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Uit het bestuur … 

 

Na de nederlaag 

Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 

 
Toen het bestuur begin vorig jaar de 
verkiezingscampagne voor maart 2014 in de 
steigers zette, stelde ik mij als doel om 
minstens vier zetels te halen, maar vond vijf 
zeker haalbaar. Toen ik op 19 maart ’s avonds 
met knikkende knieën ten gemeentehuize 
toog, leek het ‘behoud’ van de drie zetels uit 
2010 al een prachtig resultaat. Dat is het ook 
geworden, en fier hielden we de media voor 
dat de PvdA Teylingen, anders dan zoveel 
andere afdelingen, geen zetel was 
kwijtgeraakt. 
 
Waar ging het mis? 
De evaluatie van onze eigen campagne volgt 
nog. Die zullen we bespreken op de volgende 
ledenvergadering, komende maand. Maar 
mijn persoonlijke voorschot daarop is: we 
hebben het hartstikke goed gedaan. Elsbeth 
heeft geschitterd als lijsttrekker. We hadden 
een prima lijst, en een vernieuwend en 
herkenbaar programma. Onder leiding van de 
campagne-aanvoerders Paul en Joost zijn we 
zichtbaar en sympathiek geweest. Daar heeft 
het niet aan gelegen. 
 
Landelijk maakt de PvdA een dramatische tijd 
door. In zijn Volkskrant-column schetste 
Wouter Bos het verkiezingsresultaat als een 
onontkoombaar gevolg van 
regeringsverantwoordelijkheid. Zo gaat dat nu 
eenmaal bij sociaaldemocraten, aldus de 
architect van dit kabinet. Deels klopt dat wel. 
Het is absoluut nodig impopulaire maatregelen 
te nemen. Er zijn grote hervormingen nodig, 
op tal van gebieden. Maar wij hoefden niet in 
dit kabinet plaats te nemen.  
Eerder heb ik betoogd dat de PvdA daar 
ideologisch niet klaar voor was, en is. Dat een 
kabinet zonder duidelijke winstpunten op 
‘links’ voor een rampzalige verkiezingsuitslag 
in 2014 zou zorgen. Er is namelijk nog geen 
uitgewerkte sociaaldemocratische visie op de 

samenleving van de toekomst. Als je die mist, 
opereer je in zo’n kabinet niet vanuit kracht, 
en zonder doel voor ogen.  
 De Partij van de Arbeid is bezig het 
kapitalisme te redden, maar daar is de partij 
niet voor opgericht. Hier en daar een brokje – 
een kinderpardon, een sociaal akkoord (om 
wat scherpe kantjes van de hoofdlijn af te 
halen) – is onvoldoende om de ‘achterban’ 
tevreden te stellen. We werken mee aan een 
ouderwets rechts beleid, vol met 
bezuinigingen om de verkeerde redenen en 
deels op de verkeerde uitgaven. Er is 
onvoldoende sprake van een lonkend 
perspectief.  
 
Diederik Samsom wist in de aanloop naar de 
verkiezingen zijn ‘verbindende verhaal’ niet 
duidelijk te maken. Thuis op de bank zagen 
de kijkers zijn wanhoop, zijn verbetenheid om 
dat wat voor zijn achterban niet goed te 
praten viel toch nog goed te praten. Op 19 
maart waren de kijkers kiezers, en ze kozen 
voor iemand als Alexander Pechtold. Ook een 
man zonder toekomstvisie, maar niet zo 
verbeten. Ook iemand die een rechts beleid 
wil, maar dat nooit heeft ontkend. 
 
Oh, de geschiedenis zal milder oordelen over 
dit kabinet dan de kiezers nu hebben gedaan. 
Wat PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn 
klaarspeelt met de langdurige zorg zal over 
enige tijd als een prestatie van formaat 
worden gezien. Er zijn veranderingen in gang 
gezet op het gebied van de woningmarkt, de 
arbeidsmarkt, de pensioenen, de algehele 
gezondheidszorg. Het is nog lang niet genoeg, 
en het is niet allemaal geweldig, maar na 
decennia van besluiteloosheid gebeurt er wat, 
de passiviteit wordt doorbroken. Daarvoor 
niets dan hulde. 
 
En toch ben ik het niet eens met Wouter Bos. 
Zijn analyse dat de kiezers nu eenmaal een 
beperkte kijk op de werkelijkheid hebben, en 
dat deze nederlaag daarom onvermijdelijk 
was, vind ik veel te beperkt, veel te weinig 
toekomstgericht, veel te weinig ideologisch. 
Juist in de achterban van de PvdA zien heel 



 

 

 
 

 

 2 

NIEUWSBRIEF • 28 april 2014 

veel mensen wel waar het met een 
rechtvaardige, solidaire en duurzame 
samenleving naar toe moet. Dat is alleen geen 
visie waar je makkelijk mee in een kabinet 
komt. Landelijk is de PvdA zo druk bezig met 
het verdedigen van de deelname aan een 
rechts, conservatief, neo-liberaal kabinet, dat 
het nauwelijks toekomt aan het vinden van 
een nieuwe ideologische basis. Wat heeft de 
sociaaldemocratie de samenleving eigenlijk te 
bieden? 
 
Lokaal gaan we dat anders doen. In Teylingen 
waren VVD, CDA en D66 het snel eens: ze 
gaan verder met een rechts, conservatief, 
neo-liberaal beleid. Dat geeft ons als PvdA 
kans ons te profileren als het enige reële 
alternatief. We zorgen vier jaar lang voor een 
andere kijk op het inrichten van de 
samenleving, een bevlogen perspectief. Zodat 
we over vier jaar zeker vijf zetels halen, en 
zes is heel wel mogelijk. 

 

Uit de fractie … 

 

Zorgzaam regisseren, dichtbij 

mensen 

Elsbeth Koek, fractievoorzitter 

 
Op donderdag 24 april hebben we in de raad 
het coalitieakkoord besproken. Hierbij onze 
inbreng: 
 
“Voorzitter, onze eerste indruk: weinig 
concreet, geen oog voor maatschappelijke 
partners en niet creatief. 
Maar er is hoop. Wanneer de coalitie een 
aantal van de voorstellen van de Partij van de 
Arbeid overneemt, is het akkoord meteen 
meer van dat alles. 
 
Op het gebied van zorg en duurzaamheid is 
het akkoord vaag. Ja, gelukkig gaan we niet 
meteen bezuinigen. Maar ‘wat dan wel’ blijft 
achterwege. De coalitie geeft aan dat de 
nadruk ligt op preventie, maar welke plannen 
daarbij horen? Ouder worden in Warmond? 

Genoeg alternatieven stelt de coalitie. Waar 
dan? 
 
Op het gebied van duurzaamheid gaan we de 
CO2-footprint van de bedrijven verkleinen. 
Prachtig, maar het lijkt mij dat de gemeente 
die technische kennis helemaal niet heeft en 
hoeft te hebben. Die is voorhanden bij de 
bedrijven en inwoners van onze gemeente. 
College, bundel deze krachten, onderschrijf 
ons standpunt van ‘Teylingen duurzaam in 
2030’ en biedt hiermee niet alleen 
werkgelegenheid voor onze ondernemers, 
maar ook substantiële lastenverlichting voor 
onze inwoners. Goed voor de economie en 
goed voor de aarde. Mag u zomaar 
overnemen. 
 
Ontschotten! Dat is de toekomst om 
bezuinigingen in de zorg te realiseren. Als 
voorbeeld: er vallen jongeren uit op het ROC 
omdat zij geen laptop kunnen kopen, terwijl 
de maatschappelijke kosten voor iedere 
schooluitvaller 80.000 euro per jaar bedragen. 
Betaalbaar bouwen voor starters. Ook hier 
hebben wij een concreet voorstel gedaan in 
ons verkiezingsprogramma, wat naadloos past 
in dit akkoord omdat het doorstroming 
bevordert. Er zijn meerdere problemen 
waarom de woningmarkt op slot zit. Het feit 
dat banken niet meer willen financieren is er 
een. Onderzoek de mogelijkheden om samen 
met de corporaties de starters op de 
koopmarkt te ondersteunen. Gewoon door het 
geven van startersleningen, zowel door de 
gemeente als door de corporaties.  
 
Het creëren van banen samen met onze 
ondernemers en verenigingen; prachtige 
kansen. Jammer genoeg staat daar ook niets 
over in het akkoord. Sowieso is de vraag wie 
deze coalitie ziet als maatschappelijke 
partners. Voor de verenigingen wordt niets 
gedaan, ook al zei het CDA in de 
verkiezingstijd iets anders. Aan de 
ondernemers wordt vooral veel gevraagd en 
niets geboden. Ook op dat gebied vindt u in 
ons verkiezingsprogramma mooie voorstellen. 
Mag u gerust overnemen. 
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Dan de financiën.  
 
Opnieuw een gebrek aan creatieve 
oplossingen. Een herhaling van zetten en nog 
steeds geen vernieuwing. D66 heeft tijdens de 
verkiezingscampagne trots zitten vertellen dat 
zij verantwoordelijk zijn voor het uithollen van 
het meerjarenperspectief met 15%, en daar 
wordt nu nog geen einde aan gemaakt.  
Substantieel verlagen van woonlasten, daar zit 
de sleutel en daar doet dit college niets aan. 
Waarom niet het geld inzetten om collectief 
energie te besparen? Dat weegt substantieel 
op tegen de woonlasten. 
Tot slot een vraag aan de VVD. Integriteit is 
een belangrijk thema, lezen we in het 
akkoord. Het afgelopen jaar en ook tijdens de 
campagne zijn vragen gesteld over de 
dubbelrol van wethouder enerzijds en 
voorzitter van het corso anderzijds. Voor ons 
een belangrijk punt. Niet langer een 
dubbelrol, ook al is er geen sprake meer van 
de portefeuille financiën. En als deze coalitie 
haar eigen akkoord series neemt, volgt 
natuurlijk het antwoord dat de rol van 
voorzitter van de corso wordt neergelegd.” 
 
Een aantal van onze voorstellen is 
overgenomen en de discussie over de 
dubbelrol van de wethouder wordt binnenkort 
gevoerd naar aanleiding van een evaluatie 
over dit onderwerp. Uiteindelijk hebben we 
meegestemd. Niet helemaal van harte, maar 
toch. 

 

Actueel … 

 

 
 
Tijdens de laatste vergadering van de oude 
raad, heeft burgemeester Van der Stoel een 
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 
Joost Peetoom. Hij werd benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
 

 
En dan is het zomaar, opeens 

voorbij. 

Joost Peetoom 

 
13,5 jaar mocht ik in Voorhout en Teylingen 
namens de Partij van de Arbeid raadslid zijn. 
Wat ik daarover in zijn algemeenheid te 
zeggen heb, heb ik in een open brief aan de 
raad uitgedrukt: klik hier om de brief te lezen. 
Voor de sociaaldemocratie is er in die tijd ook 
veel veranderd. Lokaal is het wel 
professioneler geworden. Van steunfractie bij 
de familie Vroman op de bank in het begin, 
tot aan het eind zelfs met evaluatie- en 
functioneringsgesprekken. Ik heb alles mogen 
doen: elke portefeuille gehad, in de coalitie en 
oppositie gezeten, collegecrisis meegemaakt, 
een herindeling op poten gezet en helaas ook 
binnen onze eigen club naast Yes!-momenten 
ook ‘Liever-niet’-momenten beleefd. En toch 
altijd weer bijzondere teamleden: de drive van 
Renee Lucas om van alles qua welzijn in een 
opschietend Voorhout geregeld te krijgen, de 
verbazend slimme onderhandelingstechnieken 
van Albert Vink, de vragen van Jeroen 

http://www.teylingen.nl/bis/Gemeenteraad/Stukken_en_agenda_s/Vergaderstukken/2014/Raadsvergadering_26_maart_2014/Afscheid_raadsleden/20140326_open_brief_jp_v2
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Tomassen die mij altijd maar weer aan het 
nadenken zette, de loopjes met Elsbeth Koek 
naar de Beukenrode waarin we de avond nog 
eens doornamen. Landelijk gezien toont deze 
periode het beeld van politiek er een van 
manisch-depressiviteit. Dat is jammer. Nog 
steeds geloof ik dat “ons” PvdA-bestaansrecht 
bestaat in de brug tussen wie minder heeft en 
wie meer. In de brug tussen wie kansen heeft 
benut en wie de kans nog moet krijgen. Maar 
waar ben je als partij van de verheffing, als er 
zo weinig verheffends gebeurt? Wat als ons 
eigen electoraat ofwel naar SP uitwijkt, ofwel 
naar D66? Wat is er dan mis? Grote vraag, 
maar laten we maar met kleine antwoorden 
beginnen. Op onze Teylinger vierkante meters 
het goede voorbeeld geven en de brug blijven 
slaan. Het stokje gaat wat mij betreft met 
liefde over aan Elsbeth, Joost van D. en 
Timon. Hart op de goede plek - links - en slim 
genoeg om de andere 22 raadsleden te laten 
zien dat voorspoed nog zoveel groter wordt 
als je (het) met elkaar deelt.  

 
Op naar de volgende verkiezingen 
Paul Witteman 

 
Nee, geen oproep om weer te komen 
canvassen of op de markt te staan. Wel staan 
de Europese verkiezingen voor de deur. Als 
lokale partij zullen wij onze gepaste bijdrage 
leveren. Posters ophangen, sociale media 
inzetten, en een enkele activiteit.  
 
Wel een oproep voor de permanente 
campagne. Gedurende het jaar in beeld zijn, 
laten zien wat we doen en wat we willen en 
openstaande voor ideeën van buiten. Dit 
begint bij een actieve fractie en steunfractie. 
Na de verkiezingen hebben enkele leden 
aangegeven graag te fractie te willen 

ondersteunen. Een ieder vanuit het eigen 
interessegebied. Een goede manier om met 
concrete voorstellen te komen die de fractie 
voor het voetlicht kan brengen. Op deze 
constructieve manier proberen iets te 
veranderen en de publiciteit te zoeken. 
 
Voor de permanente campagne zullen we ook 
een jaaragenda opstellen. Wat gaan we de 
komende tijd doen? Met bestuur, fractie en de 
overige leden naar buiten treden door leuke 
dingen te doen. Natuurlijk in onze traditionele 
vorm als canvassen, maar ook op andere 
creatieve manieren om in contact te komen 
met onze Teylinger mede-inwoners.  
 

  
Agenda 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als 
volgt uit: 
 
15 mei Gemeenteraad 20.00 uur 

bestuurscentrum 
21 mei Algemene ledenvergadering, 

20.00 uur, Het Onderdak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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