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Uit het bestuur … 
 
Democratie en tegenspraak 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
“Het beste argument tegen democratie is om 
5 minuten te praten met een gemiddelde 
kiezer”. Deze uitspraak van Winston Churchill 
schoot me te binnen toen ik in de Volkskrant 
van 2 november een bijlage aantrof die 
geheel gewijd is aan het onderwerp 
democratie. Met de politieke opvattingen van 
de Britse staatsman heb ik niet veel op, maar 
op het gebied van communicatie vind ik het  
iemand van wie je wel iets kunt leren. 
 
De Volkskrant-bijlage is best informatief, maar 
ook erg voorspelbaar. Een stuk over de 
opmars (in enkele decennia is het aantal 
landen met een min of meer democratisch 
bestuur enorm gestegen), iets over 
democratieën in Afrika, de vertoning die ze er 
in de VS van maken, het functioneren van de 
Tweede Kamer, een beschouwing van een 
Duitse denker, en tot slot de boem-pats-zo 
doe je dat-oplossing van Maurice de Hondt. 
Als je een kwartiertje nadenkt over zo’n 
bijlage, kom je met  zulke ideeën.  ‘Een heel 
nummer over de minst slechte 
regeringsvorm’, meldt de krant zelf. 
 Die typering ergert mij, en hij geeft goed aan 
waarom de bijlage zo plichtmatig overkomt. 
Het is de heiligverklaring van democratie, 
alsof alternatieven ondenkbaar zijn. In elk 
geval zijn ze in deze tijd onbespreekbaar. Ook 
criticasters praten er altijd over op een manier 
dat democratie er nu eenmaal moet zijn. Het 
is een doel geworden, een dogma, een heilige 
graal. Voortdurend hoor of lees ik dat iets op 
een bepaalde manier moet gebeuren omdat 
dat democratisch is. Alsof dat op zichzelf een 
reden is. Sommige PvdA-afdelingen laten hun 
lijsttrekker ‘democratisch’ kiezen door 
iedereen, ook niet-PvdA’ers, stemrecht te 
geven. Dit soort zottigheid duurt totdat het 
een keer fout loopt, en daar kun je op 
wachten. 

 

 
 
 
 
Democratie is geen doel, maar slechts een 
middel om je samenleving te besturen.  En 
dat middel is in de VS en ook in Europa 
volgens mij aan verontrustende slijtage 
onderhevig. Het onvermogen van zoveel 
politieke bestuurders om de grote problemen 
van deze tijd zelfs maar te benoemen, laat 
staan om er oplossingen voor te bedenken, 
zorgt onder burgers  voor groeiende onvrede. 
Het politieke gehakketak over kleinigheden, 
elkaar vliegen afvangen op de vierkante 
millimeter, grote woorden spreken zonder er 
daden aan toe te voegen en ze vervangen 
door andere grote woorden als dat beter 
uitkomt, de nietszeggende reflexen op 
gebeurtenissen of uitspraken van andere 
politici, het ultra-kortetermijndenken (niet 
eens meer de volgende verkiezingen, maar de 
volgende peilingen dicteren het programma), 
je zou er haast populistisch van worden. 
  
Democratie heeft een kolossale weeffout in 
zich, die we tegenwoordig een ‘perverse 
prikkel’ noemen: wie persoonlijk afhankelijk is 
van herverkiezing, gaat vaak dat belang 
voorop stellen, in plaats van het algemeen 
belang dat hij geacht wordt te dienen. Terwijl 
democratie alleen goed functioneert als de 
uitvoerende spelers in meerderheid een 
moreel hoogstaande taakopvatting hebben en 
er een paar leiders zijn die daarin uitblinken, 
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onafhankelijk denken en durf hebben. Die 
durf had Churchill in elk geval. Hij beloofde 
Groot-Brittannië “blood, sweat and tears”, en 
hij gaf er geen snars om of het hem populair 
maakte. Het was volgens hem de 
werkelijkheid, en die kon je maar beter 
benoemen. En overigens is het natuurlijk zo 
dat elk systeem goed functioneert als je te 
maken hebt met moreel hoogstaande, 
onafhankelijk denkende leiders. Een verlichte 
dictatuur is dan zo gek nog niet. 
 Voorlopig doen we het in Nederland en in 
Teylingen met democratie. Het aantal mensen 
dat wil nadenken over een ander politiek 
bestel neemt wel toe, maar een revolutie is 
niet op til. En dus is de relevante vraag hoe je 
het functioneren van de democratie kunt 
verbeteren. Mijn bijdrage daaraan is het 
volgende advies aan ieder die politiek 
functioneert: organiseer je eigen tegenspraak. 
Raadslid of wethouder, zoek iemand op met 
wie je eens in de maand op basis van 
volledige vertrouwelijkheid en vertrouwen een 
gesprek voert over wat je doet, wat je denkt, 
wat je wilt. Zoek iemand van buiten jouw 
politieke kring, iemand die in staat is om jou 
volkomen eerlijk zijn of haar waarheid te 
zeggen, iemand die voldoende persoonlijkheid 
heeft om jou niet naar de mond te praten, 
iemand die jouw ideeën kan toetsen aan de 
werkelijkheid die buiten de politiek heerst. 
Zulke mensen liggen niet voor het oprapen, 
en je zult misschien echt ‘out of the box’ 
moeten denken. Zelf zou ik als het kon 
misschien wel Winston Churchill vragen. Al 
was het maar omdat hij op een dag tegen me 
zou zeggen: “Als je tienduizend regels maakt, 
vernietig je het respect voor de wet”. Dan zou 
ik denken: dat is iets voor het 
verkiezingsprogramma. 
 

	  

Uit de fractie … 
 
Verantwoord doorgaan of minder van 
hetzelfde? Teylingen in de uitverkoop 
met bord aan de A44? 
	  
Bijdrage	  aan	  de	  algemene	  beschouwingen	  voor	  
de	  begroting	  2014-‐2017,	  donderdag	  7	  november.	  
Elsbeth	  Koek,	  gemeenteraadslid	  PvdA	  Teylingen	  
 
Het college geeft in deze begroting aan dat 
het nodig is om verder te bezuinigen omdat 
het meerjarenbeeld negatief is. Het college 
stelt voor te gaan bezuinigen op speeltuinen 
en openbaar groen. Al eerder deden we dat 
op de vrijwilligers en de verenigingen. En we 
gaan extra inkomsten genereren door de 
kledinginzameling van de goede doelen af te 
pakken en nog een bord langs de A44 te 
plaatsen. Als PvdA brengen we daarom 2 
zaken naar voren waarvan wij vinden dat het 
anders kan: de veranderingen in het sociaal 
domein en op het gebied van duurzaamheid.  
 
Om te beginnen met het sociaal domein. 
Recent heeft de Tweede Kamer de nieuwe 
wet op de jeugdzorg vastgesteld en deze ligt 
nu bij de Eerste Kamer. Invoering 1 januari 
2015. Regionaal wordt hard gewerkt aan de 
lokale invulling van deze nieuwe taak. En 
daarvoor moet hier in de regio nog veel 
gebeuren, waaronder een gezamenlijke visie 
van de Bollen-4. Een belangrijke pijler van de 
nieuwe visie is het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 
plan, 1 ondersteuner’. Bij navraag bij het CJG 
en de ISD blijkt nu in de praktijk dat we daar 
zelfs niet eens in de buurt zijn. Omdat kennis 
en expertise verdeeld zijn over tal van 
organisaties is het nu zo dat een gezin met 
verschillende ondersteuningsvragen allerlei 
aanspreekpunten heeft. Uit alle onderzoeken 
blijkt dat dat de problematiek van het gezin 
verergert. Wij willen dat we het op 1 januari 
2015 anders gaan doen. Wij vinden als PvdA 
dat de gezinnen niet de dupe mogen worden 
van de komende veranderingen, en willen dat 
de betrokken organisaties nu al gaan werken 
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volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 
ondersteuner’. In Holland-Rijnland worden 
deze pilots vormgegeven samen met 
verschillende zorgpartijen. Daarbij lezen we in 
de krant dat de aftrap van deze regionale 
pilots nog met veel vragen is omgeven. Deze 
pilot wordt uitgevoerd in Lisse, terwijl in het 
breed gedragen initiatiefvoorstel van het CDA 
juist over lokale pilots is gesproken. Vandaar 
de motie, samen met het CDA en D'66,  
waarin we de oproep doen aan het college om 
in overleg met de betrokken organisaties in 
Teylingen te starten met voorbereiden zodat 
we op 1 januari 2015 voorbereid zijn. De 
andere motie van de PvdA betreft het 
armoedebeleid. De gevolgen van opgroeien in 
armoede en niet mee kunnen doen in de 
samenleving werken nog lang door. Omdat de 
PvdA staat voor de mogelijkheid om te 
participeren, vinden wij dat de middelen die 
het rijk beschikbaar stelt om armoedebeleid 
vorm te geven daar ook daadwerkelijk aan 
moeten worden besteed. De motie, ingediend 
samen met het CDA, roept het college op dat 
te doen en manieren uit te werken waardoor 
geld en inzet in die gezinnen komt waar het 
het hardst nodig is.  
We zouden over het sociaal domein nog veel 
meer kunnen zeggen, ook al lezen we dat niet 
in de begroting. Waar het college de mond vol 
heeft van preventie en eigen kracht, wordt er 
in de begroting met geen woord gesproken 
over de manier waarop de gemeente dat kan 
ondersteunen. Sterker nog, het college heeft 
de ambitie om een hoger cijfer te halen op 
het onderdeel goede culturele voorzieningen 
door te korten op de subsidie. We 
concluderen dat het college, ondanks het 
appèl van maatschappelijke organisaties, 
inwoners en discussies in de commissie geen 
visie heeft op de samenleving. De opbrengst 
van de kledinginzameling blijft natuurlijk bij de 
goede doelen, vandaar het amendement dat 
we samen met het CDA hebben ingediend. 
En als ik overga naar ons volgende 
onderwerp, duurzaamheid, is het jammer 
genoeg niet veel anders. Dit college heeft 
duurzaamheid als speerpunt in het 

collegeprogramma maar wat realiseert het 
college nu daadwerkelijk op dit terrein? Ja, er 
is een pilot gedraaid in de Kagerbuurt. De 
eerste zonnepanelen zijn geplaatst en in de 
buurt is, naast een gesprek over opwekken, 
energiekosten en terugverdientijden, ook 
meer samenhang gekomen. Oprecht een 
compliment waard!  
En vervolgens stelt de VVD dat het zo wel 
genoeg is geweest. En dat duurzaamheid 
alleen maar geld kost en niets oplevert. Maar  
klimaatverandering is een gegeven. Alleen de 
VVD denkt er misschien anders over.  
 
Dit college denkt dat duurzaamheid geld kost, 
maar dat is niet waar. Als PvdA kiezen we 
voor een stip op de horizon: Teylingen 
volledig duurzaam in 2033. En dan bedoel ik 
niet alleen de gemeentelijke gebouwen, maar 
ook de inwoners, de maatschappelijke 
organisaties, de bedrijven, iedereen. En dat 
kan. Door te investeren in maatschappelijk 
rendement. Investeren in duurzaamheid, is 
investeren in de samenleving. In het 
verminderen van schulden als gevolg van 
stijgende energierekening, door het 
terugdringen van het aantal werklozen en 
door de kennisvoorsprong die onze lokale 
bedrijven opbouwen door deze impuls. Het 
college stelt voor de woonlasten voor de 
inwoners niet te verhogen door de OZB niet te 
verhogen. Als we consequent inzetten op 
duurzaamheid, kunnen we de woonlasten 
aanzienlijk verlagen, omdat daarmee de 
energierekening substantieel verlaagt. 
 
Duurzaamheid is energieopwekking en ook 
biodiversiteit in de straat. Een ander punt 
waar dit college iets wil zonder het totale 
verhaal zien, is de versobering van het 
groenbeheer. Het college stelt zelf dat het 
beeld na deze aanpassingen sober, saai en 
kleurloos zal zijn en het dat het een negatief 
effect heeft op de kwaliteit. Het betreft hier 
de kosten voor arbeidsintensieve, kleine 
stukken groen. Dit ziet het college enkel als 
kostenpost. Maar de onderliggende 
investering blijkt op deels verkeerde 
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aannames te berusten. De 'goedkoop' 
voorgestelde vervanging door gras is alleen 
nuttig wanneer dit groen op gras aansluit; als 
het verhard moet worden, wordt het opeens 
een heel stuk duurder. En waar het aansluit 
op te handhaven opgaand groen of 
bodembedekkers is gras ook onzinnig. Daarbij 
betreft het ook hagen die langzaam verkeer 
van snelverkeer scheiden, zoals op de Jacoba 
van Beierenweg in Voorhout of de Herenweg 
in Warmond. Die hebben ook lokale 
cultuurhistorische waarde. Voordat het college 
de kettingzaag ter hand neemt, vindt de Partij 
van de Arbeid dat de gehele functie van 
groen, de historische, de natuurlijke en de 
verkeerskundige, moet worden afgewogen ten 
opzichte van wat dat mag kosten. En vooral 
met een reële onderbouwing van kosten en 
besparingen. De PvdA zal (samen met D66) 
hiervoor een amendement indienen om het 
huiswerk eerst beter te maken alvorens u van 
ons groen licht krijgt." 
 
Besparen op groen en vervolgens 
geconfronteerd worden met hogere kosten op 
de begroting van de Maregroep, besparen op 
verenigingen door de betaalde kracht voor de 
helft een werkloosheidsuitkering te geven, 
kleding zelf in te zamelen en daarmee de 
tekorten door te schuiven naar de goede 
doelen. Nergens iets over de stijging van het 
aantal werkzoekende met bijna 70% ten 
opzichte van 2012. In de begroting staat het 
vol met plannen die gaan over kosten, 
nergens over maatschappelijke baten. Een 
potjesmentaliteit waar een einde aan moet 
komen. 
Samenvattend stelt de PvdA dat het met 
betere plannen goedkoper wordt voor onze 
inwoners en dat we daarmee investeren in de 
samenleving. De genoemde moties over 
armoedebeleid en oefenen met ‘1gezin, 1plan, 
1regisseur’ en de amendementen omtrent de 
kledinginzameling en het groenbeheer zijn 
unaniem aangenomen. 
Voor meer informatie, hierbij de link naar de 
site waar alle stukken te vinden zijn. 
 

http://www.teylingen.nl/bis/Gemeenteraad/St
ukken_en_agenda_s/Vergaderstukken/2013/R
aadsvergadering_7_november_2013_Begrotin
gsraad 
 
Met dank aan Joost Peetoom in de rol van 
voorzitter was het een goed geleidde avond. 
Dat we het niet eens zijn met het college op 
veel punten is helder. Wat dat betreft waren 
deze algemene beschouwingen alvast een 
doorkijkje naar het verkiezingsprogramma, 
maar daarover later meer.  
 
Actueel 
 
In het oog 
Dick	  van	  der	  Meer,	  voorzitter	  
 
Onze fractie heeft, om het eens in 
voetbaltermen te zeggen, flink gescoord 
afgelopen week. Tijdens de raadsvergadering 
over de gemeentebegroting 2014 heeft de 
Partij van de Arbeid twee moties en twee 
amendementen ingediend. Die voorstellen zijn 
alle aangenomen. Voor de inhoud daarvan 
verwijs ik naar het verhaal van Elsbeth Koek 
hierboven in deze nieuwsbrief.  
Naast het feit dat op een paar belangrijke 
punten een beleidsmatig resultaat is geboekt, 
heeft zoiets ook politiek-strategische 
betekenis. Het honoreren van vier PvdA-
voorstellen geeft aan dat Joost Peetoom en 
Elsbeth een positie in de raad hebben 
verworven die meer invloed betekent dan op 
grond van de getalsmatige zetelverdeling mag 
worden verwacht. Andere partijen gunnen de 
PvdA ook iets, mits het uiteraard om zinvolle 
en goed onderbouwde zaken gaat.  
Donderdag leidde Joost, bij gebrek aan een 
burgemeester, de vergadering van de 
gemeenteraad. Het voorzitten van zo’n 
begrotingsraad, met z’n moties, 
amendementen en schorsingen, is echt een 
lastige klus. Joost deed dat meer dan 
voortreffelijk, waarbij het natuurlijk helpt dat 
hij langdurige ervaring heeft, een geweldige 
dossierkennis bezit en bovendien volkomen 
integer is.  
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De bijzondere rol van Joost betekende dat 
Elsbeth het woord voerde namens de PvdA. 
Ze deed dat met veel verve, en ze kwam met 
een overtuigend en hier en daar ‘stevig’ 
verhaal, waarin een duidelijk PvdA-profiel 
herkenbaar was. Wie even de tijd wil nemen, 
raad ik aan haar optreden via de beelden van 
de raadsvergadering eens te bekijken (vanaf 
minuut 59). Heel goed voor de PvdA! 
Een succesvol optreden van de raadsfractie 
levert ook publicitaire winst op. In de 
voorbeschouwing op de begrotingsraad in het 
Leidsch Dagblad kwamen uitsluitend VVD-
fractievoorzitter Marlies Volten en Joost aan 
het woord. In de verslagen van de 
raadsvergadering lezen we natuurlijk steeds 
over de aangenomen voorstellen. Landelijk 
mag de PvdA het in de peilingen dan niet 
goed doen, lokaal ontstaat toch een heel 
ander beeld. Een beeld waar volgens mij 
kiezers van houden. Dat geeft energie voor de 
komende campagne. 
 
 
De campagne lokaal vs. Europees  
Joost	  van	  Doesburg,	  secretaris	  PvdA	  Teylingen	  
 
Er wordt in 2014 weer veel verwacht van de 
campagnecapaciteiten van de lokale PvdA 
afdeling. De gemeenteraadsverkiezingen 
staan als eerste op de politieke kalender, 
namelijk op 19 maart. Deze verkiezingen 
worden echter al snel gevolgd door die voor 
het Europees parlement, waarvoor wij op 22 
mei naar de stembus mogen trekken.  Een 
interessante vraag is welke verkiezingen van 
groter belang zijn volgens de Nederlander in 
het algemeen en volgens de Teylinger in het 
bijzonder.  
Als politicoloog zou ik dit kunnen gaan 
benaderen vanuit de impact van regelgeving 
op het leven van een persoon. Dat is echter 
een vrij lastige benadering, want we kunnen 
niet veronderstellen dat als iets niet geregeld 
wordt bij het Europese of lokale instituut dat 
het dan helemaal wetteloos blijft. Vaak 
hebben onderlinge overheden (nationale 
wetgeving) of bovenliggende overheden (de 

provincie) reeds wetgeving dan wel 
specifiekere of algemenere varianten voor 
hetzelfde fenomeen of maatschappelijk 
probleem.  
 
We kunnen wél nagaan wat de Nederlander/ 
Teylinger belangrijker acht: de lokale politiek 
of de wetgevingsmachine uit Brussel. Dit doen 
we aan de hand van de opkomstcijfers bij de 
verkiezingen volgens de Kiesraad. De 
opkomstcijfers voor de Europees 
Parlementsverkiezingen lagen in 2009 
landelijk op 36.8 procent van de 
kiesgerechtigden. Teylingen scoorde iets beter 
met een opkomst van 42.1 procent. Bij de 
meest recente gemeenteraadsverkiezingen, in 
2010, kwam landelijk 54.1 procent van de 
kiesgerechtigden naar het stemlokaal en 56.5 
procent van de Teylingers. Vergeleken met de 
opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen – 
75.4 procent in 2010 en 74.6 procent in 2012 
– lijken de kiezers de gemeenteraad en het 
Europees Parlement beduidend minder 
belangrijk te vinden. Overigens kan de lokale 
politiek hierbij nog altijd op duidelijk meer 
interesse rekenen dan het Europees 
Parlement. Dit blijkt ook uit onderzoek van 
Tiemeijer (2006 en 2011) naar de opinie van 
burgers over onderwerpen die op Europees 
niveau behandeld worden: veel onderwerpen 
zijn te technisch en abstract om een 
(geïnformeerde) mening over te vormen. 
Interessant is ook om te zien dat Teylingen 
licht hoger scoort qua opkomst dan het 
landelijk gemiddelde.  
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen 
dat de lokale PvdA-afdeling meer prioriteit 
moet leggen bij de lokale verkiezingen van 19 
maart 2014. Via deze verkiezing kunnen we 
volgens de Nederlander een grotere impact 
hebben op het lokale welbevinden. Ik roep de 
leden van onze afdeling dan ook op om zich 
aan te melden voor de campagneactiviteiten 
die we gaan organiseren en voor de 
verkiezings-ALV van woensdag 11 december, 
die om 20:00 uur in Voorhout zal gaan 
plaatsvinden.  
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Kandidatenlijst 
Albert	  Olthof,	  Secretaris	  selectiecommissie	  PvdA	  
Teylingen	  
 
De door het bestuur van de PvdA-Teylingen 
ingestelde selectiecommissie 'kandidaten 
gemeenteraadsverkiezingen 2014' heeft 
unaniem een conceptkandidatenlijst 
vastgesteld en aangeboden aan het bestuur 
van de afdeling. De lijst zal in de algemene 
ledenvergadering van de PvdA-Teylingen op 
11 december a.s. definitief worden 
vastgesteld. 
De selectiecommissie, bestaande uit Albert 
Vink (voorzitter), Ria Eijck, Joost Peetoom en 
Albert Olthof (toegevoegd namens het 
bestuur) heeft een groot aantal potentiële 
kandidaten gepolst, binnen en buiten het 
ledenbestand van de afdeling en met de 
meest serieuze gegadigden 
selectiegesprekken gevoerd. De commissie is 
zeer content dat dat uiteindelijk geleid heeft 
tot een veelbelovende kandidatenlijst, 
waarmee de verkiezingen met vertrouwen 
tegemoet kunnen worden gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
 

 

4 november Fractievergadering 
18 november Fractievergadering 
11 december  Algemene Ledenvergadering  

Cheers, Voorhout 
12 december Raadsvergadering gemeenteraad  
  
	  
 

 
www.facebook.com/PvdaTeylingen  

 
@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.	  
 


