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Uit het bestuur … 
 
Praktische politiek en principes  
Dick	  van	  der	  Meer,	  voorzitter	  PvdA	  Teylingen	  
	  
Een lesje praktische politiek van een nuchter en 
ervaren politica. Daarmee is volgens mij de 
regionale PvdA-bijeenkomst op 24 april in De Oude 
Tol het best gekarakteriseerd. Mariëtte Hamer, 
samen met Harry van Bommel van de SP het langst 
zittende Tweede Kamerlid, gaf ontspannen en 
toegankelijk uitleg over hoe de PvdA-fractie 
momenteel opereert. 
 
Duidelijk is dat de delicate verhouding met de VVD 
behoorlijk politieke stuurmanskunst vereist. Hamer 
wees er op dat de PvdA recent nogal wat 
successen heeft binnengehaald. Het Sociaal 
Akkoord tussen werkgevers, vakbeweging en 
politiek is daar een prominent voorbeeld van. De 
basis voor de acceptatie door de VVD daarvan is 
ontstaan tijdens de liberale rel over de 
inkomensafhankelijke zorgpremie, en de helpende 
hand die de PvdA toen heeft geboden. Maar er zijn 
meer winstpunten, aldus Hamer: het Zorgakkoord, 
dat juist die week was gesloten. Versoepelingen in 
het asielbeleid, die VVD-staatssecretaris Teeven 
heeft moeten toezeggen. En er komt nog een 
Kindakkoord bij, over de kinderopvang, waar de 
PvdA blij mee zal zijn. 
In dat licht zag Mariëtte Hamer geen ruimte voor 
nog een bijbuiging richting de PvdA, namelijk het 
afzien van de strafbaarstelling van illegaal verblijf. 
Bovendien is de maatregel ook lang niet zo cru als 
in de mediaberichtgeving naar voren komt, 
betoogde ze. Zo is iemand pas bij het 4e illegale 
verblijf strafbaar. Veel praktisch nut zal de 
strafbaarstelling dan ook niet opleveren; het is 
vooral een staaltje symboolpolitiek, waar de VVD 
erg aan hecht. 
Nuchter en praktisch dus. Maar niet erg principieel, 
zo wezen verschillende leden op de andere kant 
van dit verhaal. Strafbaarstelling van illegaliteit is 
altijd heel erg tegen de principes van de PvdA 
geweest. Alle prominenten hebben zich er in het 
verleden duidelijk tegen verzet. De achterban zal 
dit niet zomaar pikken, was de boodschap die 
Hamer mee naar Den Haag kon nemen. Ze raakte 

er niet door van de kook. Regeren is geven en 
nemen, vond ze. En dit was een gift aan de VVD, 
zonder ruimte voor nieuwe onderhandelingen. 
Daarvoor had de PvdA intussen te veel winsten 
geboekt. 
 
Dezelfde nuchtere, wat laconieke houding had ze 
ten opzichte van de Van Waarde-resolutie, die de 
zaterdag daarop zeker door het PvdA-congres zou 
worden aangenomen. Daarin staan een paar 
principiële koersveranderingen, die een duidelijke 
breuk met het neoliberalisme aangeven. Dat kan 
best problemen geven in de relatie met de VVD. Zo 
worden financiële doelstellingen  hier en daar 
ondergeschikt gemaakt aan maatschappelijke 
doelen. Heel concreet: niet bezuinigen in een tijd 
dat de economie in een dip zit. En het congres zou 
ook gaan uitspreken dat vertegenwoordigers en 
bestuurders van de PvdA hier naar dienen te 
handelen, en daar gevraagd en ongevraagd ook 
verantwoording over moeten afleggen. Maar op de 
vraag of de fractie hier wellicht pijn in de buik van 
krijgt, reageerde ze zeer verbaasd. Nee, in de 
praktijk zal deze principiële resolutiesoep door de 
fractie niet zo heet worden gegeten als ze is 
opgediend. 
 

 
Dichtbij 
Paul	  Witteman,	  bestuurslid	  PvdA	  Teylingen	  
	  
Ledendemocratie klinkt mooi, maar in de praktijk 
lijkt het alsof een klein deel van de leden de 
standpunten van de partij formuleert. Eenmaal per 
jaar vindt het partijcongres plaats. Hier worden de 
belangrijkste partijbeslissingen genomen: 
afgevaardigden én leden stemmen over zaken als 
het beginselmanifest, de kandidatenlijsten voor de 
Tweede Kamerverkiezingen en het 
verkiezingsprogramma. De congresafgevaardigden 
worden aangewezen door de afdelingen. Op lokaal 
niveau zijn er de ledenvergaderingen waarin de 
belangrijkste beslissingen worden bekrachtigd.  
 
De inbreng (inspraak en beïnvloeding) van leden is 
op landelijk niveau beperkt, en de wijze waarop 
past niet meer in de huidige tijd waarbij er vele 
manieren zijn om invloed en betrokkenheid te 
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tonen. Met name dit laatste kan worden vergroot 
door inzet van moderne hulpmiddelen, waarbij op 
een snelle en goedkope manier online de mening 
van de leden kan worden gepeild. Zeker in de 
huidige tijd, waarbij de maatschappij snel kan 
wijzigen, is dit een krachtig instrument. Het is 
daarom een goede zaak dat er wordt nagedacht 
hoe dit in de toekomst vorm kan krijgen. Niet 
alleen een politiek leider rechtstreeks kiezen, maar 
ook meepraten en meebeslissen over de inhoud. 
De commissie Nooten heeft hiervoor een eerste 
aanzet gegeven met de notitie “Tussen leden en 
leiders”. De aanbevelingen hieruit worden komende 
periode verder uitgewerkt.  
 
De slogan die hierbij past is volgens mij: “Leuker 
kunnen we het maken en gemakkelijker ook!”. Een 
nieuwe wijze van ledendemocratie verlaagt de 
drempel om lid te worden en biedt mogelijkheden 
om de betrokkenheid van onder andere jonge 
mensen te vergroten. Een kans die we moeten 
pakken.	  	  
 
 

 
Uit de fractie….. 
	  
Visie en financiën 1: het CJG in 
Sassembourg 
Elsbeth	  Koek	  en	  Joost	  Peetoom,	  fractie	  PvdA	  
Teylingen	  

Ten eerste: het college stelde voor om het centrum 
voor Jeugd en Gezin te concentreren in 
Sassembourg in Sassenheim. Sassembourg, een 
prachtig nieuw gebouw waar zorg en wonen op 
een innovatieve manier bij elkaar komen. Prachtig, 
de PvdA gelooft in dat soort samenwerkingen, 
recombinaties genoemd. Partijen versterken elkaar, 
waardoor de dienstverlening aan de burgers beter 
wordt. Maar zo’n samenwerking komt niet vanzelf 
tot stand, en ondanks dat de Partij van de Arbeid 
wethouder Lambrechts bij herhaling gevraagd 
heeft haar visie daarop te geven, blijft die uit. 
Resultaat van het niet sturen op die samenwerking 
zien we bij Agneshove in Voorhout, waar nog 
steeds delen leeg staan omdat er niemand is die 

het wil exploiteren. Of komt dat door de huurprijs 
misschien?  We lezen dat er een ‘marktconforme’ 
huur betaald gaat worden in Sassembourg. Maar 
220 euro  per m2 is allang niet meer 
marktconform.  

Het voorstel is een opsomming van praktische en 
pragmatische redenen om tot centralisatie te 
komen, volledig geredeneerd vanuit de 
medewerkers van het CJG. Maar voor wie zijn zij 
aan het werk? Wat gaan hun gebruikers ervan 
merken in positieve zin? Wordt er ook maar één 
kind beter van? Geen enkele blik naar buiten. 
Daarmee was het stuk voor ons gewoon onvolledig 
en niet rijp voor besluitvorming. Helaas, de PvdA 
was met de voltallige oppositie daarmee in de 
minderheid. Opvallend was wel dat zelfs de VVD 
haar eigen wethouder niet in het debat, maar 
alleen in de stemming verdedigde.  

 

Visie en financiën 2: meer of 
minder Teylings geld naar het 
bloemencorso  
Elsbeth	  Koek	  en	  Joost	  Peetoom,	  fractie	  PvdA	  
Teylingen	  

Ophef over het verhogen van de gemeentelijke 
bijdrage aan het bloemencorso. De Partij van de 
Arbeid kan goed begrijpen dat dit scheve gezichten 
oplevert, gezien de bezuinigingen op Welzijn. Maar 
de verhoging voor 2013 is wel te verdedigen: die 
kwam voort uit verscherping van het 
evenementenbeleid waar de corso-organisatie pas 
laat van de gemeente zelf een rekening voor kreeg. 
Er zit wel degelijk onderscheid tussen beiden. Het 
subsidiëren van verenigingen doe je voor de basis: 
de lokale binding in onze drie dorpen. Het corso is 
een topevenement: het staat in de nationale, zo 
niet internationale aandacht. Toch moeten we ook 
hier op de centen passen. Ook al trekt het 
evenement  een miljoen bezoekers en is het 
bloemencorso het jaarlijkse feest van de regio een 
soberder opzet kan ook net zo gezellig zijn. 

Per motie heeft de raad opgeroepen om de 
maatschappelijke effecten van het bloemencorso in 
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een quick scan te onderzoeken, en aan de hand 
daarvan te bepalen welke bijdrage de gemeente 
Teylingen daaraan financieel levert. Wat de 
gemeente aan het corso bijdraagt, bestaat uit drie 
onderdelen: 1) zorgen dat het evenement 
doorgang kan vinden: veiligheid is een onderdeel 
daarvan; 2) een eigen corsowagen; 3) de 
representatie van eigen gasten. Elk van die drie 
posten zullen we op zijn eigen verdiensten moeten 
gaan beoordelen. Want aan de basis bezuinigen en 
de top ongemoeid laten, dat is inderdaad scheef.  

 
 

Actueel 
 
Nieuwe website 
Eindelijk goed nieuws over onze website. Afgelopen 
week is de nieuw websites opgeleverd. Via het 
vertrouwde adres is de website bereikbaar en ziet u 
de nieuwe vormgeving van de lokale website.  
 

 
 
Deze website biedt meer mogelijkheden op het 
gebied van social media en interactieviteit. Kijk snel 

op teylingen.pvda.nl 

 
Jaarrekening goedgekeurd 
De afgelopen ledenvergadering is de jaarrekening 
2012 toegelicht door de penningmeester. De 
kascommissie had op dat moment nog geen 
controle uitgevoerd. Dit is inmiddels gebeurd, en 
met een positief resultaat.   
 
25 Mei canvassen in Noordwijk. 
Doe mee! 
Op 25 mei is het landelijke canvasdag. Binnen de 
regio is deze gereserveerd in om Noordwijk langs 
de deuren te gaan. Kom gezellig met ons mee! 
Aanmelden kan via Michel van Delft 
(mrvdelft@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Mei 2013 
6 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
25  Landelijke canvasactie 
27 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
2 Juni Nieuwsbrief 

 
 

 
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.	  
 


