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Uit het bestuur …. 
 
Actief op zoek naar raadsleden 
(en ander kader) 
	  
Wil je niet eens de politiek in? Zijn er nog mensen 
die zin hebben om onze gemeente mee te 
besturen? Wie werpt zich op als vertegenwoordiger 
van zijn of haar gemeenschap? Durft er nog 
iemand bevlogen te zijn, ja, zelfs idealen uit te 
dragen? 
 
Het bestuur van de afdeling heeft het initiatief 
genomen om op redelijke korte termijn antwoorden 
te krijgen op zulke vragen. Waarbij het uiteindelijk 
toch ook heel prozaïsch neerkomt op de vraag wie 
voor de PvdA Teylingen kandidaat zou willen zijn 
op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014. Zodat we straks politici in spe kunnen 
presenteren in wie de kiezers vertrouwen hebben. 
Van wie ze denken: die gaan iets voor mij 
betekenen. Mensen die dingen willen bereiken, met 
als vertrekpunt de sociaaldemocratische 
beginselen. En die een team willen vormen dat in 
de gemeenteraad opvalt door alertheid, 
betrokkenheid en passie voor het openbaar 
bestuur. 
 
Dat is toch niet te veel gevraagd? 
 
Zulke mensen zijn er zeker, juist ook in de Partij 
van de Arbeid. Maar je zult ze soms even warm 
moeten maken, ervan overtuigen dat nu het 
moment aangebroken is om het te doen, en 
duidelijk maken wat het oplevert. Je kunt ze 
informeren over  allerlei vormen van scholing voor 
bijvoorbeeld raadsleden die binnen de partij 
bestaan. En je kunt ze enthousiast maken door te 
vertellen hoe leuk het kan zijn, over de 
dankbaarheid die je kunt oogsten, de voldoening 
die het geeft als je punten uit je eigen programma 
bereikt of verkeerde maatregelen tegenhoudt. 
 
Binnen de PvdA Teylingen is voormalig 
fractievoorzitter Albert Vink iemand die als geen 
ander daarover kan verhalen. Mensen kan 
enthousiasmeren. En ook een omvangrijk en 
gevarieerd netwerk heeft. 

Op verzoek van het afdelingsbestuur gaat Albert de 
komende maanden scouten. Als een verkenner zal 
hij tijdens zijn gewoonlijk toch ook al actieve 
rondgang door Teylingen kijken, luisteren en 
informeren. Op zoek naar mensen die namens de 
PvdA  iets willen en kunnen betekenen in het 
openbaar bestuur. Het doel is om nog voor de 
zomer samen met het bestuur een groslijst te 
kunnen samenstellen, waarmee later een 
kandidaatstellingscommissie aan de slag kan. In de 
tussentijd formuleert het bestuur op grond van een 
analyse van onze gemeente en onze afdeling een 
profiel waaraan de PvdA-fractie idealiter gaat 
voldoen. 
 
Wie nu bij zichzelf denkt: misschien is het ook wel 
(weer) iets voor mij, kan zich melden door  Albert 
even aan te spreken, hem te bellen op 0252 
215627 of te mailen naar vinkaj@planet.nl	  	  
	  
 
 
 
 
Uit de fractie 
 
Krokodillentranen D66 over sluiten 
bibliotheek 
Willem de Jong, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
	  
Daar zakte mijn leesbril toch wel behoorlijk van af: 
opeens een heel verhaal in De Teylinger dat D66-
fractievoorzitter Rose Mary Keijzer “pisnijdig” is 
over het sluiten van de bibliotheek in Voorhout; dat 
zo’n kinderrijk dorp toch een bibliotheek behoort te 
hebben. Plotseling heeft ze een aantal vragen over 
hoe dat nou zit met de exploitatie in de drie 
verschillende kernen. En ze vindt dat Bibliotheek 
Bollenstreek als beheerder zijn huiswerk over moet 
doen: “Wie betaalt, bepaalt”, luidt haar 
aanmatigende inzet. En ze kondigt een motie aan. 
Laten we even wel wezen: het besluit van dit 
college om drie ton te bezuinigen op de nu nog 8,5 
ton aan subsidie voor de bibliotheken is met volle 
instemming van D66 genomen. Directeur Hans 
Portengen van de Bibliotheek Bollenstreek heeft 
indertijd – we hebben het over 2010 – vrij snel 
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gemeld dat dit alleen te realiseren is door de 
vestiging in Voorhout te sluiten. D66 heeft daarop 
niet gereageerd. Er hadden allerlei vragen kunnen 
worden gesteld, maar dat vond D66 niet nodig. 
Sterker nog, volgens Portengen was hij niet eens 
welkom bij D66 toen hij de raadsfracties langs 
wilde om uitleg te geven. Een motie van de PvdA-
fractie met de bedoeling om in elk geval ook in 
Voorhout een bibliotheek open te houden, kreeg 
geen enkele steun van mevrouw Keijzer en haar 
drie collega’s.  
 
Het beheer van de bibliotheken is door deze 
gemeente uitbesteed. De consequentie daarvan is 
niet “wie betaalt, bepaalt”, zoals mevrouw Keijzer 
stelt, maar “wie wil bepalen, moet betalen” . Dat is 
allemaal ruimschoots bekend. Maar tot vorige week 
zijn de draconische bezuinigingen volledig gesteund 
door de immer volgzame coalitiepartner D66. En 
ook nu is Keijzer niet boos op het college, zoals je 
van een controlerend raadslid in ons duale 
gemeentebestuur mag verwachten, maar op de 
Bibliotheek Bollenstreek. Het is alsof het 
gemaltraiteerde slachtoffer het verwijt krijgt dat 
zijn wonden niet op de goede plaats zitten.  
Waarom opeens die ommezwaai? Laat me raden: 
leden van D66 zijn in het geweer gekomen. Want 
de meeste leden van D66 vinden cultuur wèl 
belangrijk. Het is sinds de oprichting altijd een 
partij geweest die geeft om cultuur, die houdt van 
boeken, die opkomt voor de mogelijkheden om te 
leren,  en wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen 
door te lezen. Er zijn leden van D66 die zich 
ergeren aan het botte Teylingse 
bezuinigingsbestuur, waar hun partij nooit maar 
dan ook nooit eens afstand van neemt. 
Vandaar die krokodillentranen in de krant. 
Die zijn bedoeld om de achterban te behagen. 
Maar kwam D66 afgelopen donderdag in de 
gemeenteraad met een motie? 
Raad eens? 
 
(bovenstaande bijdrage is als open brief 
aangeboden aan de Teylinger) 
 
 
 
 

Actueel 
 
Bestuurlijke samenwerking: noodlot, of 
lot uit de loterij? 
Bijdrage van de Progressieve Combinatie 
(Noordwijk) 
 
Het zal niemand zijn ontgaan: de discussie over 
bestuurlijke samenwerking in de Duin- en 
Bollenstreek is weer hevig opgelaaid. Ditmaal 
aangejaagd uit onverdachte hoek. De gemeente 
Noordwijk achtte zich tot nu toe altijd groot en 
bestuurskrachtig genoeg om discussies over 
bestuurlijke samenwerking af te houden. Maar na 
het vertrek van burgemeester Groen is afgesproken 
om de discussie maar eens frank en vrij te voeren, 
en de omringende gemeenten uit te nodigen voor 
een open dialoog.  Hoewel, open…? Frank en 
vrij…? De Progressieve Combinatie van PvdA, 
GroenLinks en D66, het samenwerkingsverband 
voor progressieve kiezers in Noordwijk, volgt het 
proces met argusogen. 

De portefeuille Bestuurlijke Samenwerking is in 
Noordwijk neergelegd bij wethouder Van Ast, van 
de lokale partij PUUR Noordwijk. Het zal niemand 
verbazen dat de wethouder luid en duidelijk 
verkondigt dat wat hem betreft Noordwijk niet 
hoeft samen te gaan met anderen. De kalkoen is 
immers nooit erg enthousiast over het kerstfeest. 
Toch kwam onder zijn leiding een analyse uit die 
unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Twee conclusies zijn belangrijk. Ten eerste: in 
principe is Noordwijk in staat de uitdagingen van 
de toekomst zelfstandig op te lossen. Ten tweede: 
desalniettemin zijn we bereid te kijken of fusie 
voordelen zou hebben; het moet dan wel gaan om 
fusie van alle vijf bollengemeenten, want kleinere 
fusies hebben, zo vindt Noordwijk, in elk geval 
géén voordeel.  

Op basis van deze analyse heeft Noordwijk de 
buurgemeenten uitgenodigd mee te doen aan een 
onderzoek. Na veel geharrewar over de 
vraagstelling en de eenzijdige focus - ook in de 
uitnodiging - op de Noordwijkse belangen, hebben 
Hillegom, Lisse en Teylingen de uitnodiging 
aanvaard. Alleen Noordwijkerhout weigert mee te 
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doen en dreigt nu alleen achter te blijven met de 
zwarte piet.  

De Progressieve Combinatie PvdA, GroenLinks en 
D66 is een groot voorstander van het onderzoek, 
omdat het helpt om objectieve gegevens op tafel te 
krijgen over de voor- en nadelen van fusie. We zijn 
niet per se voor of tegen fusie. We willen eerst 
inzicht in de uitdagingen waarvoor de streek de 
komende 20 jaar staat en antwoorden op de vraag 
of de vijf gemeenten die uitdagingen ieder voor 
zich aankunnen. Of biedt samenwerking, en fusie,  
toch voordelen? Uiteindelijk moeten de burgers in 
de Duin- en Bollenstreek er beter van worden. 
Beter bestuur, professionele ambtenaren, lage 
kosten voor goede voorzieningen. We vinden ook 
dat we goed moeten kijken naar onze omgeving. 
De Duin- en Bollenstreek is geen eiland, en we 
moeten zorgen dat we niet als kleine gemeenten 
worden vermalen tussen Noord- en Zuidvleugel van 
de Randstad. Kortom: er is nogal wat te 
onderzoeken.  

We hebben in de discussies in Noordwijk flinke 
kanttekeningen geplaatst bij de analyse, die veel 
weg heeft van knip- en plakwerk op basis van 
twijfelachtige aannames en kwalificaties. Met name 
de stelling dat een fusie Noordwijk-
Noordwijkerhout geen meerwaarde heeft, 
onderschrijven we niet. Toch hebben we 
ingestemd, omdat we een unaniem signaal naar 
ons omringende gemeenten wilden afgeven over 
de belangrijkste boodschap: laten we eens om de 
tafel gaan zitten.  We zijn zeer kritisch over de 
manier waarop Noordwijk de uitnodiging heeft 
verstuurd en in het begin van het proces de 
onderzoekvragen dacht te kunnen dicteren. 
Inmiddels hebben de andere gemeenten duidelijk 
gemaakt ook ideeën te hebben over het onderzoek 
en de te voeren discussie. Gelukkig maar. 

We zijn blij dat Teylingen, zo kort na een 
fusieproces, toch heeft besloten mee te denken. 
Dat getuigt van professionaliteit en bestuurlijke 
realiteitszin. We hopen dat er straks een objectief 
rapport ligt dat het ons mogelijk maakt om de 
emotionele discussie over fuseren en 
samenwerking wat zakelijker te kunnen voeren. 
Noordwijkers zullen zich altijd Noordwijker blijven 

voelen, en zo hoort dat. Dat geldt ook voor 
Voorhouters, Sassemers en Warmonders. En toch 
werken die laatste drie al jaren succesvol samen in 
één gemeente. Het kan dus best. 	  

	  
	  
Uitnodiging 
 
Na de zeer geslaagde bijeenkomsten bij de KTS en 
de MareGroep in 2011 is het eerste werkbezoek 
van onze afdeling dit jaar op dinsdag 3 april aan de 
Wereldwinkel in Sassenheim. Er zijn ongeveer 400 
Wereldwinkels in Nederland, die zich inzetten voor 
eerlijke handel en de economische ontwikkeling 
van kansarmen in ontwikkelingslanden. Je kunt er 
food producten met het Max Havelaar keurmerk 
kopen en leuke cadeaus. De eerste activiteiten op 
dit gebied in Sassenheim dateren van 1984, de 
huidige winkel aan de Kerklaan is er sinds het jaar 
2000. 
 
De Wereldwinkel is een stichting, waarbinnen maar 
liefst zo'n 40 vrijwilligers actief zijn. Omdat 
vrijwilligerswerk door de bezuinigingen die het 
gemeentebestuur van Teylingen doorvoert nogal 
onder druk staat, willen we tijdens het bezoek aan 
de Wereldwinkel ook over dit aspect een discussie 
voeren. Enkele van onze leden die veel te maken 
hebben met vrijwilligerswerk zullen daarbij van de 
partij zijn. 
 
In de Wereldwinkel worden we ontvangen door 
Bart de Jong, een van de drijvende krachten achter 
de organisatie en ook actief lid van onze partij. We 
krijgen uitleg over doel en activiteiten van de 
wereldwinkel en over het platform Teylingen 
Millenniumgemeente, waar ook de wereldwinkel 
actief in meewerkt. Daarna zullen we met elkaar 
van gedachten wisselen. 
 
Ons bezoek op dinsdag 3 april begint 's avonds om 
half acht, en we denken na anderhalf tot twee uur 
af te sluiten. Het adres is: Kerklaan 1, Sassenheim. 
Meld je aan via de e-mail! 
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@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.	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  
van	  Teylingen,	  35.812	  inwoners)	  
op	  6	  maart	  2012	  

Groot	  aantal	  gasten	  bij	  #gastinderaad	  bij	  de	  raad	  
van	  #Teylingen.	  Altijd	  leuk	  om	  iets	  van	  het	  'bedrijf'	  
te	  vertellen.	  

	  

PvdA	  Teylingen	  
Op	  9	  maart	  2012	  

Sportverenigingen	  worden	  Klusclubs.	  Instemming	  
met	  sportaccommodatienota	  in	  Teylingen	  
bit.ly/yq07ol	  

	  

Diederik	  Samsom	  (Voorzitter	  
Tweede-‐Kamerfractie	  PvdA)	  
op	  16	  maart	  2012	  

Dag	  1	  als	  fractievoorzitter	  zit	  erop.	  Eerste	  
fractievergadering,	  medewerkers	  toegesproken,	  
coalitie	  meerderheid	  kwijt.	  #konminder	  

	  

Gemeente	  Teylingen	  (Officiële	  
twitteraccount	  van	  de	  gemeente	  
Teylingen)	  
op	  22	  maart	  2012	  

Gemeenteraad	  van	  Teylingen	  beveelt	  burgemeester	  
Schelberg	  aan	  voor	  herbenoeming	  

	  

Wouter	  Jansen	  (Speler	  KV	  TOP)	  
op	  24	  maart	  2012	  

TOP	  D1	  TOP	  B1	  fantastisch	  gedaan!!	  Nederlands	  
Kampioenen!!	  

	  

Fake	  twitteraccount	  van	  Mark	  
Rutte	  (de	  man	  die	  de	  crisis	  weglacht)	  
op	  26	  maart	  2012	  

#Kwartet	  Mag	  ik	  van	  U	  de	  koopzondag,	  de	  anti	  
abortus	  en	  pro	  doodstraf.	  Dan	  krijgt	  u	  van	  mij	  
pluche	  en	  idealen.	  

 
Agenda 
 
April 2012 
3 Werkbezoek Wereldwinkel 19.30 uur 
  
10 Regio overleg 20.00 uur, Boerhaave Voorhout 
14 Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland, 

vanaf 10.00 uur, Rotterdam Engels 
16 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
20 Toogdag PvdA Zuid Holland, vanaf 15.30 uur, 

Provinciehuis Den Haag 
23 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur,  
26 Nieuwsbrief 
  
Mei 2012 
7 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

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


