
Begroting 2021 15 november 2020

Lastig, maar noodzakelijk!

De begrotingsbehandeling is hét politieke 

hoogtepunt van het jaar. Ook dit jaar en zeker 

vanwege de Coronacrisis en de gevolgen 

daarvan. De behandeling van de begroting 

vond niet in de Raadszaal plaats, maar, 

vanwege Corona, digitaal. Dat ging prima, 

alleen misten we de interactie in het debat en 

het debat had, juist nu, zo van toegevoegde 

waarde kunnen zijn.  Immers, de gemeente 

staat er niet meer zo goed voor als een paar 

jaar geleden; er moeten moeilijke keuzes 

gemaakt worden en dat heeft de coalitie ook 

gedaan. 

Helder is dat het, ondanks grote inspanningen, dit jaar 
niet gelukt is om de begroting sluitend te krijgen. Er is 
een tekort van negenhonderdduizend euro. Dat dit 
tekort tot dit bedrag beperkt is gebleven, is te danken 
aan de politieke wil om op alle gebieden te kijken of het 
niet een tandje minder kan én of de gemeentelijke 
inkomsten toch niet kunnen worden verhoogd. Dat siert 
het college, dat siert de Raad. Zeker als je bedenkt dat dit 
een tekort wás van negen miljoen euro. Dat betekent dat 
we hard hebben moeten onderhandelen zodat wij 
uiteindelijk in de coalitie knarsetandend akkoord zijn 
gegaan met een beperkte verhoging van de 
onroerendezaakbelasting (OZB); een ingreep op een deel 
van het sociaal domein was evenzeer onvermijdelijk. Het 
is op dit moment niet anders. Iedereen moet bijdragen 
om goed te kunnen blijven leven en wonen in Schiedam. 
Maar, wij zien ook dat de OZB vaak als sluitpost wordt 
gebruikt. En eenmaal verhoogd wordt het nooit meer 
verlaagd. Wij willen dat, in betere tijden, ook de 
huiseigenaren profiteren van lagere belastingen en niet 
altijd alleen maar verhogingen voor de kiezen krijgen. 
Dus zodra er wat meer financiële lucht is, hebben wij met 
een motie voor elkaar gekregen dat de extra verhoging 
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10 en 12 november vond de 
behandeling van de begroting 
plaats. Dit jaar voor het eerst 
digitaal door Corona. Via deze 
weg willen wij u een overzicht 
geven van de belangrijkste 
punten uit de 
begrotingsbehandeling. Aan 
het eind van dit jaar ontvangt u 
de laatste nieuwsbrief over 
kwartaal 4. Daarin besteden 
we onder andere aandacht aan 
de mobiliteitsvisie. 

Wethouder Fahid 
Minhas over de langere 
openingstijden voor 
grote winkels 

Momenteel lekt er koopkracht 
weg naar onze 
buurgemeenten en moeten 
Schiedammers onnodig op 
zondagochtend, zondagavond 
of feestdagen de stadsgrens 
over om hun boodschappen te 
doen. In een veranderende tijd 
waarin mensen zelf willen 
bepalen wanneer en waar zij 
hun boodschappen willen 
doen, is het een prima liberaal 
uitgangspunt dat we de 
zondagsopenstelling voor 
grote supermarkten gaan 
verruimen. 

NIEUWSBRIEF: 
BEGROTING 

Begrotingsbehandeling 2021



Begroting 2021 15 november 2020

van de OZB en de bezuiniging in het sociaal domein wordt teruggedraaid.  Wel zo eerlijk, deze 
motie is met een grote meerderheid aangenomen.

We dienden nog een motie in waarmee onze lang gekoesterde wens om (grote) supermarkten op 
zon- en feestdagen langer open te houden, nu is gerealiseerd. Nu mogen de winkels nog tot 18:00 
uur open zijn, terwijl in omliggende gemeenten dit tot 22:00 uur is. De ondernemers klagen hier 
al langer over en ook de Schiedammers zouden graag in Schiedam in de avond boodschappen 
willen doen, Dankzij deze motie mogen de winkels in Schiedam nog vóór de feestdagen ook tot 
22:00 uur open blijven. 

De laatste motie van onze hand ging over duurzaamheid in een VVD jasje: Frituurvet? Recycle 
het! Met deze motie vroegen we aandacht voor de schade die frituurvet en -olie die door de 
gootsteen of wc wordt gespoeld, in het riool veroorzaakt en de hoge kosten die herstel ervan met 
zich meebrengt. Meer inleverpunten en een publiekscampagne moeten hier de oplossing zijn.

De begroting en al onze moties zijn aangenomen en we weten inmiddels dat ook de Provincie 
akkoord is. Het was een aparte behandeling van de begroting en we moesten moeilijke besluiten 
nemen. Gelukkig kan het College nu vol aan de bak, mét steun van de Raad, om de komende 
jaren de begroting op orde te krijgen.

Liberale groet, 

Onno Spek
Fractievoorzitter VVD Schiedam
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