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Uit het bestuur … 
 
PvdA de grootste! 
Is dat geen nieuws? 
Dick	  van	  der	  Meer,	  voorzitter	  
	  
Het was groot nieuws, zondag 9 december: PVV de 
grootste partij. Dat was althans de uitkomst van de 
peiling van Maurice de Hond. Alle nieuwsmedia 
besteedden er aandacht aan, ook de volgende dag 
nog. 
Naar mijn mening is er telkens veel te veel 
aandacht voor die peilingen. In de eerste plaats 
zeggen ze niets over de uitkomst van de volgende 
verkiezingen. Veel mensen stemmen in 
onderzoeken heel anders dan ze in het echt zouden 
doen, politieke partijen en politici gedragen zich 
duidelijk anders in verkiezingstijd dan daarvoor, en 
vooral gaat er nog heel veel gebeuren dat de 
stemming onder de kiezers zal beïnvloeden. 
In de tweede plaats zitten er enorme foutmarges in 
die peilingen. Op die zondag kwam de PVV in de 
peiling van De Hond op 24, de PvdA op 23 en SP 
en VVD op 22 zetels. Een bericht op Nu.nl dat 
begon met “De partij van Geert Wilders zou de 
grootste worden als er nu verkiezingen werden 
gehouden” is echt onzin. Ook één van de drie 
andere partijen zou op grond van de foutmarges 
makkelijk de grootste kunnen zijn. 
In de week die volgde kwam Ipsos Synovate 
eveneens met een peiling. Daarin werd de PvdA de 
grootste partij, met 31 zetels. Daarna volgenden de 
VVD (28), PVV (20), D66 (18), SP (17) en CDA 
(15). Gek genoeg had alleen Nieuwsuur op 
Nederland 2 hier echt aandacht voor. De meeste 
andere media vinden “PVV de grootste” veel meer 
nieuws dan “PvdA de grootste”.  
Dat is voor een deel het Wilders-effect: de man 
weet nu al jaren op een listige manier de media te 
bespelen. Maar het is ook een De Hond-effect, 
want Maurice trekt als persoon veel aandacht en 
scoort met zijn peilingen meer publiciteit dan de 
andere grote bureaus die polls organiseren. En ook 
dat is weer merkwaardig, want bij verkiezingen 
blijken de voorspellingen van De Hond er steevast 
het meest naast te zitten. Eigenlijk zou Ipsos 

Synovate meer nieuws moeten genereren dan De 
Hond. Maar dat lukt hen niet. Een bepalende factor 
is voorts nog dat nieuwtjes op zondag meer 
belangstelling krijgen dan nieuwtjes op woensdag, 
omdat de zondag nu eenmaal een nieuwsluwe dag 
is. 
Overigens kwam De Hond een weekend later ook 
op de proppen met een peiling waarin de PvdA de 
grootste zou zijn. Maar ja, toen was daar in de 
redeneringen van de journalistiek het nieuwe al wel 
vanaf. Niettemin kunnen we nu, zonder al te 
triomfantelijk te worden, tegen elkaar zeggen: “In 
de peilingen zijn we de grootste”. Hoe weinig het 
ook betekent, vervelend is het natuurlijk niet.   
Wie meent dat peilingen iets zeggen over de 
volgende verkiezingsuitslag zou intussen dus beter 
moeten weten. Wel kun je uit trends iets afleiden. 
Zo hebben de partijen 50plus (7 zetels) en D66 (18 
zetels) in de Ipsos Synovate-peilingen al gedurende 
langere tijd een duidelijk grotere aanhang dan in 
september tijdens de verkiezingen. Zij doen het 
dus relatief goed bij de kiezers, en dat is voor hen 
prettig om te merken. Maar het geeft geen enkele 
garantie op een goed verkiezingsresultaat. Eén 
minder gelukkig optreden, en het te voet gekomen 
vertrouwen is te paard vertrokken. Vraag er Emile 
Roemer maar eens naar. 
 
 

Uit de fractie….. 
 
Een volgende stap in meedoen 
Elsbeth Koek, raadslid 
	  
Een nieuw regeerakkoord betekent eindelijk meer 
duidelijkheid over de aankomende decentralisaties: 
jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet. De 
gemeente krijgt in de komende jaren de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, inclusief 
gedwongen jeugdzorg en GGZ.  De Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten verandert, de vergoeding 
voor huishoudelijke hulp verdwijnt (bijna) volledig 
en aan de indicatie verandert het nodige. Tot slot 
verandert de WSW in de Participatiewet en 
vermindert als gevolg daarvan het aantal plaatsen 
binnen de sociale werkvoorziening. 
Vanzelfsprekend is het naast een verandering van 
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taken ook een bezuinigingsopgave. De gemeente 
krijgt er ongeveer een derde van het huidige 
takenpakket bij. Een enorme opgave; beginnend 
met ingang van 2014. 
 
Omdat het om zoveel nieuwe taken gaat waar de 
gemeente lang niet alles van weet, komt er op mijn 
initiatief een ‘werkgroep decentralisatie’. Die 
bestaat uit raadsleden, collegeleden en 
ambtenaren. Doel is verkennen, en ontmoeten van 
mensen die werkzaam zijn binnen deze taakvelden 
en horen wat zij van mij als raadslid nodig hebben. 
Bij onze afdeling zijn ook veel leden die binnen 
deze gebieden werken. Daarom hierbij een oproep 
om met me mee te denken, me te voeden met 
mooie voorbeelden, dilemma’s uit de praktijk en 
feitelijke kennis. Graag hoor ik of je mee kunt 
denken en zo ja hoe. Ik kan langs komen, ik kan 
een bijeenkomst plannen, het kan per mail of 
telefoon. Heeft Elsbeth zelf dan geen visie, zul je 
misschien denken? En om eerlijk te zijn: zeker niet 
op alle onderwerpen die hierin aan de orde komen. 
Ik ken niet alle ins en outs van de medewerkers 
van de Zilverstroom, van het CJG, van het 
Raamwerk. Mijn visie is dat de politiek aan moet 
sluiten bij de maatschappelijk urgenties en 
dilemma’s die wij in ons dagelijks leven ervaren. 
Mijn visie daarop is een van wederkerigheid. 
Luisteren en gevoed worden. Visie ontwikkelen en 
besluiten. Dat kan alleen samen. 
 
 
 
 

Actueel 
 
Met een mooie inhoud naar een 
mooi 2014! 
Bestuur	  PvdA	  Teylingen	  
 
Het lijkt nog ver weg naar de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen, die gepland staan 
voor woensdag 5 maart 2014. Toch wordt er al 
volop aan gewerkt. 
 
Ons motto is simpel: het moet beter en socialer in 
de gemeente Teylingen. Om zoveel mogelijk 

kiezers aan ons te binden, is een goede 
voorbereiding van groot belang. Het PvdA-bestuur 
in Teylingen is daarom al begonnen met het 
vaststellen van een draaiboek. We hebben uw hulp 
echter hard nodig om een mooi 
verkiezingsresultaat te boeken in 2014.  
Een goede uitslag bereik je alleen met een sterk 
verkiezingsprogramma. De PvdA Teylingen moet 
daarin uiteenzetten wat we de daarop volgende 
vier jaar in onze gemeente willen bereiken. Dus 
komt er een verkiezingsprogrammacommissie. Dit 
groepje leden raadpleegt  onder meer 
belanghebbenden die voor de PvdA van belang 
zijn, en stelt  daarna het verkiezingsprogramma op.  
De ledenvergadering krijgt dat stuk uiteindelijk ter 
beoordeling en vaststelling. Onze kandidatenlijst 
moet een goede afspiegeling zijn van de inwoners 
van Teylingen. De nieuwe fractie, die hopelijk 
ruimschoots meer leden zal tellen dan de huidige, 
zal als een hecht team moeten samenwerken aan 
een beter Teylingen. Om dit team te selecteren , 
wordt een kandidaatstellingscommissie ingesteld. 
 
Het PvdA bestuur Teylingen is dan ook op zoek 
naar leden voor de kandidaatstellingscommissie en 
de verkiezingsprogrammacommissie. Beide 
commissies zullen komend voorjaar al aan de slag 
gaan. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te 
nemen in de kandidaatstellings- of 
verkiezingsprogrammacommissie,  dan kunt u uw 
interesse vrijblijvend kenbaar maken via een 
bericht aan Teylingen@pvda.nl of een telefoontje 
aan de bestuursleden Albert Olthof (06-5118 4533) 
als coördinator verkiezingen of Dick van der Meer 
(06-2762 3843) als voorzitter. 
 
 
Met goede kandidaten aan de slag 
Bestuur	  PvdA	  Teylingen	  
 
Een goed verhaal alleen wordt niet vanzelf 
gehoord: we hebben ook de juiste mensen nodig 
om het verhaal uit te dragen.  De PvdA 
kandidatenlijst moet een goede afspiegeling zijn 
van de inwoners van Teylingen, dat als een echt 
team kan samenwerken aan een beter Teylingen. 
In 2013 zoekt de PvdA dus ook naar de mensen  
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die zich verkiesbaar willen stellen voor de PvdA lijst 
Teylingen 2014-2018. De selectieprocedure zal 
rond de zomer plaatsvinden.  
Misschien bent u de ideale lijsttrekker of ambieert u 
een positie lager op de lijst? Bij de bovenste 
plekken op de lijst gaat het om een mogelijk 
raadslidmaatschap. Die functie betekent een 
behoorlijke tijdsbesteding in het raadswerk zelf en 
alle activiteiten voor en met Teylingers 
daaromheen. Met een lagere plaats op de lijst kunt 
u ook kiezers  trekken en betrokken te zijn bij de 
verkiezingen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u 
iemand kent die u heel geschikt vindt voor een 
politieke functie. Als zo iemand lid van de PvdA wil 
worden, is hij of zij welkom. 
Als we op 5 maart 2014 een goed resultaat hebben 
geboekt dan bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid 
dat we één of meer wethouders leveren aan het 
College van Burgemeester en Wethouders, het 
dagelijks bestuur van de gemeente. Dit is qua 
tijdsbesteding  (meer dan) een full time baan. We 
gaan de verkiezingscampagne graag in met een 
korte lijst van kandidaat-wethouders. 
Wethouderskandidaten kunnen zowel solliciteren 
voor een plek op de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraad als het wethouderschap. 
Wilt u meer weten over het politieke handwerk, 
voor u zelf of voor een heel geschikte Teylinger in 
uw omgeving? Neem dan contact op met Joost 
Peetoom, fractievoorzitter van de PvdA Teylingen, 
j.peetoom@teylingen.nl of 06-3036 8131. 
 

 
Uit de regio 
 
Het Noordwijkse raadslid Dennis Salman heeft een 
brief op poten geschreven aan Commissaris van de 
Koningin Jan Franssen. Salman is niet gediend van 
de handelwijze van Franssen inzake het wel of niet 
inzetten van een procedure om tot een definitieve 
benoeming van een burgemeester te komen. Hij 
vindt dat Franssen zich een positie toe-eigent die 
hij formeel niet heeft, om die vervolgens te 
misbruiken voor een bestuurlijk traject dat de 
gemeente Noordwijk niet wil. Overigens is Dennis 
Salman in augustus dit jaar uit de fractie van 
VVD/Jes in Noordwijk gezet, wegens al te 

eigengereid optreden.  Sindsdien opereert hij onder 
de naam Lijst Salman Noordwijk. Kijk op de 
website voor de gehele brief, plus een nadere 
uitleg van ons raadslid Joost Peetoom 
(teylingen.pvda.nl). 
 
 
Ten slotte, opmerkelijke momenten 
in Teylingen in 2012 
 
Januari	  
	  
• Op de nieuwjaarsbijeenkomst zegt Sander 

Schelberg dat hij graag nog 6 jaar door wil als 
burgemeester 

• Wethouder van Velzen opent de Combibrug. 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
kunnen via de Combibrug kennismaken met 
sportieve en culturele activiteiten. De 
gemeenteraad beslist in november dat dit 
initiatief wordt verlengd tot 1-1-2015. 

 
Februari	  
	  
• Het college van B&W wil binnen 4 jaar het 

gemeentekantoor in Sassenheim sluiten. De 
gemeente zal zich huisvesten in het 
bestuurscentrum en het naastgelegen 
bibliotheekgebouw in Voorhout. Wethouder 
Leo van der Zon wordt snel teruggefloten door 
de raadscommissie. Eerst onderzoeken, is het 
devies.  

• Om de korting van de subsidie van de 
gemeente Teylingen met bijna 3 ton op te 
vangen zal de Bibliotheek in Voorhout nog dit 
jaar worden gesloten.  

 
Maart	  
	  
• Beslissing dat burgemeester Schelberg wordt 

herbenoemd. 
• Instemming met Nota sportaccommodaties. De 

raadsleden tonen zich bezorgd, onder meer 
over de toekomst van het zwembad en de 
nieuwe regeling dat sportclubs bij de aanleg 
van accommodaties wel grotendeels zelf op 
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moeten draaien voor de bouw van bijvoorbeeld 
kleedkamers. Worden sportverenigingen 
onderhoudsclubs? Introductie van de lijst met 
basissporten. Een arbitraire lijst: waarom wel 
honkbal en geen bridge? 
 

April	  
 

• Een meerderheid van de raadscommissie 
Welzijn wil dat wethouder Lambrechts opnieuw 
naar de bezuinigingen op de bibliotheken in 
Teylingen gaat kijken. 

• Een groep van vier minderjarige jongeren 
mishandelt op een vrijdagavond in Voorhout 
wijkagent Willem Theil. De agent, die geen 
dienst heeft, ziet dat de jongeren achter de 
Agneshove vernielingen aan het plegen zijn. 
Als hij de jongeren hier op aanspreekt, vallen 
ze hem aan. Zulk soort geweld zien we helaas 
meer dit jaar. 

• De klankbordgroep ‘Fietspad 
Roodemolenpolder’ valt uit elkaar, zo laat 
wethouder John Stuurman de gemeenteraad 
weten. De gemeente heeft al een 
voorkeursvariant gekozen, waar de 
klankbordgroep dan naar mocht kijken. Wel 
lastig voor een gemeente als zo’n groep dan 
een andere mening heeft. 
 

Mei	  
 

• Het college van B&W voorziet de komende 
jaren een tekort van 2 ton op de begroting. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met 
nieuwe bezuinigingen vanuit het rijk. Het 
college wil daarom met de gemeenteraad gaan 
praten over eventuele ombuigingen om deze 
verwachte tekorten weg te werken. Om dat te 
bereiken zet het college in ieder geval de 
uitbreiding van het sportpark Elsgeest in 
Voorhout voorlopig in de ijskast. 

• Sportpark Elsgeest wordt mogelijk toch 
uitgebreid als in het najaar blijkt dat de 
reserves van Teylingen groot genoeg zijn voor 
deze investering. Wethouder Leo van der Zon 
vergelijkt tijdens de raadsvergadering het CDA 
met Sinterklaas na een verzoek om direct geld 
beschikbaar te stellen voor Elsgeest. 

 
Juni	  	  

 
• Ondanks forse kritiek van verschillende 

insprekers gaat de commissie Ruimte vrijwel 
unaniem akkoord met het nieuwe 
bestemmingsplan voor het Warmondse 
recreatie-eiland Koudenhoorn. De kritiek komt 
van omwonenden en de vereniging Betrokken 
Teylingers. Die voelen zich door wethouder 
Kees van Velzen met een kluitje in het riet 
gestuurd.  

• De gemeenteraad schroeft de bezuiniging op 
de bibliotheek terug van 300.000 euro naar 
250.000 euro per jaar. Daardoor kan de 
bibliotheek in Voorhout blijven voortbestaan. 
De boeken verhuizen wel naar een kleinere 
vestiging, die zich op jongeren en ouderen zal 
richten. De manier waarop deze bezuiniging is 
gepresenteerd verdient niet de 
schoonheidsprijs. Foei wethouder Lambrechts. 
 

Juli	  
 

• Een halfjaar na de opening van Station 
Sassenheim telt NS circa 2.100 reizigers per 
dag. Bij de besluitvorming over het station is 
uitgegaan van 2.000 reizigers. Dit aantal was 
voor NS reden om dit station in de 
dienstregeling op te nemen. Een mooi succes. 

• Burgemeester Schelberg van Teylingen is 
voorgedragen als nieuwe burgemeester van 
Hengelo. Jammer, de raad was net content dat 
hij bleef. 
 

Augustus	  
 

• Nieuw fietspad door de Roodemolenpolder 
komt er toch. Een cadeautje van de provincie. 
Niet elk cadeau is altijd wat je wilt hebben.  

• Rapport Berenschot komt uit: Gemeenten 
Bollenstreek hoeven zelfstandigheid niet op te 
geven, maar moeten wel samenwerken. 

	  
September	  
	  
• VVD en PvdA krijgen beide een derde meer 

stemmen in Teylingen bij de verkiezing voor de 
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Tweede Kamer. De PvdA (18% van de 
stemmen) passeert daarmee het CDA (9,8%). 

• Mevrouw Marjan van Kampen-Nouwen wordt 
per 1 oktober benoemd tot waarnemend 
burgemeester van de gemeente Teylingen. 
Ook met de kennis van nu een goede keuze. 

• PvdA-fractievoorzitter Willem de Jong neemt 
afscheid van gemeenteraad 
 

Oktober	  
 

• “Een fusie van Teylingen, Noordwijk, Lisse en 
Hillegom is onnodig en dus onwenselijk.” Dat 
stelt de PvdA in reactie op het rapport-
Berenschot over de bestuurlijke toekomst van 
de Duin- en Bollenstreek 

• Uitkomst uit de gemeenteraad: De gemeente 
Teylingen moet zo snel mogelijk 
vervolgstappen zetten om te komen tot een 
verdergaande en krachtiger vorm van 
samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. 
 

November	  
 

• Treinstel gebroken bij station Sassenheim 
• Teylingen kiest voor omroep NENS 

 
December	  

 
• Eindelijk begint de bouw van het 

multifunctionele woon- en servicecentrum 
Sassembourg. 

• De gemeente Teylingen wil in 20 jaar tijd alle 
6300 lichtmasten van de openbare verlichting 
uitrusten met LED-verlichting. Als de raad 
instemt wordt de komende vier jaar de helft 
hiervan al vervangen door de duurzamere LED-
verlichting. 

 

 

Agenda 
 
Januari 2013 
14 
 
19 

Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 
Bestuurscentrum Voorhout 
Stamtafel PvdA Noordwijk over WMO, 15.00 
uur, Hotel Royal 

27 Nieuwsbrief 
28 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur 

 
 

 www.facebook.com/PvdaTeylingen  
(in ontwikkeling) 

 
@pvdateylingen 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  

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.	  
 


