS/PvdA – Zwembad Zuid (gewijzigd) (D)
De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• in de begroting opgenomen is het voorgenomen besluit om Zwembad Zuid te sluiten per
2012, met als onderbouwing achterstallig onderhoud en een exploitatietekort;
• Schiedam een waterstad is en dat o.a. schoolzwemmen en een zwemdiploma halen een must
is voor al onze jeugdigen;
• niet alleen de structurele wijkfunctie maar ook de regionale functie bewezen is door het gebruik door diverse doelgroepen in onze samenleving, waaronder de reddingsbrigade, gehandicapten en allochtone vrouwen organisaties die nergens anders terecht kunnen;
• in 2007 er nog is vastgelegd dat er twee zwembaden in Schiedam zouden worden gehandhaafd, waarvan Zwembad Zuid op de nominatie stond om gerenoveerd te worden en of
nieuwbouw zou krijgen, constaterende dat er tot op heden slechts kleine reparaties hebben
plaatsgevonden, doch geen renovatie is uitgevoerd;
• Zwembad Zuid een zwembad is dat ruim 36 jaar geleden met grote inbreng van de wijk de
Gorzen tot stand is gekomen, hetgeen later vanuit het bestuur van de Stichting van dit Zwembad overgeheveld is aan de gemeente voor de exploitatie en het onderhoud;
constaterende dat:
• het voorgenomen besluit heel summier is toegelicht en onvoldoende rekening houdt met het
belang dat er door de bevolking van Schiedam aan wordt gehecht;
• er in Nederland nagenoeg geen enkel zwembad kostendekkend fungeert;
• noch het voorgenomen besluit noch de recente brief van B&W voldoende rekening houdt met
de gemeentelijke en regionale functie van dit zwembad, en met het belang dat de gemeenteraad al eerder in 2002-2006 erkende en bevestigde voor de toekomst van een/dit zwembad op
deze locatie;
• Zwembad Zuid een behoefte vervult van veel doelgroepen en verenigingen en stichtingen die
nergens anders terecht kunnen, zoals de gehandicapten, de reddingsbrigade, ouderen en scholen met schoolzwemmen;
• de wijze waarop het voornemen bekend is gemaakt dat Zwembad Zuid wegens bezuinigingsredenen zal moeten sluiten, in een veel te laat stadium pas aan de medewerkers en gemeenteraad is medegedeeld c.q. toegelicht;
overwegende:
• dat een sluiting van Zwembad Zuid in de programmabegroting 2011, ook na de eerste begrotingswijziging, nog niet is verwerkt maar dat met een sluiting rekening is gehouden in de
meerjarenraming vanaf het jaar 2012;
• dat de eerste begrotingswijziging begroting 2011 in het voorstel op pagina 9 spreekt over een
nog te realiseren bezuiniging voor 2012 van € 961.000;
• dat, aangenomen dat het bedrag van € 961.000 betekent dat de meerjarenraming vanaf het jaar
2012 sluitend is gemaakt met een taakstelling, het vooralsnog schrappen van de met het sluiten van het zwembad beoogde besparing van € 197.000 de taakstelling om de meerjarenraming sluitend te maken niet substantieel verhoogt;
besluit:
over het onderdeel in deze begroting 2011-2014 betrekking hebbend op Zwembad Zuid nog geen
besluit te nemen;
Verzoekt tevens het college eerst een grondig onderzoek te doen naar het bestaansrecht, het
voortbestaan en de toekomst van Zwembad Zuid en daarbij in het onderzoek/overleg te betrekken
(hoor en wederhoor) alle groeperingen die betrokken zijn bij het bestaan en het voortbestaan van
dit Zwembad en deze zwembadfunctie;
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verzoekt het college dit onderwerp terug te laten komen in een raadscommissievergadering in de
vorm van een notitie/plan, zodat de raad een keuze kan maken waarna de resultaten daarvan kunnen worden verwerkt in de begroting vanaf het jaar 2012;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het amendement is met 11 stemmen tegen (VVD/Leefbaar Schiedam-Schiedam Actief, CDA)
aangenomen.
Amendement Gemeente Belangen Schiedam – Voeding fonds Zwembad Zuid (E)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
constaterende dat er door het college besloten is een x bedrag beschikbaar te stellen voor de aankoop van om vertrouwelijke redenen niet nader te noemen object;
overwegende dat aanschaf van het betreffende object niet nodig is voor een kerntaak van de gemeente;
constaterende dat er een x bedrag per direct beschikbaar is;
overwegende dat er groot achterstallig onderhoud is aan het Zwembad Zuid;
overwegende dat Zwembad Zuid door veel binnenstadbewoners gebruikt wordt en derhalve bijdraagt aan het woongenot van veel centrumbewoners;
verzoekt het x bedrag uit het fonds binnenstad in de begroting over te hevelen naar een nieuw te
vormen fonds “behoudt Zwembad Zuid”;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het amendement is met 1 stem voor (GBS) verworpen.
Amendement PvdA/GroenLinks – Stadswinkel (F)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 11 november 2011,
overwegende:
• dat in de 1e begrotingswijziging wordt gesproken over een gepland krediet voor 2011 ter
waarde van 2.090.000 euro voor de verbouwing van het Stadserf;
• dat de jaarlasten van dit krediet zitten verwerkt in de Programmabegroting 2011;
• dat een verbouwing noodzakelijk is om achterstalling onderhoud weg te werken, om uitvoering te geven aan de totstandkoming van een Klantcontactcentrum (KCC) zoals beschreven in
het vastgestelde Masterplan Dienstverlening 2009-2015, om de stadswinkel te laten voldoen
aan de wettelijke beveiligingseisen, te laten voldoen aan de Arbo-richtlijnen voor de werkplekken van de aldaar werkzame personeelsleden en om privacygevoelige cliëntgesprekken
op een behoorlijke wijze te kunnen uitvoeren;
• dat een verbouwing van het Stadserf uiterst sober en doelmatig zal moeten zijn en dat zelfs de
schijn van franje moet worden voorkomen;
• dat o.a. een nieuwe vergaderlocatie (Stadserfzaal) en een nieuwe extra opgang aan het Stadserfplein niet strikt noodzakelijk zijn;
besluit:
• VR 101 Programmabegroting 2011 en VR 103 1e begrotingswijziging begroting 2011 zodanig
aan te passen dat een verbouwing van het Stadserf uitsluitend voldoet aan wat strikt noodzakelijk is en de besparingen die hiermee worden gerealiseerd ten goede te laten komen aan de
algemene reserve;
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• het college te verzoeken de raad te informeren wat de resultaten zijn van een heroverweging
van de plannen voor de verbouwing van het Stadserf.
Het amendement is ingetrokken.
Amendement VVD – Proosje van Schiedam (G)
De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010, aan de orde de programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Schiedam,
overwegende dat:
• de gemeente Schiedam veel investeert in stadspromotie;
• het beeldmerk Proosje hier een goede rol in kan spelen;
• er al meer dan de helft uit externe bronnen beschikbaar is;
• een standbeeld een toeristisch foto-object kan worden;
besluit:
• het raadsvoorstel voor de programmabegroting 2011-2014 zodanig te wijzigen met een bedrag
van 20.000 euro ten laste te laten komen van de post onvoorzien, zodat opdracht kan worden
gegeven tot plaatsing van een beeld van Proosje;
en verzoekt het college na het nemen van dit besluit de productenbegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.
Het amendement is met 9 stemmen tegen (2xPvdA/1xCDA/GBS/GroenLinks/PS/SP) aangenomen.
Amendement Gemeente Belangen Schiedam – Gelijk houden OZB-tarieven (H)
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2010,
overwegende dat:
• de gemeente ondanks jarenlange stijgende OZB-waarden nooit de tarieven voor de OZBbelasting naar beneden heeft bijgesteld en het dan nu onrechtvaardig is om bij dalende woningprijzen de tarieven op te schroeven;
• huiseigenaren door dalende woningprijzen al in financiële problemen kunnen komen met de
financiering van hun woning;
• scheefwonen ontmoedigd moet worden en derhalve gestimuleerd moet worden dat woningeigenaren een wooncarrière maken;
verzoekt het college de OZB-tarieven gelijk te houden aan die van 2010;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het amendement is met 3 stemmen voor (GBS/PS/TON) verworpen.
Programmabegroting 2011 en meerjarenramingen 2012-2014
Met algemene stemmen is besloten de Programmabegroting 2011 en de meerjarenramingen
2012-2014 vast te stellen.
Eerste begrotingswijziging begroting 2011
Met algemene stemmen is besloten de Eerste begrotingswijziging begroting 2011 vast te stellen.
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Toezeggingen gedaan tijdens de begrotingsbehandeling
9 en 11 november 2010
Wethouder Mostert:
Programmabegroting
► Wil praten met de auditcommissie over verbeteringen m.b.t. de programmabegroting.
Sportpark Kethel
► Er komt eerst een onderzoek, daarna een plan van aanpak. In de zomer van 2011 komt dit
onderwerp verder aan de orde d.m.v. een totaalvisie over het totale ruimtegebruik, inclusief
A4 plus tunneldak. Er wordt in het licht van de totaalvisie gesproken over de datum van
uitverhuizen.
Zwembad Zuid
► Er komt in het 1e kwartaal van 2011 een notitie met een financiële paragraaf en een goede
onderbouwing. Er zal overleg gevoerd worden met (vertegenwoordigers van) gebruikers en
belanghebbenden. Daarna vindt gedachtewisseling met en besluitvorming door de raad
plaats.
Gemeentelijk vastgoed
► In het 2e kwartaal van 2011 komt een notitie over hoe met het beheer en onderhoud van
gemeentelijk vastgoed wordt omgegaan.
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
► Er wordt een vermogenstoets ingesteld.
Burgemeester Verver:
Begrotingsbehandeling
► De volgende keer worden de stukken rondom de begrotingsbehandeling beter (geordend)
aangeleverd, er wordt bijvoorbeeld één schrijver op gezet.
Veiligheid stations en stationsplein:
► Als de veiligheid zichtbaar slechter wordt, gaat zij in gesprek met de OV-partners.
Stadswinkel:
► Gaat met de fractievoorzitters spreken over de centrale ruimte.
Beantwoording brieven:
► Het streven is 90% van de brieven binnen de vastgestelde termijn te beantwoorden. Wil
over dit onderwerp en andere verbeteringen met de raad in gesprek.
Burgerparticipatie:
► Wil graag in gesprek met de raad over hoe dit onderwerp verder vormgegeven kan worden.
Vergoeding raadsleden:
► Binnen drie maanden wordt de verordening (uit 1977) herzien (betreft faciliteiten en vergoeding raadsleden)
Wethouder Siljee:
► Wil de mogelijkheid nagaan om voor minima collectief energie en water in te kopen.
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► Wil nagaan de mogelijkheid van het organiseren of het doen organiseren van een curiosamarkt in Schiedam (Motie 6 VVD). Hij wil graag winkeliers uitnodigen om hierover te praten.
Armoedebeleid:
► Wil met de raad de discussie voeren over de kaders met betrekking tot het armoedebeleid,
waar onder het verstrekken van de Rotterdampas voor 65 plussers die meer dan 120% van
de bijstandsnorm als inkomen hebben.
Steunpunt Jongeren:
► Jongeren zullen vrijwel niets merken van de bezuinigingen t.a.v. het Steunpunt Jongeren.
Sint Janstoren:
► Wil graag met dhr. Rose en de bestuursondersteuner de Sint Janstoren beklimmen.
Verlichting Hoogstraat:
► Er komt een verlichtingsplan voor de Hoogstraat.
Havenkerk:
► De gemeente moet er op toezien dat er goed onderhoud gepleegd wordt aan monumenten.
In dat kader zal de Havenkerk worden aangepakt.
Jongerencentrum:
► Als er ruimte in de Blauwe Brug vrij komt, dan is aan de orde dat daar wellicht een jongerencentrum gerealiseerd kan worden, maar hij is geen voorstander van het investeren in
panden die gesloopt gaan worden. Dit zal goed overwogen moeten worden. Ook andere
panden in Noord zullen op hun gebruiksmogelijkheden worden beoordeeld.
Wethouder Hekman:
Overbewoning
► In december 2010 wordt aangepast (aangescherpt) beleid zo mogelijk besproken in de raad.
Nota (Tijdelijk) Thuis in Schiedam:
► Het college gaat de nota collegebreed beschouwen.
Bomenbeheerplan
► Dit plan komt voor de zomer van 2011.
► Gaat specifiek kijken naar de kapvergunningen in relatie tot het bomenbeheerplan.
► Het beleid met betrekking tot kapvergunningen wordt niet aangepast voordat het met de
raad besproken is.
Achterstalling onderhoud openbare ruimte
► Voor donderdag 11 november 2010 komt een overzicht welke projecten nog voor de winter
worden uitgevoerd. (De brief is op 12 november verspreid.)
Graffiti:
► In de zomernota 2012 wordt, omdat het kostenverhaal tegenvalt, hier nader op ingegaan.
Als het op korte termijn in de commissie besproken dient te worden, dan verneemt hij dat
graag.
Expertise buurgemeenten:
► Wil de mogelijkheden voor BOR nagaan of en op welke voorwaarden expertise bij buurgemeenten kan worden ingehuurd.

25

Strooizout:
► Voortaan zal het strooien in winkelgebieden al vanaf 08.00 uur starten
► De mogelijkheden om centrale afhaalpunten in de wijken te realiseren zal bezien worden in
overleg met de wijkverenigingen.
Anne Frank Boom
► Gaat zijn best doen om aan een stekje van deze boom te komen en deze in Schiedam te
planten.
Woonservicezone/collectief particulier opdrachtgeverschap en particulier opdrachtgeverschap:
► Deze onderwerpen worden meegenomen in de woonvisie die volgend jaar aan de orde komt.
Dichtgetimmerde panden
► Worden aangepakt, om te beginnen het pand aan het Wibautplein.
BGS:
► Wil met de commissie de landelijke problematiek op het gebied van de sociale werkvoorziening en welke consequenties daar voor Schiedam uit voortvloeien bespreken.
Wethouder Vissers:
Bibliotheek:
► Kerntaken bibliotheek blijven overeind, naar de huisvesting wordt in ieder geval gekeken.
Musea:
► Over gezamenlijke back-office, stimuleren samenwerking wordt nagedacht.
► Neemt de intentie van motie 33 over.
► De lening aan de glasblazer wordt teruggevorderd.
Centrum Beeldende Kunst:
► Er is nu geen aanleiding om het CBK op te heffen.
Station Kethel:
► Gaat aan de slag om station Kethel weer op de agenda te krijgen.
Klimaatneutraal:
► Gaat volgend jaar één gemeentelijk klimaat neutraal gebouw realiseren.
Verkeer en vervoer:
► Begin 2011 worden 8 oplaadpunten voor o.a. elektrische auto’s gerealiseerd.
► Gaat haar best doen om Schiedam van de zgn. ‘vieze-straten-lijst’ af te krijgen.
► Binnenkort komt er een controlemogelijkheid om na te gaan of de bussen op tijd rijden.
► Voor het geval dat Station Kethel definitief niet doorgaat, wordt nagedacht over extra busverbindingen (plan B).
► Personenvervoer over water wordt snel uitgevoerd.
► Vrachtvervoer over water: distributieplan is in ontwikkeling (duurzaam vervoermanagement).
Duurzaamheid:
► Neemt de intentie van motie 21 over.
Kale murenplan:
► Kale murenplan/rotondes: aan cultuur op de rotonde in Nieuwland en het viaduct aan de ’s
Gravelandseweg wordt gewerkt.
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Wethouder Groene:
Ziekenhuislocatie BK-laan:
► Hoogstwaarschijnlijk komt deze locatie in de volgende commissiecyclus aan de orde.
Park Kethel:
► In park Kethel worden geen bomen gekapt zonder overleg met omwonenden
Wijkoverleggen:
► Gaat snel aan de slag met het op de website plaatsen van verslagen en budgetinformatie van
de wijkoverleggen.
Taal op Maat:
► Als de analyses van de inburgeringaanbestedingen er zijn (voorjaar 2011) dan zal hij de
raad informeren.
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