
Motie SchiedamsDOEN. 

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 12 en 14 november 201 3, 

constateert dat: 

het College in het kader van "SchiedamsDoen" in gesprek is gegaan met Schiedammer 

s en er al veel gesprekken met bewoners en bedrijven hebben plaatsgevonden; 
uit de vele reacties op l&WW;~dhiedarin&~a,flI blijkt dat rond het thema "verbeteren 

van de relatie tussen de Schiedammers en de gemeentelijke organisatie" en de vraag 
"Hoe gaan we dat samen doen?" al veel voorstellen zijn gedaan door Schiedammers; 

overwegende dat: 

dit een nieuwe manier is om bewoners bewust te laten ervaren dat ze steeds meer 

zeggenschap over hun eigen leefomgeving gaan krijgen; 
dat via gesprekken en reacties op de bovengenoemde website steeds meer interesse 

bij de Schiedamse burger kan ontstaan om invloed uit te oefenen op het reilen en 
zeilen van Schiedam; 
de ideeën serieus genomen worden door een tiental daarvan worden uit te voeren 

enlof in beleid om te zetten; 
met deze nieuwe aanpak van burgerparticipatie er een kans ligt om aan de 

voornemens uit de Stadsvisie2030 en het landelijk initiatief "Buurtkracht" een vervolg te 
geven; 
ook het sociale domein sterk in verandering is en dat dat mede vraagt om nieuwe 

aanpakken, rollen, taken en verantwoordelijkheden waarbij het oplossingsvermogen 
van de participatiemaatschappij een grote rol van betekenis kan spelen; 

verzoekt het college om: 

het project SchiedamsDoen in 2014 verder voort te zetten; 

bij de uitvoering van de gekozen voorstellen de desbetreffende indieners te betrekken; 

de Schiedamse burgers te informeren over de voordelen die de uitvoering van de 

ideeën oplevert voor zowel de Schiedammers als de gemeentelijke organisatie, 
met een voorstel te komen op welke wijze SchiedamsDOEN en daaruit voortkomende 

buurtkracht-initiatieven zo goed en duurzaam mogelijk ingebed kunnen worden in 
Schiedam. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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