
                               

 

 

 

  

 

 

 

 

MOTIE: aanpak lerarentekort Schiedam 

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 2 juli 2019 , 

Overwegende dat: 
 

 Goed onderwijs de basis is voor een succesvol leven, 

 Leraren de basis zijn van kwalitatief goed onderwijs, 

 Het gevolg van het lerarentekort al zichtbaar wordt in onze stad; 

 Het lerarentekort de komende jaren steeds nijpender zal worden; 

 Het lerarentekort niet alleen een probleem van het onderwijs is, maar van de maatschappij .  
 
Is van mening dat:  
 

 De werkomstandigheden in het groot stedelijk onderwijs van invloed zijn op het 
lerarentekort;  

 Het niet alleen gaat om werven van leerkrachten maar ook zaak is leraren te binden aan 
werken in Schiedam    

 De concurrentie steeds groter wordt; 

 De opgave te groot is om het een zaak van de afzonderlijke schoolbesturen te laten zijn; 

 De gemeente  Schiedam een bijdrage kan leveren , maar het lerarentekort niet kan oplossen 
voor de schoolbesturen. 
 
 

Verzoekt het college: 

 Te onderzoeken hoeveel leraren na een aantal jaren in Schiedam gewerkt hebben, 
vertrekken naar andere steden; 

 Samen met de schoolbesturen een gezamenlijke aanpak lerarentekort op te stellen en dit te 
presenteren aan de Raad . 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

Petra Zwang    (Partij van de Arbeid) 

Sun van Dijk    (Fractie Van Dijk) 

  



                               

 

 

 

  

 

 

 

 

MOTIE: de gemeente als schuldeiser 

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op ;sob , 

Overwegende dat: 
 

 het huidige college het voorkomen van problematische schulden tot een van de speerpunten 
gemaakt heeft; 

 de overheid een van de belangrijkste partijen is die door boete en opslag schulden tot 
ongekende hoogte brengen, soms wel tot 10 maal het oorspronkelijke bedrag.  

 
Is van mening dat:  
 

 De gemeente Schiedam ook boetes oplegt bij zijn inwoners; 

 Bij moeilijkheden bij betalen de gemeente de incasso al snel overdraagt naar een extern 
bureau, met als gevolg een substantiële verhoging  van het te innen bedrag; 

 Er zo sprake is van botsend beleid. 
 
 

Verzoekt het college: 

 Onderzoek te doen naar de mogelijkheden die de gemeente tot zijn beschikking heeft om te 
voorkomen dat de gemeente Schiedam in zijn rol als schuldeiser Schiedammers in ernstige 
financiële problemen brengt.   

 De resultaten van het onderzoek te vertalen naar een voorstel en dit aan de Raad voorlegt. 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 
02-07-2019   Naam (Partij van de Arbeid) 
  



                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MOTIE: huishoudboekje 

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 2 juli 2019, 

Overwegende dat: 
 

 Het huidige college het voorkomen van problematische schulden tot een van de speerpunten 
gemaakt heeft; 

 Veel Schiedammers leven in armoede, onder andere door het hebben van problematische 
schulden; 

 Een groep Schiedammers het moeilijk vindt grip te krijgen en houden op hun financiën.  
 
Is van mening dat:  
 

 Grip houden op je financiën kan voorkomen dat er nieuwe problematische schulden 
ontstaan; 

 Schiedam gebruik kan maken van de expertise en ervaringen van andere steden; 
 
 

Verzoekt het college: 

 Te mogelijkheden te onderzoeken deel te nemen aan het werken met het huishoudboekje; 

 . 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 
02-07-2019    Naam (Partij van de Arbeid) 
 


