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Uit het bestuur…. 
 
Er valt echt iets te kiezen! 
Paul Witteman  
	  
De crisis waait over Europa. Niet iets om echt blij 
van te worden. In het algemeen hebben we het 
niet slecht in Nederland. In het lijstje met de 
landen waar de gelukkigste mensen wonen scoren 
we altijd hoog. In het algemeen betekent echter 
ook dat niet elk individu gelijke kansen heeft om dit 
geluk te kunnen bereiken. Om verschillende 
redenen staan er mensen op achterstand.  
 
Als ik mijn positieve bril opzet en naar de crisis kijk, 
zie ik niet alleen kommer en kwel. Net als een 
organisatie die in zwaar weer komt na een paar 
goede jaren, moet ook de overheid zich bezinnen 
op haar beleid en taken. Nu zijn de meningen 
verdeeld over wat deze taken zijn. Onze liberale 
vrienden staan voor de vrije markt met een 
overheid die zich terughoudend opstelt. Terwijl 
anderen een belangrijke rol zien weggelegd voor 
de overheid in het streven naar sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit.  De verschillen 
tussen de politieke partijen zijn duidelijker dan ooit. 
Houden we bijvoorbeeld de subsidie voor de rijken, 
in de vorm van de hypotheekrenteaftrek, in stand 
(zoals nu in het Voorjaarsakkoord) of gaan we het 
voor starters mogelijk maken de woningmarkt te 
betreden. Zo zijn er nog een aantal punten te 
benoemen waarop de partijen kleur moeten 
bekennen. Diederik Samsom laat duidelijk zien 
waar de PvdA voor staat. Er valt echt iets te kiezen 
op 12 september aanstaande.  
 
De PvdA Teylingen zal de komende maanden naar 
de verkiezingen actief zijn om te laten zien waar de 
PvdA voor staat. Het campagneteam is gevormd en 
de activiteiten worden gepland. Vertrouwde 
activiteiten als het canvassen en de politieke markt 
zullen niet ontbreken. Daarnaast zijn we op zoek 
naar andere mogelijkheden om de keuzes van de 
PvdA onder de aandacht te brengen bij de 
inwoners van Teylingen. Heeft u ideeën, laat het 
ons weten (Teylingen@PvdA.nl). Hou de 
geactualiseerde website,  mail en twitter in de 
gaten! 

Uit de fractie….. 
 
Kadernota 
Willem de Jong, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
	  
De behandeling van de Kadernota als opmaat voor 
de begroting 2013 zou een van de hoogtepunten 
van het werk van de raad moeten zijn. Om dat 
belang tot uiting te brengen krijgt iedere fractie 
drie hele minuten om zijn zegje te doen. Drie 
minuten…. Dat is twee minuten minder dan iedere 
inspreker toegemeten krijgt bij n’importe welk 
onderwerp, hoe futiel dat soms ook is. 
De verklaring is wellicht deze: drie minuten is 
voldoende om de plannen van dit college te 
behandelen. Er staat immers nauwelijks meer iets 
te gebeuren, het is de dood in de pot. 
Een belangrijk deel van de bezuinigingen is 
gerealiseerd of staat op de rails. Dat is dus klaar. 
Voor nieuw beleid is geen geld. Sommige al 
genomen besluiten worden zelfs niet uitgevoerd of 
vertraagd. 
 
In korte tijd zijn de verwachtingen neerwaarts 
bijgesteld. Werd er vorig najaar nog een positief 
begrotingssaldo verwacht, nu is er het perspectief 
van een oplopend tekort in de jaren tot 2016. 
De standpunten van de PvdA over de zeven 
uitgangspunten zijn als volgt. 
Met uitgangspunt 1,  de randvoorwaarden voor 
nieuw beleid, kunnen wij instemmen. 
Uitgangspunt 2 betreft de lokale lastendruk. U kent 
ons eerder ingenomen standpunt over de 
wenselijkheid en de voordelen van het indexeren 
van de OZB op basis van de inflatiecijfers. Heel 
jammer dat de raad ons daarin niet is gevolgd. 
Immers, bij een eerdere doorvoering van deze 
indexering zouden te nemen stappen nu aanzienlijk 
kleiner zijn. Dat zou beter uitpakken, juist in een 
periode waarin burgers het zwaarder krijgen, de 
werkloosheid oploopt en de gevolgen van recessie 
en crisis zich meer doen gevoelen. 
Dit geldt eens temeer nu wij het eventueel missen 
van precario inkomsten (uitgangspunt 3) moeten 
compenseren  met verhoging van de OZB. 
Overigens stelt het college de vraag of de raad het 
verlies aan precario inkomsten wil afdekken door 
een OZB-verhoging of door nieuwe bezuinigingen. 
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Voor de inhoudelijke kant van deze keuze doet het 
college geen enkele suggestie. Wat gaan wij hier 
tegen elkaar afzetten? Geen OZB-verhoging maar 
Teylingen gaat verder met een wethouder en vijf 
ambtenaren minder? Keuzes in die orde van 
grootte? Waar zijn de ideeën? 
Uitgangspunt 4, het reservebeleid. Reserves dienen 
te worden aangewend voor diepte-investeringen, 
zoals maatregelen op het gebied van duurzaamheid 
en ontwikkelingen van de gemeente waarvan wij 
lang profiteren. In ieder geval niet voor zaken van 
de korte termijn. Zo lang de renteopbrengsten van 
de reserves volledig in de exploitatie worden 
gestopt, kunnen wij de reserves nooit gebruiken 
voor nieuw beleid en voor nieuwe investeringen die 
wij als gemeente hard nodig hebben. De PvdA acht 
het noodzakelijk deze visie op te nemen in de 
toegezegde nota over het algemeen reservebeleid. 
De PvdA kan instemmen het aanwenden van het 
rekeningsaldo 2011 (uitgangspunt 5). Maar de 
verdeling van viervijfde van het bedrag voor 
‘ruimte’ en eenvijfde algemeen is onevenwichtig en 
ook in het geheel niet onderbouwd. 
Uitgangspunt 6 gaat over ‘risicovoller begroten’. 
Hierin zit iets paradoxaals. Jarenlang is er veel te 
conservatief begroot, zodat er steeds onnodige en 
onwenselijke overschotten ontstonden. Nu kennen 
we een tijd van grote onzekerheid over de 
inkomsten van de rijk en de extra kosten van de 
over te dragen taken naar de gemeente. Dan is het 
vreemd om meer risico’s te nemen. 
Het laatste uitgangspunt betreft de drie 
decentralisaties. De PvdA gaat akkoord met de 
hogere bijdrage aan de MareGroep en het inzetten 
van geld voor beleidsinitiatieven die passen binnen  
de decentralisaties. 
 
 

 
Actueel 
 
‘Werkbezoek’ aan De Vaart 
Dick van der Meer 
 
“Normaliseren. En denken vanuit mogelijkheden”. 
Zo verwoordt locatiemanager Jenine Timmers de 
missie van De Vaart, instelling voor gesloten 
jeugdzorg in Sassenheim. Tegenover een elftal 

PvdA’ers op ‘werkbezoek’ houdt ze een bevlogen 
verhaal over het opvangen van heel lastige meiden 
om ze zo snel mogelijk weer enigszins op de rails 
te krijgen en een eigen leven te laten leiden. 
Eigenlijk zou dit bezoek van de PvdA Teylingen aan 
Teylingereind zijn, de jeugdgevangenis. Maar de 
directeur daarvan is net weg, dus kwam het niet zo 
goed uit. In de vergeefs gebouwde uitbreiding van 
Teylingereind zit sinds een halfjaar De Vaart. Daar 
vangen ze nu meisjes tussen 12 en 18 jaar op die 
op last van de rechter niet meer thuis of zelfstandig 
mogen wonen. Deze zomer volgen er ook jongens. 
Avenier, een instelling voor allerlei vormen van 
jeugdzorg, is eigenaar van De Vaart. Het is, net als 
Teylingereind, een particuliere organisatie. De 
jeugdgevangenis is een justitiële inrichting en 
wordt geheel betaald door het ministerie van 
veiligheid en justitie. Bij De Vaart, die het geld 
krijgt van het ministerie van VWS, gaat het om 
kinderen die civielrechtelijk (en dus niet 
strafrechtelijk) zijn veroordeeld. De jongeren 
verblijven er bij voorkeur een beperkt aantal 
maanden, maximaal een jaar. Met hulp van 
gedragswetenschappers wordt er aan hun 
‘problematiek’ gewerkt. Het normaliseren bestaat 
er uit dat ze bijvoorbeeld weer naar school gaan, 
een dagritme aanhouden, sociale vaardigheden 
leren. ’s Nachts gaat de deur van hun kamer op 
slot. 
De PvdA-leden stellen volop vragen aan manager 
Timmers. Of er ook ruimte is voor vrijwilligerswerk, 
wil bijvoorbeeld Andrea van der Ster weten. Die is 
er zeker. Samen met jongeren koken en bakken is 
zo’n mogelijkheid. Je moet wel een beetje stevig in 
je schoenen staan, want de meiden die hier zitten 
zijn geen lieverdjes, zegt Timmers. Het gaat om 
verslaafden, kinderen met psychische problemen, 
slachtoffers van de zogenoemde loverboys. Meestal 
hebben ze al een lange voorgeschiedenis met 
hulpinstanties, die vaak begint bij de ouders. 
De jeugdzorg is een van de grote decentralisaties 
die de gemeenten op zich af krijgen. Mede daarom 
is dit bezoek ook zo interessant. Wat zou Timmers 
wensen dat in dit verband door het lokale bestuur 
wordt opgepakt? Meer vervolgvoorzieningen, luidt 
een deel van het antwoord. Dat betekent dus het 
creëren van mogelijkheden voor onderwijs en 
huisvesting bijvoorbeeld. En meer in het algemeen 
zou zij willen dat al eerder zwaardere zorg wordt 
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ingezet bij zulke jongeren, zodat hun problemen 
niet nodeloos lang blijven bestaan en daardoor 
meestal groter worden.  
 
Motivatie is wel een sleutelwoord. De jongeren 
moeten zelf gemotiveerd worden en blijven om hun 
problemen te willen aanpakken. Daarvoor is het 
nodig haalbare doelstellingen te formuleren. 
Modelburgers zullen het nooit meer worden, zegt 
Timmers. Ook voor het personeel (132 volledige 
arbeidsplaatsen) is motivatie enorm belangrijk. Het 
is zwaar werk, geregeld ondankbaar, soms 
bedreigend. Driekwart van de jongeren die de 
instelling verlaten komt ooit weer in problemen, zij 
het gemiddeld minder ernstig dan daarvoor. Je 
vasthouden aan wat wèl bereikt wordt en genieten 
van het compliment dat je soms van zo’n jongere 
krijgt is dan een cruciaal tegenwicht tegen de soms 
zo cynische opvattingen over de jeugd van 
tegenwoordig. “Dit werk zou van ons allemaal 
moeten zijn”, verzucht Jenine Timmers dan ook. 
 
	  
	  
 
Actueel 
 
Het antwoord van de PvdA? 
Liudger Magre, lid PvdA Teylingen 
  
Ik wil graag mijn hart luchten. Ik ben werkzaam als 
trajectbegeleider bij de politie Haaglanden en 
geloof in zorg om de samenleving van de PvdA. Ik 
geloof in het eerlijk verdelen van de pijn en dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen. 
 Ik maak me echt zorgen om de toenemende 
verhuftering in onze maatschappij. Vanmorgen lees 
ik van de zwaargewonde jonge collega van mij in 
het Haagse. Dit is het zoveelste (schiet)incident en 
ik denk niet de laatste. Het wordt op straat steeds 
erger. Men wordt agressiever en kennelijk is 
iedereen erg overtuigd van het eigen gelijk. Er 
wordt niet meer samengewerkt c.q. samen 
nagedacht. 
 
Ik erger me dan ook in toenemende mate aan de 
politiek. Die in mijn ogen het voorbeeld geeft. En 

niet alleen de Wilders getrouwen en concerten 
maar ook de andere partijen incluis de PvdA. Ik 
snap dat het Kunduz-akkoord niet het onze is, ook 
ik krijg daar rake klappen van. Maar die kom ik wel 
te boven. Maar ik mis in de dialoog de zaken 
bespreekbaar maken. Ik mis in de oppositie dat er 
in het Kunduz-akkoord ook goede maatregelen 
staan. Ik mis in de media het antwoord van de 
PvdA met onze daadwerkelijke ideeën. En niet 
alleen maar roepen dat het slecht is. Mogelijk dat 
dat ook aan de media ligt, maar wat ik Dierderik 
Samsom alleen hoor zeggen is dat het niet eerlijk 
is. Wat is dan niet eerlijk, hoe zou het dan anders 
moeten. En vooral heb respect voor de ander zijn 
mening.  
 
En laten we tot consensus komen. Ik ben dat 
agressieve meer dan zat en tot oplossingen komen. 
In September gaan we naar de stembus en als de 
peilingen kloppen dan wordt het komen tot een 
nieuwe coalitie geen gemakkelijke taak.  Het 
interesseert me geen bal of wij (de PvdA) de 
minister-president leveren. Ik hoop op een goede 
verdeling van de pijn. Ik hoop dat de PvdA invloed 
zal kunnen uitoefenen op het beleid. Hoe maakt 
mij niet uit. Ik hoop dat gewerkt wordt aan de 
uitvoering van onze idealen en niet zo zeer op de 
grootste partij worden e.d. 
 
Let wel , ik ben er van overtuigd dat alle leden van 
de PvdA met de beste intenties en idealen werken 
aan onze toekomst. Dat neemt niet weg dat we 
niet kritisch mogen kijken naar ons eigen handelen. 
Overigens vind ik manier waarop de PvdA 
momenteel de leden probeert te betrekken een 
hele goede en hoop dan ook dat dit wordt 
voortgezet. 
  
PS 
Ik geloof, zoals eerder verwoord, in onze idealen 
en in dialoog. Alleen dan overwinnen we deze 
negatieve spiraal. 
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Goed zo Diederik: leiden, niet lijden 
Dick van der Meer 
 
Meteen na het vijfpartijenakkoord barstte de kritiek 
op Diederik Samson los: het zou een enorme 
strategische fout zijn geweest om niet aan te 
schuiven. Waarbij eigenlijk het enige argument 
was: als er macht te verdelen valt, moet je erbij 
zijn. Ook in de vorige nieuwsbrief van de PvdA 
Teylingen werd treurnis uitgesproken over de zijlijn 
waaraan de Partij van de Arbeid zou staan. 
 
Het lijkt me goed om eens een totaal ander geluid 
te laten horen. Vanaf het moment dat Wilders 
opstapte uit het Catshuisberaad vond ik dat de 
PvdA zich verre moest houden van het opvullen 
van het ontstane gat. Voor het eerst van mijn leven 
was ik het eens met Geert: dit pakket was volstrekt 
onverdedigbaar. De ras-opportunist Pechtold zag 
een kans, en dook in het ontstane vacuüm, de 
ogen strak gericht op macht, blind voor visie. 
Pechtold had in dit proces geen enkele behoefte 
aan de concurrent PvdA, Verhagen haat ons, en 
Rutte was blij met elke reddingspoging, zodat de 
uitnodiging van Jolande Sap aan de PvdA louter 
een formele kwestie was. De PvdA was ongewenst. 
Dat Diederik niet meedeed was daarom misschien 
meer geluk dan wijsheid, maar wel het geluk van 
de goede leider. 
 
Waarom zou je als sociaaldemocratische partij 
verantwoordelijkheid willen nemen voor een pakket 
maatregelen waarin niets van je idealen terug te 
vinden is? Ooit zullen historici meewarig kijken naar 
deze tijd, waarin misschien wel begrijpelijke maar o 
zo onverstandige paniek het politieke toneel 
beheerst. We hebben een landsbestuur dat nog 
eens meer dan 12 miljard euro gaat bezuinigen 
met een pakket dat voor meer dan 6 miljard 
schade aanricht aan de economie, zodat slechts de 
helft als netto opbrengst overblijft. Waarom dit 
masochisme? Omdat ‘Europa’ het wil, is het 
adagium. Als je ‘Europa’ bij de bevolking nog 
impopulairder wil maken, moet je het zo doen. Het 
is ook onzin. Als we niets doen, komt het 
begrotingstekort in 2015 uit op 3,25 procent. Dat is 
prima. De ‘financiële markten’? Die pakken Spanje 
aan vanwege de onroerendgoedbubbel en Ierland 
omdat de economie niet groeit, terwijl de VS 

ondanks een ongekend financieel wanbeleid en een 
verlaagde kredietwaardigheid nog steeds geen 
tiende procent meer aan rente hoeft te betalen 
over hun megastaatsschuld. Kom me niet aan met 
de logica van de financiële markten. 
 
De financieel-economische put waarin Rutte en 
consorten Nederland duwt is niet het enige 
probleem. Toegegeven, een klein deel van de 
oneerlijke en onzinnige maatregelen die dit kabinet 
heeft ingevoerd of wilde invoeren blijft ons wellicht 
bespaard. Maar er lag een uitermate rechts beleid, 
en dat is het nog steeds. De PvdA zou wat mij 
betreft de volgende inzet moeten hebben bij de 
gesprekken over deelname aan een kabinet: 
-‐ Geen dwaze bezuinigingen die net zoveel schade 

aanrichten als ze opleveren. Een tekort van 3% 
is nastrevenswaardig, maar als we dat in 2015 
bereiken is het geweldig. 

-‐ Een begin maken met nivellering. De afgelopen 
25 jaar zijn de inkomensverschillen in Nederland 
enorm toegenomen. Er is een kentering nodig. 

-‐ Duurzaamheid wordt speerpunt nummer 1. Ja, 
in plaats van economische groei op de korte 
termijn. Uiteindelijk worden we daar ook 
welvarender van. 

-‐ Een sterke overheid, tegenover de VVD-
ideologie van een zo klein mogelijke overheid. 
De samenleving is wel degelijk maakbaar, en 
dat laten we niet aan de markt over. 

-‐ Aanpakken van de problemen op het gebied van 
wonen, werken, vervoer en onderwijs. Dus geen 
populistische kreten die het eventjes goed doen 
bij ‘de kiezer’, maar een doordachte visie die te 
vertalen is in concreet beleid. En dan ook echt 
aan de slag. 

-‐ Een begin maken met het herstel van 
vertrouwen tussen de overheid en de burgers. 
Dat betekent eerlijk en duidelijk zijn over wat 
het algemeen belang vergt en wat dat van een 
individu vraagt. En zelf het goede voorbeeld 
geven. 

-‐ Bescherming van wat of wie kwetsbaar is als 
gevolg van het moordende economische juk. 
Dat geldt voor natuur, voor cultuur, en dat geldt 
voor mensen die zorg nodig hebben.  

 
Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, en lang 
niet alle argumenten kunnen nu aan bod komen. 



 
       Afdeling Teylingen 

NIEUWSBRIEF • 31 mei 2012    
	  

	  
	  
Maar wat mij betreft is het een zegen dat de Partij 
van de Arbeid zich niet heeft laten verleiden tot het 
nemen van verantwoordelijkheid voor een beleid 
dat onverantwoord is, en in strijd met onze idealen 
op het gebied van solidariteit, rechtvaardigheid en 
gelijke kansen. Ook in september, hoop ik, zal 
Diederik Samson ons niet laten lijden door alleen 
omwille van macht in een rechtse of verlamde 
coalitie te stappen. Alleen als de PvdA voldoende 
doelstellingen kan verwezenlijken moet de partij 
besturen. Het weerstaan van de lokroep van de 
macht (en de media) vraagt een krachtig 
leiderschap. Diederik heeft daar een begin mee 
gemaakt. Ga zo door! 
	  
	  
	  
@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.	  

	  

Peter	  de	  Boer	  (Wijkagent	  Voorhout)	  
op	  15	  mei	  2012	  

Let	  op:	  #autoinbrekers	  nog	  steeds	  actief.	  Nacht	  van	  
zondag/maandag	  inbraak	  auto	  #Saksenhorst	  
#Sassenheim.	  #navigatieapperatuur.	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  
Teylingen)	  
op	  16	  mei	  2012	  

Als	  enig	  in	  de	  vergadering	  werk	  ik	  papierloos	  vanaf	  
een	  laptop.	  'u	  bent	  de	  notulist?',	  vraagt	  een	  
deelnemer.	  Lesje	  nederigheid...	  

	  

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

Cheque	  carnavalsverenigingen	  voor	  Voedselbank	  
http://bit.ly/Kh8D0X	  

	  

Peter	  de	  Boer	  (Wijkagent	  Voorhout)	  
op	  25	  mei	  2012	  

Autoinbreker	  ook	  actief	  geweest	  in	  #Voorhout,	  
#Kievitspark,	  afgelopen	  nacht,	  navigatiesysteem.	  

	  

De	  Teylinger	  (Nieuwsblad	  voor	  
Teylingen)	  
op	  26	  mei	  2012	  

BREAKING	  NEWS	  #Teylingen:	  VVD-‐wethouder	  Leo	  
van	  der	  Zon	  laat	  weten	  dat	  hij	  vandaag	  
fietsenwinkels	  bezoekt	  "voor	  een	  nieuw	  stalen	  ros".	  

	  

PvdA	  Teylingen	  (Officiële	  
twitteraccount	  PvdA	  Teylingen)	  op	  
29	  mei	  2012	  

Interessant,	  deze	  PvdA-‐enquête	  laat	  zien	  waar	  de	  
inwoners	  van	  Sassenheim	  het	  meest	  en	  minst	  
tevreden	  over	  zijn.	  
http://www.pvdaenquete.nl/stad/sassenheim	  

	  

CU	  Teylingen	  (Christen	  Unie	  
Teylingen)	  
op	  30	  mei	  2012	  

Bezuinigingsmaatregel	  ChristenUnie	  Teylingen:	  
'Wethouder	  wegbezuinigen'	  
http://tinyurl.com/73wyr3d	  

 
Agenda 
 
Juni 2012 
4 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur 
14 Algemene Ledenvergadering 
18 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
24 Nieuwsbrief 
 
 
 

 
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.	  
	  
	  


