
De SP streeft naar een sociaal, duurzaam, beter Schiedam voor iedereen. Onze maatstaven zijn gelijkwaardigheid 
menswaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. We streven voor een samenleving waar ruimte is voor iedereen. 
De verschillen die zich voordoen moeten geen belemmering vormen om samen te kunnen leven. Niet langs elkaar 
heen leven maar samen met elkaar leven en werken aan een betere samenleving.  
 

Voorzitter 
 

Om een stad goed te kunnen besturen is het belangrijk zogezegd de vinger aan de pols te houden. Op een juiste 
manier Inspelen op veranderingen. De betrokkenheid van de inwoners te vergroten. De behoeftes duidelijk in kaart 
brengen. En samen met belanghebbende naar oplossingen zoeken. Immers alleen kunnen wij het niet redden.  
 

Voorzitter  
 

Schiedam heeft zo haar eigen uitdagingen op diverse gebieden. Wonen is hier een van. Schiedam zal de komende 
jaren meer woningen moeten bij bouwen om te voldoen aan de vraag vanuit diverse segmenten. Voor de SP is het 
belangrijk dat er ruimte is voor iedereen om te kunnen wonen in deze diverse segmenten. Niet alleen in de midden 
en duurdere segmenten maar ook in de sociale woningen. Derhalve heeft de SP een motie sociale woningbouw 
waarbij wij het college oproepen om de komende jaren ook woningen toe te voegen aan de sociale woningvoorraad 
van Schiedam.  
 

Voorzitter  
 

Een sociaal stad heeft een sociaal beleid en is solidair met hen die het nodig hebben. Inwoners die extra aandacht 
nodig hebben, die worden geholpen in prangende situaties en worden voorzien van zorg waar nodig is. Een sociale 
stad bezuinigt niet op haar sociaal beleid. Een sociale stad laat haar inwoners niet tussen wal een schip vallen. Een 
sociale stad waakt over haar inwoners en draagt bij aan de welzijn van haar inwoners. Schiedam streeft in alle 
opzichten om zorg te dragen aan de welzijn van haar inwoners. Een sociaal beleid dat weliswaar niet alles oplost 
maar toch bestempelt kan worden als sociaal met hoofdletters. Het is uiterst belangrijk dat Schiedam de komende 
jaren juist op sociaal beleid met haar inwoners erop vooruit gaat. Laten wij met z’n alle hiervoor waken. 
 

Voorzitter, graag wilt de SP middels 2 moties bijdragen aan de sociale karakter van Schiedam. 
 
We dienen een motie in om jongeren met schulden te helpen zodat zij perspectief krijgen op een stabiele toekomst 
zonder schulden en met een diploma.  
 
Daarnaast dienen we een motie in om als Schiedam ons aan te sluiten bij ruim 140 anderen gemeenten die zich 
uitspreken voor een Kinderpardon dat recht doet aan kinderen. Wij willen een daadwerkelijke oplossing voor deze 
kinderen. Dit zijn kinderen die vijf jaar of langer in ons land zijn. Hier naar school gaan. Vriendjes en vriendinnetjes 
hebben. Deze kinderen zijn hier geworteld en horen hier thuis. Ze zijn hier thuis! 
 
Voorzitter 
 
De SP roept een ieder fractie op om te waken voor overmatig druk op de professionals in het veld. Een zeer 
belangrijk groep zijn de werknemers in de Wijk Ondersteunings Teams (WOT’s). Zij verrichten dag in dag uit zeer 
waardevolle werkzaamheden. We moeten uiterst waakzaam zijn dat wij hen niet overbevragen. Of dit doen en 
zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding wat betreft man/vrouwkracht. Graag vragen wij ook aandacht voor de 
zorg medewerkers die te kampen hebben met een hoge werkdruk.  
Voorzitter 
 
reeds valt ons op dat er vanuit het onderwijsveld veel wordt verwacht. Er wordt getracht steeds meer werk neer te 
leggen op de schouders van de onderwijzers. We weten alleen dat de werkdruk de laatste jaren hier ook steeds 
hoger is komen te liggen. De verwachtingen vanuit diverse partijen uit de raad kan de situatie voor het onderwijs 
bemoeilijken. De SP roept de fracties op om in de gaten te houden dat er niet bijgedragen wordt aan de stijgende 
werkdruk. Een faciliterende rol vanuit de gemeente heeft hierbij voor de SP uiteraard de voorkeur waarmee de 
werkdruk juist deels kan afnemen.  
 
Voorzitter, afsluitend willen wij middels de volgende motie het lerarentekort onder de aandacht brengen. 


