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Uit het bestuur …. 
	  
Verenigingen 
Paul Witteman 
 
De verenigingen zijn de olie in de motor van 
Teylingen. Van voetbalvereniging tot scouting, van 
musicalgroep tot jeugdcircus. In de discussie over 
de subsidienota Back to basics stoort het me hoe er 
over verenigingen wordt gesproken. Met name het 
gemak waarmee wethouder Lambrechts 
opmerkingen van verenigingen over onder meer 
contributieverhogingen en de snelheid van afbouw 
van subsidies naast zich neerlegt, is stuitend. Zeker 
voor de vele vrijwilligers die zich dagelijks, 
wekelijks of incidenteel inzetten voor hun 
vereniging.  Als het college zo hoog opgeeft over 
de rol van de gemeente als regievoerder, dan laten 
ze hier een steek vallen.  De verenigingen moeten 
zonder gemeentelijke subsidie levensvatbaar zijn. 
Dat is erg kort door de bocht. Er zijn verenigingen 
met eigen inkomsten vanuit sponsoring of kantine. 
Helaas is dit niet voor elke vereniging weggelegd. 
Een zwemvereniging heeft hierin een achterstand 
ten opzichte van bijvoorbeeld een 
korfbalvereniging. De ene sport wordt hierdoor 
duurder dan de andere sport. 
 
Een goed subsidiebeleid is voor de gemeente een 
kans om gericht verenigingen te ondersteunen bij 
het uitvoeren van hun maatschappelijk functie. 
Subsidies niet koppelen aan het aantal 
(jeugd)leden maar aan de bijdrage aan sociale 
cohesie.  Volgens mij kan de gemeente hiermee 
regie voeren om doelen te bereiken. Denk hierbij 
aan het stimuleren van de sportdeelname door 
ouderen, het voorkomen van obesitas en het 
bevorderen van leefbaarheid.  
 
Wethouder Lambrechts heeft zand in de olie 
gestrooid van de motor. De verenigingen horende 
zal de motor blijven draaien. Hopelijk nog lang en 
op volle snelheid, met inzet van veel vrijwilligers en 
betaalbaar voor iedereen. Wethouder Van der Zon 
neemt het stokje, wat sport betreft, over. Direct 
kondigt hij aan snel te beginnen aan een 
Sportnota. Wat mij betreft de verkeerde volgorde. 
Eerst het doel bepalen, en vervolgens hoe je dit 

wilt bereiken. Maar ja, als het doel bezuinigen is, 
dan begrijp ik het wel. 
 
 
 
Uit de fractie 
 
Commissie Welzijn 
Willem de Jong, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Op 23 januari nam ik deel aan de vergadering van 
de commissie Welzijn. Deze keer niet als 
vervanger, maar als nieuw lid; de redenen hiervoor 
zijn bekend.  Op de agenda stonden twee 
onderwerpen die een duidelijke relatie met elkaar 
hebben, namelijk  het van kracht worden van de 
Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2012 en de 
problematiek van de Voedselbank in Teylingen. 
 
Om met het laatste te beginnen: de Voedselbank 
constateert een duidelijke aanwas van mensen die 
ondanks de drempelvrees – het is absoluut niet 
prettig om daar te moeten aankloppen – 
gedwongen zijn gebruik te maken van de diensten 
van de Voedselbank. De vrijwilligers die de 
Voedselbank bestieren beperken zich gelukkig niet 
alleen tot het maken van een pakket dat zij 
vervolgens uitdelen, maar zij bekommeren zich ook 
om de achtergronden die deze hulp noodzakelijk 
maken. Zij denken ook na over de vraag: Hoe snel 
kunnen wij de mensen weer laten uitstromen en 
hoe pakken wij de oorzaken aan? Om deze vragen 
te (laten) beantwoorden is inschakeling van 
professionele hulp nodig en dat vereist een extra 
budget. Het gaat gelukkig niet om hele grote 
bedragen. Onze fractie heeft, met nog enkele 
fracties, bepleit dit extra budget beschikbaar te 
stellen. Daartoe hebben wij de wethouder 
aangespoord dit op te lossen. Wij zijn benieuwd en 
volgen de wethouder op dit punt met argusogen. 
 
Dan de Wet Werk en Bijstand. De versobering die 
deze nieuwe wet teweeg brengt, zal zeker een 
aantal van onze burgers  gaan raken. Het gevolg 
zal zijn, en daar ligt de relatie met het vorige punt, 
dat het beroep op de diensten van de Voedselbank 
zal toenemen. De sombere vooruitzichten voor de 
arbeidsmarkt als gevolg van de crisis beloven 
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weinig goeds. Ook op dit punt heeft onze fractie bij 
de wethouder aangedrongen op het snel in kaart te 
brengen van wie als gevolg van deze wet en de 
daarop rustende verordeningen in de problemen 
gaan komen. Immers de effecten van deze wet zijn 
al in deze maand voelbaar! 
 
Wij hebben de wethouder voorgehouden dat zij de 
verkeerde prioriteiten kiest. Uitleggen wat de 
bedoeling van deze wet is moet zij maar overlaten 
aan de minister. Haar eerste verantwoordelijkheid 
ligt bij onze burgers. Wil zij echt de wethouder van 
Sociale Zaken zijn dan dient zij dit uit te stralen 
door visie, betrokkenheid en krachtig optreden. 
 
Twitteren 
Willem de Jong, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Het is bekend dat ik niet meedoe aan twitteren. Ik 
weet niet eens hoe dat moet. 
Zo kan het gebeuren dat ik de tweets van Ard van 
der Steur over de Partij van de Arbeid mis. En dat 
is toch jammer, want buiten de schriftelijke vragen 
van Ard over nutteloze zaken zoals een fietsrek bij 
een marktkraam, een verkeersopstopping of de 
Triple A-status van de Rabobank merk ik niet veel 
van zijn lidmaatschap van onze gemeenteraad. Niet 
zo verwonderlijk, want het is in de Den Haag vast 
veel interessanter. 
 
 
Actueel 
 
Congres “Samen Werkt Beter” 
Cock Lafeber, congresafgevaardigde PvdA 
Teylingen 
	  
In de Brabanthallen in Den Bosch vond zaterdag 21 
en zondag 22 januari het PvdA-congres plaats. 
Tijdens het congres werd met een daverend 
applaus Hans Spekman als nieuwe partijvoorzitter 
gekozen. Hans volgt Lilianne Ploumen op, die vorig 
jaar oktober haar vertrek aankondigde. Hans sprak 
het congres toe zonder papier en recht uit het hart. 
Hans wil van de PvdA een meer activistische partij 
maken en het ledental opkrikken van 55.000 tot 
100.000.  

Lilianne Ploumen nam afscheid met het uitspreken 
van de wens op een nieuwe progressieve lente in 
ons land. Een lente waarin progressieve partijen 
gaan samenwerken aan een vrij land dat trots is op 
zijn beschaving. 
Namens de Jonge Socialisten benadrukte voorzitter 
Rick Jonker dat bij de aanpak van de crisis vooral 
de toekomst voorop moet staan. Hij nam stelling 
tegen de verschraling van het onderwijs en pleitte 
voor het inzetten op onderwijs waarmee je 
persoonlijke groei stimuleert. Het moet volgens de 
Jonge Socialisten ook afgelopen zijn met het 
gespeculeer met pensioenen en zij roepen op tot 
het sluiten van een pensioenakkoord.  
Job Cohen heeft het congres aangegrepen om van 
zich af te bijten. Job zei zondag dat premier Mark 
Rutte niet hoeft te rekenen op steun voor een 
nieuwe bezuinigingsronde. "Rutte kan wel bij mij 
aankloppen, maar mijn deur blijft dicht voor dit 
snoeiharde rechtse beleid. Potdicht.” Ook zei hij dat 
de partij klaar is om het roer over te nemen. "We 
hebben de ideeën en we hebben de mensen.” 
Volgens Job is Nederland ook klaar voor een 
andere aanpak van de crisis. Een aanpak waarin 
zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en 
waarin we mensen weer aan elkaar willen binden. 
Een samenleving die onzekerheid weg neemt en 
die mensen er niet alleen voor laat staat als het 
tegenzit. Naast het eerlijk delen in mindere tijden, 
is het creëren van werk voor zoveel mogelijk 
mensen een belangrijk speerpunt van de aanpak 
van de PvdA.  
Op het Congres zijn verschillende moties besproken 
en aangenomen. Motie 21 maakt het mogelijk dat 
in de toekomst ook niet-leden een volwaardige 
stem kunnen uitbrengen bij de ledenraadpleging 
voor de lijsttrekker voor de Tweede Kamer. 
Voorwaarde is wel dat de niet-leden een verklaring 
tekenen waarin zij hun sympathieën voor het 
gedachtegoed van de PvdA onderschrijven. 
Tijdens het Congres is ook de Conceptresolutie 
Nieuwe Wegen besproken. Deze resolutie betreft 
een verkenning van een nieuwe visie op de 
toekomst van de sociaaldemocratie in de publieke 
sector. De resolutie moet gezien worden als een 
eerste aanzet om binnen de partij en  de 
afdelingen met elkaar in gesprek te gaan over de 
toekomstige inrichting van onze samenleving. Ter 
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ondersteuning van de te voeren discussie over de 
nieuw te vormen sociaaldemocratische visie op de 
publieke sector, zal het partijbestuur voor een 
volgend congres een beknopte resolutie voorleggen 
waarin de huidige visie verkort wordt 
weergegeven. 
	  
	  
Sympathisanten van de PvdA 
Teylingen gezocht! 
 
Onze nieuwe landelijke voorzitter heeft grootse 
plannen om het ledenaantal te verhogen. Je hoeft 
echter niet direct lid te worden. Soms is de drempel 
hiervoor te hoog of is de affiniteit met de landelijke 
lijn een reden om geen lid te worden. Daarom 
bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met 
de PvdA Teylingen als sympathisant. Door middel 
van de nieuwsbrief, uitnodigingen en andere 
informatie worden sympathisanten betrokken bij en 
geïnformeerd over de gebeurtenissen in Teylingen 
en daarbuiten. Kent u iemand die wellicht 
geïnteresseerd is, geef het door aan het bestuur 
(teylingen@pvda.nl), zodat zij deze persoon 
kunnen benaderen. U mag dit natuurlijk ook zelf 
doen.  
 
 
@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.	  

	  

Bas	  Slutter	  (wijkagent	  Sassenheim)	  
op	  6	  januari	  2012	  

Ik	  wil	  natuurlijk	  geen	  klikspaan	  zijn	  maar	  als	  ik	  u	  
was	  zou	  ik	  rustig	  rijden	  op	  de	  #Herenweg	  in	  
#Warmond.	  #besparingstip	  

	  

Willem	  Theil	  (Wijkagent	  in	  
Voorhout)	  	  
Op	  11	  januari	  2012	  

Vanavond	  evaluatie	  gehad	  met	  gem.	  Teylingen	  en	  
buurtvereniging	  Beukenrode	  over	  speelveld	  
Spoorlaan.	  Alle	  partijen	  tevreden.	  mooi	  resultaat	  

	  

PvdA	  Teylingen	  (Twitter	  account	  
van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  
Teylingen.)	  
op	  17	  januari	  2012	  

Het	  aantal	  klanten	  bij	  de	  Voedselbank	  Teylingen	  
stijgt	  van	  11	  naar	  50	  huishoudens.	  Niet	  iedereen	  
redt	  het	  alleen.	  #niettrotsop	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  
van	  Teylingen,	  35.812	  inwoners)	  
op	  18	  januari	  2012	  

#nationalevoorleesdag	  op	  de	  bibliotheek	  
#Sassenheim.	  Met	  een	  boek	  en	  een	  E-‐book.	  
Kinderen	  van	  de	  Rank	  als	  toehoorders.	  

	  

CVdeBokken	  (Carnavalsvereniging	  
Voorhout)	  
Op	  18	  januari	  2012	  

Wist	  je	  trouwens	  al	  dat	  De	  Bokken	  dit	  jaar	  een	  
groot	  deel	  van	  de	  opbrengsten	  doneren	  aan	  
Voedselbank	  Teylingen?	  #mooigebaar	  

	  

Leo	  van	  der	  Zon	  (wethouder	  
Teylingen)	  
op	  21	  januari	  2012	  

Top	  dat	  TOP	  uit	  Sassenheim	  Europees	  kampioen	  
korfbal	  wordt	  in	  Warschau.	  Niet	  voor	  niets	  
wethouder	  sport	  geworden.	  

	  

Ard	  van	  der	  Steur	  
(gemeenteraadslid	  VVD)	  
op	  21	  januari	  2012	  

Staande	  ovatie	  voor	  Hans	  Spekman	  die	  een	  
aanvalsplan	  aankondigt	  voor	  de	  activistische	  PvdA	  
op	  weg	  naar	  100.000	  leden	  #benieuwd	  

	  

D66	  Teylingen	  (Dit	  is	  de	  
afdelingstwitteraccount	  van	  D66	  
Teylingen)	  
op	  24	  januari	  2012	  

Bestuur	  onderzoekt	  mogelijkheid	  om	  ook	  eens	  
gezellig	  op	  een	  avond	  een	  politiek	  café	  te	  houden.	  
Benieuwd	  naar	  het	  resultaat!	  

	  

De	  Teyding	  (Redactie	  De	  Teyding)	  
op	  24	  januari	  2012	  

Politie	  flitst	  voor	  87.000	  euro	  in	  Teylingen	  (okt	  ’10	  
–	  sep	  ’11)	  
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Agenda 
 
Januari 2012 
30 Ledenvergadering 

 
Februari 2012 
9 Gemeenteraad 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 
6 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
20 bijeenkomst bestuur en fractie, vanaf 20.30 

uur, bij Dick van der Meer 
 

 
 
 

27 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 
Bestuurscentrum Voorhout 

 
Maart 2012 
22 Gemeenteraad 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 
  
 

 
 
 
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.	  
 
	  


