Samen bouwen aan een sociaal Schiedam
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Voorwaarts
Van de Fractievoorzitter
Partijgenoten,
Het is alweer meer dan een half jaar dat we met de tweemans
fractie aan de slag zijn gegaan. We moesten direct vol aan de
slag. De eerste honderd dagen van het college zitten erop.
Duidelijk wordt dat we het coalitieakkoord niet te letterlijk moeten
nemen. Want nog geen 6 maanden verder zien we een aantal vrije
interpretaties.
Er wordt veel geld vrijgemaakt voor
bouwprojecten. Daar zijn we als PvdA niet op tegen, immers de
krapte op de woningmarkt wordt steeds nijpender. Wethouder
Bregman gaat de schuldenproblematiek van Schiedammers
oplossen, de PvdA kan niet anders dan dat omarmen. Maar zonder met zijn ogen te
knipperen wordt het gratis OV voor de minima geschrapt. Het is te duur.
De kosten voor zorg, WMO, Jeugdzorg en een fatsoenlijk armoedebeleid lopen op.
Zo is er bijvoorbeeld dit jaar een groter beroep gedaan op de schoolpakketten. Het
college lijkt van mening te zijn dat zorg uit de bestemde budgetten betaald moet
worden. Er moet naar budget gezocht worden.
Tijdens de bespreking van de begroting 2019 heeft de PvdA twee belangrijke
moties ingediend die de kern van onze idealen raken. Als eerste Bouwen voor
beleggers of bouwen voor bewoners. Wanneer beleggers de ruimte krijgen in
Schiedam, vliegen de huurprijzen de pan uit. De gemiddelde Schiedammer kan
dan , als er al een huis beschikbaar is, zich de huur niet veroorloven. En als tweede
een motie waarin wij het college vragen de budgetten voor bouwprojecten af te
romen ten gunste van het sociaal domein. Beide moties hebben geen meerderheid
van stemmen gekregen. Pijnlijk duidelijk werd het ware gezicht van de coalitie, een
rechts gezicht. Maar we laten het er niet bij zitten. Tijdens het debat over het
afschaffen van het gratis OV voor de minima hebben we onze activistische kant
laten zien. En dat zal niet de laatste
keer zijn!
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Interview met Bilal Badri
Kun je iets over jezelf vertellen?

Wat zijn je eerste ervaringen in de raad?

Ik ben Bilal Badri, 28 jaar oud en sinds
een paar jaar getrouwd en woonachtig
in Nieuwland. In mijn werkzame leven
werk ik bij de Sociaal Economische Raad
als beleidsmedewerker.
Ik ben
opgegroeid in een wijk, waar ik veel
mensen leerde kennen die vele
uitdagingen in hun leven kenden. Denk
dan aan schulden, werkloosheid, slechte
kwaliteit woningen maar ook vaak het
gevoel hadden dat ze er niet bij
hoorden.

Inmiddels zijn er een paar maanden
verstreken en zit ik daadwerkelijk in de
gemeenteraad.
Wij
hebben
de
zomernota achter de rug en de
begrotingsbehandeling vindt binnenkort
plaats. Helaas ook het minder goede
nieuws dat het gratis OV voor minima is
afgeschaft. Maar wij laten niet met ons
sollen en dit hebben alle partijen
gemerkt (zie de advertentie hiervoor).
Als ‘kleine’ is het af en toe lastig om de
grote hoeveelheid aan stukken door te
nemen.

Hierdoor besefte ik al gauw dat het erg
belangrijk is dat deze mensen een stem
moeten krijgen en ben daarom lid
geworden van de PvdA. Ik wil namelijk
blijven strijden tegen onrecht en me
blijven inzetten voor een solidaire en
Wat zijn je belangrijkste
verbonden samenleving.
successen en / of mijlpalen?
Wil je meer over mij weten? In de aprileditie van de voorwaarts heb ik mijzelf De manier waarop de PvdA zich heeft
laten zien over het gratis OV voor de
uitgebreid voorgesteld.
minima, onderwijs (21ste-eeuwse
Via
www.pvdaschiedam.nl/voorwaarts vaardigheden), laaggeletterdheid en
gemengd/ betaalbaar wonen, hebben
kun je het teruglezen.
ons in mijn ogen op de kaart gezet!

Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 50, jaargang 2018

Voorwaarts
Ondanks dat de fractie kleiner is geworden, brandt het vuur nog even
hevig!
Zelf heb ik een aantal schriftelijke vragen
gesteld over de vertragingen m.b.t. de
Hoekse Lijn en heb ik, namens de PvdA,
tijdens de zomernota twee moties ingediend.
Eén over maatschappelijke verantwoord
aanbesteden door de gemeente (met
het oog op mensenrechten) en één over
het onbemand elektrisch vervoer.

De fractie heeft het erg druk en er moet
erg veel gedaan worden. Wij zouden erg
blij zijn met wat extra handen. Hierbij
daarom de oproep om je bij ons te
melden als je je voor onze mooie partij
wilt inzetten! Mocht je ideeën hebben,
waarvan je denkt: “Hey, dat lijkt mij wel
wat voor de afdeling”, schroom dan
zeker niet om ons te benaderen.
Dat kan via de website, maar ook via de
mail naar: schiedam@pvda.nl (bestuur),
of naar één van de fractieleden:
petra_zwang@yahoo.com en
Wat zijn je plannen voor de toekomst? bilaba70@yahoo.com
Ik richt mij voorlopig liever even op het
nu. Er zijn een heleboel uitdagingen in
Schiedam. De uitdaging waar ik voor sta
is dat ik in een hele korte tijd veel kennis
op moet doen, zodat wij de strijd goed
kunnen voeren. Dat moet ook wel als we
ervoor willen zorgen dat Schiedammers
goed en betaalbaar kunnen wonen,
zeker zijn van goed werk en goede zorg!
Samen bouwen aan een sociaal
Schiedam! Hier wil ik mij voor nu op
richten.
Waarmee kunnen de leden jou
ondersteunen?

Om deze ambities waar te kunnen
maken hebben wij jullie hulp erg nodig!

Wil je nog iets anders kwijt?

De strijd gaat door en ik zal mijn
stinkende best doen te bouwen aan een
sociaal Schiedam!

Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 50, jaargang 2018

Voorwaarts
Gratis OV: wegens groot succes opgeheven
Gratis OV voor álle Schiedammers met een klein inkomen; het was naar mijn
mening de belangrijkste maatregel die het voor vorige gemeentebestuur van
Schiedam had ingevoerd. Het bracht de sociaaldemocratische droom van een
andere, rechtvaardigere samenleving dichterbij. Een samenleving waar het niet
uitmaakt wat voor inkomsten je hebt, voor de kansen die je hebt, waar je heen
kunt. Het was de start van een samenleving waar iedereen een menswaardig
bestaan heeft. Natuurlijk was gratis OV voor minima een deel van die nieuwe
samenleving, maar het was wel een belangrijk begin.
Door gratis OV konden Schiedammers met een inkomen tot 110% van de
bijstandsgrens onbeperkt reizen met de RET, ná 9 uur ’s ochtends. Helaas heeft het
nieuwe college van Schiedam – waar zelfbenoemde progressieve, of sociale partijen
als GroenLinks, Progressief Schiedam, D66 en Algemeen Ouderen Verbond in zitten
– deze regeling inmiddels afgeschaft. Mensen kunnen volgens het college wel
fietsen.
Gratis OV was een groot succes
De regeling was in onze stad een groot succes. De mensen die gratis OV kregen,
maakten maar liefst drie maal meer gebruik van het OV dan voor de regeling er
was. Dit feit alleen al toont aan dat gratis OV noodzakelijk is. Mensen reizen nu veel
meer en hebben daar behoefte aan, anders hadden ze die reis niet gemaakt. De
regeling scoorde enorm hoog op tevredenheid. Meer dan 90% van de doelgroep
waardeerde de regeling. Geen armoederegeling in Schiedam heeft ooit zo goed
gescoord!
Door gratis OV scoorde Schiedam ook hoog in lijstjes waar gemeenten die goed
scoorden op armoedegebied. Mede door gratis OV had een Schiedammer met een
klein inkomen vijf maal meer extra’s bovenop het wettelijk minimum, ten opzichte
van een gemeente als Urk.
Prijs van de RET was absurd
De coalitie was formeel van mening dat gratis OV behouden moest blijven en had
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een vage tekst in het coalitieakkoord daarover opgenomen dat er onderzoek naar
voortzetting zou moeten worden gedaan.
De discussie over gratis OV ging vooral over de kosten. Gratis OV is natuurlijk
alleen gratis voor de gebruiker. Voor arbeid en kapitaal zal altijd betaald moeten
worden en dat is logisch. Maar wat is een redelijke prijs?
De RET vroeg in 2015 vijf ton per jaar. Omdat de doelgroep drie maal meer gebruik
maakt van de regeling vraagt de RET nu anderhalf miljoen. Is dit reëel? Zeker niet.
De enige kosten die de RET maakt zijn kaartjes die
niet meer verkocht worden. Er wordt geen tram,
bus, of metro extra ingezet. Mensen mochten
immers pas na 9 uur ’s ochtends van het OV
gebruik maken, dus na de spits. De Schiedamse
minima zaten vooral op lege stoelen die niet
gevuld waren. Met een drie keer hoger gebruik
zijn gewoon wat minder stoelen leeg.
Maar de handelwijze van het college amateuristisch
Goed, de RET vroeg te veel. Dat deden ze vorige keren ook. Toen is echter
onderhandeld over de prijs door PvdA en D66 wethouders. De prijs ging aanzienlijk
naar beneden.
Het nieuwe college koos een andere aanpak: slechts op ambtelijk niveau heeft een
onderhandeling plaatsgevonden, waarbij bij de RET de directeur niet eens is
gesproken, maar slechts een medewerker. Zonder als wethouder rechtstreeks
contact te willen zoeken met de directeur van de RET, heeft wethouder Marcel
Bregman de uitkomst van deze gesprekken als feit geaccepteerd. Daarmee is
vervolgens in het college het besluit genomen dat een paar weken voor de oude
regeling afliep deze zou worden afgeschaft en een briefje zou worden gestuurd
naar de raad ter mededeling van het besluit. Pas toen de raad zeer kritisch was over
het optreden van Bregman, heeft hij een dag voor de raadsvergadering voor het
eerst een telefoontje gepleegd met de directeur van de RET.
Is het amateurisme? Is het onwil? Of een combinatie van beiden?
Ik vermoed het laatste. Aan alles merkte je dat Bregman eigenlijk helemaal geen zin
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heeft in gratis OV. Ondertussen heeft hij wel de mond vol over minima dat
belemmeringen weggenomen moeten worden en dat deze mensen perspectief
moeten hebben. Hoe hypocriet wil je het hebben als het enige is wat je doet gratis
OV afschaffen is.
Hoe verder
Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn om gratis OV te behouden. Eén optie is
opnieuw onderhandelen. Mocht de prijs nog steeds te hoog worden gevonden,
dan zijn er allemaal mogelijkheden om de kosten te drukken, zoals een kleine eigen
bijdrage invoeren van de doelgroep. Het is niet ideaal, maar beter dan helemaal
geen gratis OV. Het feit dat het college niet eens met dergelijke alternatieven is
gekomen geeft mijn inziens aan dat het college helemaal niet op de regeling zit te
wachten.
Er wordt nog door het college officieel geprobeerd iets via de MRDH
(metropoolregio Rotterdam Den Haag die opdrachtgever is voor het OV) te
regelen. Met het enthousiasme en de kwaliteit van dit college heb ik niet de
verwachting dat dat iets gaat opleveren. Ik verwacht daarom dat we geen gratis OV
terugkrijgen zolang dit college er zit.
Het Schiedamse experiment is in ieder geval niet onopgemerkt gebleven. Naar
aanleiding van het succes in Schiedam staat gratis OV voor minima nu ook in het
programma van de PvdA Zuid-Holland, Helaas gaat de provincie niet over OV dat
in Schiedam rijdt, maar hopelijk krijgen zo op niet al te lange termijn wel veel
mensen baat bij deze regeling elders in onze provincie.
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Het “rode” december filmfestival.
Nu we de Sint uitgezwaaid hebben
en ‘t bijna tijd is voor oliebollen en
bubbels, kijkt de fractie terug op de
afgelopen maanden.
Graag delen wij onze successen en
ervaringen met u. Dat doen we met
behulp van een aantal filmpjes. Het
kiezen van de thema’s en plek was
niet moeilijk. Ik kan u verklappen dat
het filmen was ontzettend leuk was.
Complimenten voor Bilal, die alle
filmpjes bewerkt heeft. Hij heeft
enorm veel werk verzet, met een
resultaat wat er mag wezen. Vanaf
deze week wordt er om de dag op
Facebook, twitter en onze website
een nieuw filmpje geplaatst.
Ik wil u vragen op Facebook en
twitter onze filmpjes te delen, zodat
iedereen weet hoe het de PvdA
Schiedam het afgelopen jaar vergaan
is, wat we hebben bereikt en waar
gaan we in 2019 mee aan de slag.
Dus iedereen “liken” en delen !

Mededeling:
Vier weken geleden liet Ger Ubink,
bestuursvoorzitter PvdA Schiedam,
ons weten dat hij zich niet meer kan
vinden in het landelijk beleid van de
PvdA. Hij heeft zijn functie als voorzitter neergelegd. Dat betekent dat
we op zoek gaan naar een nieuwe
voorzitter.
Tijdens onze ledenvergadering, op
6 december, is afgesproken dat Max
van Tongeren, Joop Buunk en Petra
Zwang een profielschets zullen
maken. Het streven is dat zij uiterlijk
binnen 6 maanden een kandidaat
voorzitter aan de leden zullen
voordragen.
Op deze laatste bestuursvergadering
heeft Max zich bereid verklaard
voorlopig de functie van voorzitter
op zich zal nemen.
Dank je wel Max!
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Onze jaarlijkse kerstballenactie

Ondertussen een mooie traditie.
Ook dit jaar deelden we (op zaterdag 15 december j.l.) als PvdA
Schiedam in de stad rode kerstballen uit. Eerst hebben we de
dozen met ballen opgehaald bij Petra en natuurlijk hebben we
ook stoffer en blik én vuilniszakjes mee genomen voor het geval
dat er ballen kapot zouden vallen.
Het uitdelen van die kerstballen op verschillende locaties was een
mooie aanleiding om in gesprek te gaan met de Schiedammers.
Daarna ter afsluiting verzamelden we op de Hoogstraat om even
te zorgen dat we weer lekker warm werden en waar we konden
evalueren wat we deze keer weer op hebben gehaald.

Vertegenwoordiging in de wijkoverleggen.
Woont u regelmatig een wijkoverleg bij en bent u bereidt als vertegenwoordiger
van uw partij een kort verslag te sturen naar de fractieleden? U helpt ons daar echt
mee.
Neem telefonisch of per mail contact op met één van de fractieleden of met het
bestuur van de partij.
namens
achterban/
bestuur
Centrum Huseyin Kalyoncu h.kalyoncu@schiedam.nl
Bilal Badri Bart Overzier
Zuid
Marcel Kreugel
m.kreuger@schiedam.nl Jessica Silva
?
West
Bobby Scheepe
b.scheepe@schiedam.nl Jessica Silva
?
Hanke Clausen
Nieuwland
Darius Spencer dm.spencer@schiedam.nl Bilal Badri
Joke de Haan
Groenoord Huseyin Kalyoncu h.kalyoncu@schiedam.nl
?
?
Woudhoek Marcel Kreugel
m.kreuger@schiedam.nl Petra Zwang
?
Wijk

Wijkregisseur

Contactgegevens
wijkregisseur

namens
fractie
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Svea
Oost
Kethel

Marcel Kreugel
Ursula Rutten
Bobby Scheepe

m.kreuger@schiedam.nl
u.rutten@schiedam.nl
b.scheepe@schiedam.nl

?
?
Petra Zwang
?
?
Jos van Setten

Om u alvast inzicht te geven in wat we het komend jaar willen gaan doen, geven we u
alvast data’s door. Dan weet u wanneer u ons op straat kunt tegenkomen.
Campagne-agenda
Hoeveel mensen hebben we minimaal
nodig?

Datum

Weekdag

03-02-19

Zaterdag

Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)

10-02-19

Zaterdag

Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)

14-02-19

Woensdag (Valentijnsdag)

Motto: een hart voor de stad → de straat op
voor publieke actie

14-02-19
17-02-19

Woensdag (Valentijnsdag)
Zaterdag

Iedereen is van harte welkom
Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)

21-02-19

Woensdag

Themabijeenkomst (19:30 uur)

23-02-19

Marktkraam (vrijdag)

8 mensen, 5 mensen bij de kraam, 3
mensen flyeren elders in de stad

03-03-19

Zaterdag

Flyeren op 3 punten in de stad (9-12
mensen)

