
Met gepaste trots presenteren wij vanavond het nieuwe Bestuurs- en 
Beleidsakkoord met de titel: Bouwen met nieuwe energie.  
 
De zes onderhandelende partijen  zijn er snel in geslaagd een goed 
akkoord op hoofdlijnen neer te zetten. We zijn daarin begeleid door 
informateur Jan Rijpstra, en we hebben goede ambtelijke ondersteuning 
gekregen, waarvoor ook vanaf deze plaats dank. 
 
Als een rode draad door het akkoord loopt de aandacht voor duurzame 
ontwikkeling.   
 
Daarnaast is de fysieke opgave voor de stad aanzienlijk; met nieuwe 
energie pakken we de stedelijke ontwikkeling van Schiedam aan.  
 
Ook blijft er de sociale uitdaging.  Sociale stijging waar mogelijk en 
sociale ondersteuning waar noodzakelijk, blijven bouwstenen van ons 
beleid. 
 
Met dit akkoord hebben we naar onze mening de basis gelegd voor een 
stabiel, verbindend én open stadsbestuur.   
 
Stabiel door zes partijen die compromissen hebben gesloten, maar ook 
voldoende eigenheid in het akkoord hebben ingebracht.  
 
Verbindend én open door de uitgestoken hand naar de gehele raad en 
naar de Schiedammers om verder te bouwen aan onze stad.   
 
Het nog te schrijven collegewerkprogramma zal een dynamisch 
document zijn, waarin plaats gemaakt wordt voor ideeën en initiatieven 
van de stad.  Voorspraak zal in het gesprek met de stad een duidelijke 
rol krijgen. 
 
De VVD ziet in dit akkoord dé kans om de onevenwichtige 
woningvoorraad meer in balans te brengen.  We spelen in op de 
verstedelijkingsopgave en gaan vrije sector huur- en koopwoningen 
toevoegen aan deze woningvoorraad, met een focus op het 
middensegment, zodat Schiedammers in ieder geval een wooncarrière 
kunnen maken in eigen stad. Sloop en duurzame renovatie van slechte 
delen van de sociale woningvoorraad en realisatie van vervangende 
duurzame sociale nieuwbouw,  vinden wij een goede versterking van de 
kwaliteit van Schiedamse woningen. 
 



Het nieuwe stadsbestuur heeft aandacht voor veiligheid en leefbaarheid 
in heel Schiedam, maar met name de kwetsbare wijken vragen de 
nodige aandacht. Om het veiligheidsgevoel van Schiedammers te 
verbeteren, zullen waar nodig middelen zoals cameratoezicht en 
preventief fouilleren als aanvullende instrumenten worden ingezet. 
 
De VVD ziet in dit akkoord ook de ruimte om bedrijventerreinen en de 
havengebieden duurzaam te ontwikkelen en het vestigingsklimaat voor 
ondernemers te versterken.  
 
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is belangrijk voor het genereren van 
nieuwe werkgelegenheid.  Zo kan de werkeloosheid in Schiedam 
aanzienlijk worden verlaagd.   
 
En ten slotte blijft het motto: Schiedammers sporten én bewegen een 
leven lang.  Goed voor de gezondheid en goed voor de sociale 
contacten.  
 
We hebben de afgelopen vier jaar daarin mooie dingen bereikt. Ik noem 
in dit verband alleen al de aanleg van sportpark Willem- Alexander. De 
komende periode zullen we met nieuwe energie verder bouwen aan 
Schiedam! 
 
Ad Mostert 


