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Uit de fractie … 
 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Zo, lekker onder de kerstboom, gezin thuis, huis 
warm, eten in de koelkast. Tijd om even te 
overdenken dat deze dingen niet voor iedereen zo 
vanzelfsprekend zijn als voor mij. Ook in Teylingen 
zijn er nog steeds mensen, groot en klein, die 
wonen in armoede, geen werk kunnen krijgen en 
wiens Nederland niet het land van de kansen is, 
maar het land van de steeds groter wordende 
verschillen. Als PvdA fractie hebben we ons voor 
deze mensen hard gemaakt in 2015. Een mooi 
voorbeeld is dat we nu bij iedere evaluatie de 
verhalen van de mensen willen lezen. Helpen die 
mooie beleidsplannen nu echt om achter de 
voordeur het verschil te maken. Ideeën om dat nog 
beter te doen, horen we graag! 
 
Iedereen heeft het erover: 2015 was het jaar van 
de vluchtelingen. Ook in Teylingen hebben we 
mensen opgevangen, 6 dagen in sporthal waarna 
zij weer verder moesten naar een volgende plek. 
Ontheemd en op drift en als zij in Nederland 
aangekomen zijn, stellen wij hen nog niet in staat 
om hun eigen leven vorm te geven. Ik heb 
prachtige voorbeelden gezien van mensen die zich 
hebben ingezet. Foreholte organiseert een toernooi, 
de sportkleding wordt gedoneerd en veel 
vrijwilligers hebben geholpen. Het was voor mij ook 

ontluisterend. Op een van de 
voorlichtingsbijeenkomsten kwam een man naar 
me toe die mij en de PvdA letterlijk vervloekt. Hij 
vindt dat de grenzen afgesloten moeten worden 
omdat we alleen maar IS strijders binnen laten en 
we daarmee onze veiligheid op het spel zetten. Ik 
ben het niet met hem eens, maar deel dat er vanuit 
Den Haag ook weinig ander geluid komt. Gisteren 
zag ik een prachtig interview met Justin Trudeau, 
de nieuwe premier van Canada. Hij reageerde op 
de woorden van Donald Trump. Hij zei: je door 
angst laten regeren is nooit goed, mensen 
uitsluiten helpt niet, diversiteit is de toekomst. De 
manier waarop we iedereen in onze samenleving 
een waardevolle plaats kunnen geven, bepaalt ons 
hart, defines us in het engels. Woorden die mij uit 
het hart zijn gegrepen. 
 
Ik wil graag afsluiten met de woorden van Sara 
Kroos (Opzij dec 2015). "Dit land is niet van ons. 
Landen bestaan niet, dat is gewoon een afspraak. 
Wat ironisch is, de afspraak van grenzen maakt 
juist een grenzeloosheid in de mens wakker: dit is 
van ons, deze cultuur, dit land, deze ruimte. 2015 
was hierdoor niet het jaar van de vluchtelingen 
maar van de reacties op de vluchtelingen. Ik pleit 
ervoor dat 2016 dan wel het jaar van de 
vluchtelingen wordt." 
 
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en alle 
goeds voor 2016. 
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Uit Den Haag … 
 
Terugblik op 2015 
 
Diederik Samsom 
 
Het jaar 2015 ligt bijna achter ons. Een heftig jaar. 
De oorlog in Syrië, de daaruit voortvloeiende 
vluchtelingenstroom, de afschuwelijke aanslagen in 
Parijs - het heeft ons geraakt en het stemt tot 
nadenken. 
 
Makkelijke antwoorden zijn er niet. De afgelopen 
maanden bezocht ik Turkije en Libanon. Wie de 
verhalen hoort van vluchtelingen in Libanon, wie de 
Turkse kust bekijkt met zijn ontelbare beschutte 
plaatsen vanwaar de overtocht gewaagd kan 
worden, en wie het kat-en-muisspel tussen de 
politie en de mensensmokkelaars met eigen ogen 
ziet, voelt hoe enorm de opdracht is waar we voor 
staan. Er moet veel gebeuren als we willen 
voorkomen dat er volgend jaar weer een miljoen 
vluchtelingen zich wanhopig melden op de Griekse 
eilanden, en er weer velen verdrinken. 
 
2015 bevatte ook lichtpunten. Met als belangrijkste 
het klimaatverdrag. De wereld zette een historische 
stap richting een duurzame toekomst. Omdat 
Nederland daarbij wat ons betreft weer voorop 
moet lopen stelden Jesse Klaver en ik de 
klimaatwet op. Een samenwerking op gedeelde 
idealen, die wat mij betreft naar meer smaakt. 
 
Afgelopen jaar kreeg het herstel van Nederland 
langzaam vorm. Waren we aan het begin van deze 
kabinetsperiode nog het Europees zorgenkindje, 
inmiddels bevinden we ons weer in de kopgroep 
Steeds meer mensen vinden weer een baan. 
Iedereen krijgt er iets bij in zijn portemonnee, 
vooral de mensen met een bescheiden loon gaan er 
extra op vooruit. En na zes zware crisisjaren neemt 
de armoede nu weer af. Reden voor enige trots. 
We beloofden Nederland op sociale wijze uit de 
crisis te loodsen. En dat lijkt te lukken. 
 
Maar er is meer nodig. Nu moeten we het werk 

voortzetten. Meer woningen bouwen, meer 
wijkverpleegkundigen aanstellen, meer banen voor 
mensen met een arbeidshandicap, meer ouderen 
aan het werk, meer schone energie. En, samen met 
andere landen, een antwoord op het 
vluchtelingenvraagstuk. 
 
Er is nog zoveel dat we komend jaar willen en gaan 
realiseren. Opdat mensen straks concreet kunnen 
zien wat vier jaar PvdA in de regering voor ze heeft 
betekend.  
 
Maar dat is volgend jaar. Ik hoop dat u – net als ik- 
de komende weken gebruikt om uit te rusten en 
tijd te besteden aan familie en dierbaren. Ik wens u 
allen alvast mooie feestdagen en een bijzonder 
gelukkig nieuwjaar. 

 
Uit het fractie … 
 
Veilig Thuis… 
 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Op 9 dec stond in het NRC een artikel met 
vernietigende conclusies over Veilig Thuis, een 
nieuwe aanpak van huiselijk geweld. De nieuwe 
aanpak huiselijk geweld schiet danig tekort was de 
conclusie. Geen zicht op de veiligheid van 
mishandelde kinderen, onbereikbare 
vertrouwensartsen, een rammelende registratie en 
maandenlange wachtlijsten. Het is een greep uit de 
constateringen. In het artikel is de volgende 
zinsnede opgenomen: Veilig Thuis Hollands Midden 
(Leiden, Gouda): bijna honderd zaken, met een 
wachttijd van vier maanden. 
  
In de commissie Welzijn van 31 augustus, heeft de 
PvdA vragen gesteld over de wachtlijsten bij Veilig 
Thuis. Het antwoord van het college luidde toen: 
“Van alle meldingen die Veilig Thuis in behandeling 
heeft (triage van meldingen, inzetten vervolgtraject 
en onderzoek) zijn er casussen waarin na de triage 
(o.a. bepalen risicotaxatie en urgentie) een 
achterstand is in de verwerking van de 
vervolgacties. Van deze casussen zijn er op dit 
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moment 24 met een wachttijd langer dan 3 
maanden.” Op basis van het krantenartikel en de 
eerdere antwoorden, hebben we het college vragen 
gesteld. We vragen om inzicht in de wachtlijsten en 
wachttijden bij Veilig Thuis van de laatste 6 
maanden, het aantal kinderen en de wachttijd 
voordat deze in behandeling zijn genomen. 
 

   
Daarnaast horen wij van jeugdhulpaanbieders dat 
er sprake is van grote wachtlijsten voor onze 
jeugdigen als gevolg van het bereiken van de 
budgetplafonds. Het college heeft eerder 
aangegeven dat er in principe geen sprake van 
wachtlijsten kan zijn, omdat dit contractueel is 
vastgelegd. We willen graag de feitelijke situatie 
weten. Herkent het college het signaal dat er 
sprake is van wachtlijsten? En zo nee verzoeken wij 
het college om hierover in overleg te treden met de 
jeugdhulpaanbieders en de uitkomsten van deze 
gesprekken terug te koppelen aan de Raad. 
  
In het geval dat het college de wachtlijsten 
herkent, willen we graag dat het college inzicht 
geeft in de wachtlijsten van de 10 grootste 
aanbieders en dat het college een inschatting 
maakt van de risico's die hierdoor ontstaan voor 
deze kinderen en de gezinnen waar zij in 
opgroeien. Daarnaast willen we weten welke 
aanpassingen er worden gedaan in de contracten 
voor 2016 om deze onwenselijke situatie te 
voorkomen? 

Hopelijk ziet het college de urgentie in en krijgen 
we snel antwoord. 
 

Verslag Algemene 
ledenvergadering,  
Afscheid Dick van der Meer 
 
Op 11 november vond de algemene 
ledenvergadering van de PvdA afdeling Teylingen 
plaats. De goed bezochte bijeenkomst in Cheers 
stond vooral in het teken van het afscheid van Dick 
van der Meer als voorzitter van de afdeling. Dick 
nam als secretaris de voorzittershamer over van 
Elsbeth Koek toen die toetrad tot de gemeenteraad.  
Dick werd toegesproken door het bestuur en de 
fractie. Hem werd veel lof toegezwaaid voor zijn 
inzet, betrokkenheid en de zorgvuldige wijze 
waarop hij, ook in moeilijke tijden, opereerde. We 
gaan hem zeker missen, ook omdat op dit moment 
de vacature van voorzitter nog niet is opgevuld.  
De vergadering sprak daarnaast de actuele stand 
van zaken door in de landelijke en de plaatselijke 
politiek. Waar landelijk de depressie voortduurt 
gaat het lokaal gelukkig een stuk beter. De fractie  
scoort uitstekend in de raad en in de pers.  
Aandacht op de vergadering werd gevraagd voor 
de sociale woningbouw. Op dat punt gaat het 
bepaald niet goed in Teylingen. Afgesproken werd 
aan dit thema een aparte bijeenkomst te wijden op 
het moment dat de nieuwe woonvisie van het 
college in discussie komt. 
 
Uiteraard kwam ook de actuele vluchtelingen 
problematiek uitgebreid aan de orde. Stil gestaan 
werd bij de mogelijkheid in Teylingen voor een 
asielzoekers centrum. Mits kleinschalig en gesteund 
van onderop door vrijwilligers is de afdeling van 
oordeel dat Teylingen tenminste zijn deel van de 
problematiek voor zijn rekening moet willen nemen.

  
	  

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.	  


