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Uit het bestuur …. 
	  
Buitenspel 
Albert Olthof  
	  
Soms gaat het in de politiek erg snel. 
Terug van een lange wandeling over de Dwingelose 
heide verraste de tv me met het nieuws dat de 
Catshuissessie was mislukt, het kabinet zijn ontslag 
zou gaan indienen en er waarschijnlijk nieuwe 
verkiezingen zouden komen. Ik dacht gelijk: mooi, 
de PvdA is er klaar voor met een aansprekend 
crisisplan en een gretige fractievoorzitter/beoogd 
lijsttrekker. 
Vijf dagen later ligt er een nieuw akkoord van de 
Kunduz-coalitie en wordt de PvdA alom gehoond: 
boot gemist. 
 
Natuurlijk komen er wel verkiezingen, op 12 
september, maar het politieke landschap is in één 
week drastisch veranderd, met de PvdA in een 
eenzame positie. De hoop dat het bereikte akkoord 
beperkt, namelijk tot die datum, houdbaar zal zijn, 
lijkt me ijdel. Het nieuwe kabinet zal geen invloed 
meer kunnen uitoefenen op de dan vastgestelde 
begroting 2013 en van het terugdraaien van 
eenmaal vastgesteld beleid – als daar na de 
verkiezingen al een meerderheid voor zou zijn – 
komt doorgaans weinig terecht.  
 
Ergerlijker vind ik nog dat de PvdA ineens in de 
hoek is gezet als te weinig hervormingsgezind (op 
het terrein van de zorg bijvoorbeeld), bang voor de 
SP, star (als één van de weinige niet in staat ‘over 
de eigen schaduw heen te springen’) en zelfs als 
anti-EU. En in dezelfde hoek als de PVV en de SP. 
En de vraag doemt dan al snel op of er in de 
verkiezingsstrijd voor de PvdA überhaupt nog wel 
ruimte is tussen de rechts-conservatieve PVV en de 
links-conservatieve SP.  
 
De media wezen vrijwel unaniem het CDA, D66, CU 
en GroenLinks (nu definitief de PvdA rechts 
gepasseerd) als de winnaars en de PVV en de PvdA 
als de verliezers aan. De peilingen dit weekend 
bevestigen dat beeld. Helpt ook al niet dat ook veel 
PvdA-prominenten vinden dat de PvdA zich had 
moeten aansluiten bij het akkoord. Ook al is de 

crisisaanpak van de PvdA economisch en sociaal 
prima verdedigbaar, de fractie had te laat door dat 
een meerderheid per se de 3% al in 2013 wil 
bereiken. Dan is het op de boot springen of aan de 
kant blijven staan.  
 
Benieuwd hoe de fractie zich gaat opstellen. Te 
veel gelijk optrekken met de SP gaat niet lonen 
(dan stem je toch liever op de echte SP) en zal de 
Kunduz-coalitie ongetwijfeld opwaarderen tot het 
eerste Kunduz-kabinet. Alsnog aansluiten bij het 
akkoord (wat ook een meerderheid van de PvdA-
kiezers had gewild!) is ongeloofwaardig. Diederik is 
al draaien verweten (met de verkiezingsdatum) en 
wordt dan een gemakkelijk doelwit in de 
campagne.  
 
Waarschijnlijk gaat de PvdA-fractie het akkoord 
frontaal aanvallen. Dat is ook kansrijk, want dat 
akkoord is haastig in elkaar gezet en fragiel: de 3% 
wordt waarschijnlijk zelfs niet eens gehaald, de 
hypotheekrente-oplossing is onrechtvaardig (geldt 
alleen voor nieuwe hypotheken), het 
koopkrachtverlies voor sommige groepen wel erg 
groot en de maatschappelijke weerstand gaat 
ongetwijfeld toenemen als de maatregelen 
concreet worden.  
 
Gaat de fractie daarmee ook oppositie tegen de 
oppositie (D66, GroenLinks en de CU) voeren? Met 
wellicht verkiezingswinst, maar een kansloze positie 
bij de formatie? Diederik wordt door de leden zijn 
‘slechte dag’ vergeven; doen de media dat ook? 
We gaan het snel merken. Spannend wordt het de 
komende tijd zeker!  
 
 

 
Uit de fractie ….. 
 
Op de flanken 
Joost Peetoom, gemeenteraadslid PvdA Teylingen 
	  
Interessante politieke ontwikkelingen in de laatste 
week van april. 7 weken Cathuisoverleg onder 
GROOT embargo. Dat klapt, maar 5 dagen later ligt 
er een ondertekend Kunduzakkoord. Zonder de 
handtekening van Diederik Samsom eronder. Even 
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los van de inhoud (en ik snap dat we daar 
campagnetechnisch een nummertje van gaan 
maken): dood- en doodzonde dat daar niet de 
handtekening namens de PvdA onder staat. We 
hebben immers altijd het imago willen aanmeten: 
ben je progressief en sociaal georiënteerd, wil je 
echt potten kunnen breken: de PvdA is de sociale 
partij met voldoende massa en bestuurlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel om dat te kunnen 
waarmaken. Nu doen ChristenUnie, D66 en 
GroenLinks eigenlijk “onze” klus. Dat zie je in de 
peilingen dus ook gelijk terug. En staan we in 
hetzelfde hoekje als SP en… PVV. 
 
Al te hard erover mauwen dat bepaalde groepen 
mensen het zwaar zullen krijgen, heeft ook maar 
beperkte werking: IEDEREEN zal het minder krijgen 
willen we de overheidsfinanciën toch enigszins op 
orde willen houden. Dat ambtenaren er niets bij 
krijgen: ik ben er niet van onder de indruk. Dat 
maatregelen binnen de Wet Werken naar 
Vermogen en binnen het Passend Onderwijs 
worden teruggedraaid: daar mogen wij als PvdA’ers 
ook blij mee zijn. Als “we” mee hadden gedaan, 
had het Kunduzakkoord misschien nóg wel wat 
socialer kunnen worden. 
 
Interessant is wel, dat als je echt aan de bak moet, 
gesmede coalities toch aan roesten en ook wel snel 
kunnen breken. Landelijk, maar ook lokaal. Ook in 
de gemeenteraad van Teylingen zien Willem en ik 
de laatste tijd dat er minder ijzeren 
coalitiediscipline heerst. In 2010 sprak de coalitie 
letterlijk met 1 mond bij behandeling van sommige 
dossiers. Anno 2012 wordt  dat anders. Een motie 
van D66 (mede uitgewerkt met de PvdA ) stuurt 
aan op meer transparantie in het bomenkapbeleid 
van CDA-wethouder van Velzen; 
bezuinigingsplannen op de bibliotheek worden 
alleen nog onvoorwaardelijk door de VVD 
gesteund, maar D66 en CDA willen nog zoeken 
naar een oplossing om *een vorm van* bibliotheek 
in Voorhout te handhaven. D66-wethouder van 
Milieu Stuurman wil niet aan een stelsel van 
duurzaamheidsleningen (initiatiefvoorstel van 
TriLokaal)  maar moet daar toch een verkenning op 
gaan doen. Al krijgt de PvdA in de gemeenteraad 
van Teylingen daarmee getalsmatig nog steeds 

geen forse positie, de manoeuvreerruimte wordt 
wel groter en daarmee de mogelijkheden om ons 
te laten zien. Kortom: altijd goed om in tijden van 
crisis weer lichtpuntjes te vinden. 
 
 

 
Actueel 
 
Wat een wereldwinkel! 
Dick van der Meer 
	  
Meteen valt op hoe sfeervol het is in de 
Wereldwinkel. De uitstraling, de geur, de vele 
kleurige en kunstzinnige artikelen, en de warme 
mensen. Het is ook intiem, als de Partij van de 
Arbeid Teylingen op ‘werkbezoek’ komt. Nou ja, zo 
groot is de winkel ook weer niet. 
Een select groepje PvdA’ers heeft op de avond van 
dinsdag 3 april de weg naar de Kerklaan 1 in 
Sassenheim weten te vinden. We worden 
ontvangen door vrijwilligster Elly Kok en door Bart 
de Jong, ook vrijwilliger, ook partijgenoot , 
drijvende kracht achter de Wereldwinkel, bevlogen 
ambassadeur van eerlijke handel. Met de hem 
kenmerkende glimlach zegt Bart: “Als jullie het 
genoeg vinden, dan moet je het zeggen hoor. 
Want ik kan er veel over vertellen”. 
De Wereldwinkel in Sassenheim vormt een 
zelfstandige stichting. Deze is wel aangesloten bij 
de overkoepelende organisatie, wat niet voor alle 
400 Wereldwinkels geld. De producten betrekt de 
winkel van een dertigtal handelsorganisatie die 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het gaat om 
voedingsmiddelen, die veelal het Max Havelaar-
keurmerk hebben, en niet-eetbare producten. Het 
is nog niet gelukt daarvoor een internationaal 
keurmerk te organiseren. 
Het doel is even eenvoudig als breed, legt Bart uit: 
“Het steunen van kansarmen in 
ontwikkelingslanden”. En ja, ook in Indonesië en 
China heb je zulke groepen. Voor het afnemen van 
producten gelden de Fair Trade-voorwaarden, die 
als basis hebben dat de producent een ‘leefbaar 
loon’ moet kunnen verdienen, maar die ook 
betrekking kunnen hebben op bepaalde milieu-
aspecten. Hoeveel mensen hebben bij benadering 
direct profijt van de Fair Trade-inspanningen? “Om 
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en nabij de honderd miljoen”, zegt Bart. Maar dat 
vindt hij nog niet eens het belangrijkste: het 
beïnvloeden van het handelen van overheden zet 
volgens hem uiteindelijk meer zoden aan de dijk. 
De filosofie van de Wereldwinkel legt Bart uit met 
behulp van een oude Chinese zegswijze: “Geef 
iemand geen vis, maar geef een hengel”. De 
middelen die de Wereldwinkel inzet om het doel te 
bereiken zijn drieledig: 

• afnemen van producten van bepaalde 
groepen om die bij ons te verkopen; 

• geven van voorlichting over eerlijke handel, 
op scholen en bij allerlei organisaties; 

• lobbyen bij overheden, van de gemeente 
Teylingen tot de Europese Commissie (er is 
dan ook een lobbykantoor in Brussel). 

De Wereldwinkel Sassenheim wordt gerund door 
een kleine 40 vrijwilligers, die deel uitmaken van 
werkgroepen met verschillende taken. Lang niet 
iedereen staat in de winkel natuurlijk; er is meer te 
doen. De inspanningen om mensen te werven zijn 
beperkt: vrije publiciteit en mond-tot-mondreclame 
zorgen voor de meeste aanwas. Natuurlijk is er de 
website: 
http://www.wereldwinkelsassenheim.nl/#Start
pagina	  En met regelmaat mensen stage lopen, 
vooral scholieren die er hun maatschappelijke stage 
voldoen. 
Het lobbydoel krijgt ook gestalte door een actieve 
deelname in het onafhankelijke platform Teylingen 
Millenniumgemeente. 
(http://www.teylingenmillenniumgemeente.nl/)  
Daaraan zijn onder meer ook de kerken en Unicef 
verbonden. “Doel van het platform is de gemeente 
te prikkelen dat er ook echt iets gebeurt”, vertelt 
Bart. Hij is mild als hij zegt: “Wat de gemeente 
doet gaat een beetje op en neer. Op milieugebied 
gaat het best redelijk, maar met de 
millenniumdoelen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking is de gemeente heel 
voorzichtig.” 
Toch is er een belangrijke ontwikkeling gaande. In 
de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda staat nu 
dat Teylingen een Fair Trade Gemeente 
http://www.fairtradegemeenten.nl/	  wordt. Er is 
een werkgroep gevorm die dat begeleidt. Daarin zit 
iemand namens de gemeente (oud-PvdA-

wethouder Gerrit van der Meer), en onder anderen 
ook de ogenschijnlijk onvermoeibare Bart de Jong. 
Binnenkort, op 12 mei, is er een 
Wereldwinkeldag/World Fair Trade Day. In 
Teylingen worden dan enkele Fair Trade-lunches 
georganiseerd. 
De toehoorders hebben niet de neiging gehad Bart 
te vragen om te stoppen met zijn verhaal. De vraag 
is wat de PvdA’ers kunnen bijdragen aan de mooie 
idealen die zijn gepasseerd. In elk geval nemen de 
twee raadsleden zich voor om actief te bevorderen 
dat het platform een beetje subsidie gaat krijgen 
om bepaalde activiteiten te organiseren. En de 
voorzitter van Stichting Welzijn Teylingen vraagt 
zich enigszins verwonderd af waarom bij die 
organisatie nog geen fair-trade koffie wordt 
geschonken. En die vraag zou bij meer mensen 
kunnen opkomen: waar haal jij je koffie, thee, 
kruiden, wijn, sierraden, cadeautjes? Ga eens 
kijken aan de Kerklaan 1 in Sassenheim. Het is in 
alle opzichten een wereldwinkel. 
	  
	  
 
Actueel 
 
Open mail 
Aat van Kapel, lid PvdA Teylingen 
  
Eindelijk is het dan gelukkig zover. 
Het kabinet is gevallen dankzij Geert Wilders. 
Gelukkig voor Nederland, jammer voor economie 
en crises. 
Echter is het nu ook onvermijdelijk dat we over 
onze eigen schaduw, zoals dat heet, heenstappen 
en constructief in de aanloop naar de verkiezingen 
met de andere partijen een hervormingsplan 
opstellen in het kader van wat Diederik Samson al 
had voorgesteld. Uiteraard zullen andere partijen 
hiervan willen afwijken. 
Maar de rijken in Nederland mogen niet rijker 
worden ten koste van de laagst betaalden. 
Ook is het voor de plaatselijke afdeling van belang 
om nu “agressief” campagne te voeren aangezien 
de VVD in Teylingen eigenlijk veel te groot is. 
Komt dit door Warmond, waar zovele rijken 
wonen? Of is de PvdA te onzichtbaar in Teylingen. 
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We zullen voor de toekomst van Nederland en 
Teylingen moeten gaan en in een kabinet 
vertegenwoordigd moeten worden. 
En geen mensen “a la Kok” in de regering, want 
dat zijn uiteindelijk ook alleen maar zakkenvullers 
gebleken naderhand. 
  
Ik wens u een goede campagne toe. 
  
	  
	  
Actueel 
 
Kunduz-akkoord is valse start 
Diederik Samsom op 27 april 2012 
 
Er lag een unieke kans op een nieuwe start voor 
Nederland waarmee het begrotingstekort op orde 
gebracht had kunnen worden en de pijn die 
daarmee gepaard gaat eerlijk verdeeld had kunnen 
worden. Dit is niet die nieuwe start. Dit is een valse 
start. 

Dit pakket zet leraren en politieagenten op de 
nullijn, jaagt vutters de bijstand in, maakt de 
dagelijkse boodschappen procenten duurder, 
vermindert de kansen op een baan voor ouderen 
en vraagt vrijwel niets van de hoogste inkomens. 
De lasten eerlijk delen zou betekenen dat er 
eindelijk van hen ook een extra bijdrage wordt 
gevraagd. 

De PvdA is dus teleurgesteld. Nederland had een 
nieuwe start kunnen maken. Maar nog meer dan 
teleurgesteld zijn wij strijdbaar. Zolang het pakket 
niet definitief is zullen wij iedere kans blijven 
grijpen om ervoor te zorgen dat het oplossen van 
de financiële problemen op een eerlijke en 
verantwoorde manier gebeurt. 

Lees hier mijn volledige bijdrage aan het debat 
(pdf) > 
	  
	  
	  
@PvdATeylingen 
 

Twitter	  is	  een	  
internetdienst	  
waarmee	  

gebruikers	  korte	  berichtjes	  van	  maximaal	  140	  tekens	  
publiceren.	  Een	  selectie	  van	  deze	  berichtjes	  (tweets)	  
uit	  Teylingen	  e.o.	  vind	  u	  hieronder.	  De	  PvdA	  
Teylingen	  is	  te	  volgen	  onder	  @PvdATeylingen.	  

	  

Jaap	  de	  Kok	  (Teamchef	  Politie)	  
op	  16	  april	  2012	  

#Veiligheidscijfers	  #Noordwijk	  en	  #Teylingen	  1e	  3	  
maanden	  binnen.	  Minder	  aangiftes:	  -‐15%.	  
Aangeleverde	  verdachten	  bij	  OM	  met	  15%	  
gestegen!	  

	  

Peter	  de	  Boer	  (Wijkagent	  Voorhout)	  
op	  20	  april	  2012	  

Collega's	  van	  ons	  team	  zijn	  volop	  bezig	  met	  
onderzoek.	  Daders	  zijn	  in	  beeld.	  Collega	  Willem	  
sterkte	  gewenst	  	  

	  

Peter	  de	  Boer	  (Wijkagent	  Voorhout)	  
op	  20	  april	  2012	  

Net	  telefonisch	  met	  mijn	  collega	  gesproken	  die	  op	  
zeer	  laffe	  wijze	  is	  mishandeld	  en	  daardoor	  in	  het	  
ziekenhuis	  moet	  worden	  geopereerd.	  
	  

	  

Willem	  Theil	  (Wijkagent	  Voorhout)	  
op	  20	  april	  2012	  

Volgers,	  vandaag	  ontslagen	  uit	  het	  ziekenhuis.	  
verbrijzelde	  enkel	  en	  wat	  bulten	  op	  hoofd.	  lange	  
weg	  naar	  revalidatie.	  Ik	  wil	  IEDEREEN	  bedanken	  
voor	  zijn/haar	  medeleven.	  Ik	  ben	  ontroerd,	  zoveel	  
steun,	  waarvoor	  dank.	  Ik	  ga	  jullie	  zien,	  in	  uniform,	  
echt	  waar.	  	  

	  

Redactie	  De	  Teyding	  (Nieuws	  uit	  de	  
gemeente	  Teylingen)	  
op	  23	  april	  2012	  

Wethouder	  moet	  opnieuw	  naar	  bezuinigingen	  
bibliotheek	  kijken	  http://bit.ly/Ibpb7u	  

	  

De	  Teylingen	  (Nieuwsblad	  voor	  
Teylingen)	  
op	  23	  april	  2012	  

Als	  raad	  #Teylingen	  extra	  geld	  beschikbaar	  stelt	  
voor	  bibliotheek,	  gaat	  bibliotheek	  reorganisatie	  
stopzetten,	  laat	  voorzitter	  bieb	  weten.	  

	  

Gemeente	  Teylingen	  (Officiële	  
twitteraccount	  van	  de	  gemeente	  
Teylingen)	  op	  28	  april	  	  2012	  

Lintjesregen	  in	  Teylingen:	  Vrijdag	  27	  april	  kregen	  
13	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Teylingen	  een	  
koninklijke	  ondersc...	  http://bit.ly/IG3uzP	  
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Agenda 
 
Mei 2012 
2 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur 
7 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
21 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur  
27 Nieuwsbrief 
29 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
  
Juni 2012 
14 Algemene Ledenvergadering 
18 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
24 Nieuwsbrief 
25 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colofon 
 
De PvdA Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door het bestuur. 
Bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. De bijdrage kunt u sturen naar Teylingen@pvda.nl. U 
kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan Teylingen@pvda.nl. Uitgebreide 
informatie over de PvdA vindt u op teylingen.pvda.nl.	  
 
	  


