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Uit het bestuur … 
 
Gelukkig nieuwjaar! 
Albert Olthof, bestuurlid PvdA Teylingen 

 
Gelukkig nieuwjaar! 

Dat wens ik ieder persoonlijk toe en ook de 
PvdA. 

Dat laatste is niet cynisch bedoeld, ook al 
voorspellen alle media een rampzalig jaar. Met 
opnieuw verlies voor de partij bij de komende 
verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
geloof ik ook dat het verlies op zijn best mee 
kan vallen.  

De PvdA is immers te ver weggezakt, het 
economisch herstel gaat te langzaam en de 
media zullen ongetwijfeld gaan duiken op wat 
er mis gaat bij de grote decentralisaties. Dat 
wordt dan uiteraard de PvdA aangerekend en 
niet alle andere partijen die daar voor 
gestemd hebben. En een door sommigen 
voorspelde val van Diederik en van het 
kabinet dit jaar gaat de PvdA ook niet redden. 

De neergang van de PvdA (niet in Teylingen 
gelukkig) wordt vaak verklaard door het 
samen regeren met de VVD. We zouden 
vooral rechts beleid uitvoeren, bezuinigen, 
sociale voorzieningen om zeep helpen, huren 
verhogen en ouderen en zorgbehoevenden in 
de kou zetten. Kortom: we doen het niet goed 
of hadden helemaal niet in het kabinet 
moeten gaan zitten. Een beeld dat helaas ook 
bij nogal wat PvdA’ers leeft. Tegenpartijen als 
de SP en de PVV, maar ook D66 profiteren 
daarvan.  

Omdat ook de VVD het zwaar heeft is een 
veel logischer verklaring dat regeren in 
economisch slechte tijden – hoe goed je het 
ook doet – verkiezingstechnisch ongunstig is. 
Althans op de korte termijn. Ik vind nog 
steeds dat de PvdA terecht koos voor regeren, 
met de VVD, met dit Regeerakkoord.  

 

Ik ben er van overtuigd dat dit kabinet de 
geschiedenisboeken in zal gaan als één van 
de beste èn één van de progressiefste ooit. 
Een kabinet dat ondanks een minderheid in de 
Eerste Kamer zijn Regeerakkoord in twee jaar 
al bijna volledig heeft uitgevoerd. Met veel 
noodzakelijke grote hervormingen, die 
Balkenende in 10 jaar niet aandurfde. En die 
Nederland niettemin dankzij de PvdA in de 
wereldtop houden of brengen qua 
inkomensgelijkheid, onderwijs, sociale 
voorzieningen, pensioenen, gezondheidszorg. 
Sterk en sociaal. 

Er zijn weinig landen die het de afgelopen 
jaren beter gedaan hebben, zeker niet het 
hervormingen mijdende Frankrijk van 
Hollande. En ik kan me geen andere coalitie 
voorstellen die het in Nederland beter zou 
hebben gedaan. Ik kan me wel voorstellen dat 
de PvdA het als oppositiepartij beter had 
gedaan in de peilingen. Maar de PvdA is niet 
opgericht om aan de kant te staan, maar om 
(mede) vorm te geven aan de toekomst. 

Kortom, ik zou graag zien dat we wat trotser 
zouden durven zijn op onze partij en op het 
gevoerde beleid. Natuurlijk gaat niet alles 
goed en blijft er nog veel te wensen over. 
Laten we ons daar dan op concentreren in 
plaats van zinloze interne richtingendiscussies 
te voeren. Op naar een zelfbewuste PvdA. 
Misschien nog geen oogst dit jaar, maar dan 
wordt het zeker een goed 2016!     
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Hoog tijd voor idealisme 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
	  
Men voelt zich immuun of onvervangbaar, 
men werkt excessief hard, is geestelijk 
versteend, plant te veel, werkt slecht samen, 
ziet de ander vooral als rivaal, kletst en 
roddelt te vaak, kijkt slaafs op naar 
meerderen en te weinig om naar anderen, 
men beweegt zich het liefst in een klein 
besloten kringetje en loopt rond met een 
begrafenisgezicht, men wil steeds maar meer 
en er heerst een grote hang naar winst en 
exhibitionisme. 
 
Toen ik dat las, dacht ik dat iemand een beeld 
schetste van de hedendaagse politieke 
partijen. Maar nee, het was de paus over het 
Vaticaan. Toch vond ik zijn “spirituele 
Alzheimer” ook erg herkenbaar: mensen zijn 
wel politiek actief, maar weten al te vaak niet 
meer waarom.  Er mist een ideologie. Politici 
zijn tegenwoordig zo ontzettend bezig met de 
werkelijkheid en met wat haalbaar is. Ik geef 
toe: zonder die twee zaken kun je niet. Maar 
het kunnen geen drijfveren zijn. Waar is het 
idealisme?  
 
De heersende manier van politiek besturen is 
die van het ‘regelen’. De regering - maar ook 
bij colleges van burgemeester en wethouders 
zie je het vaak - gedraagt zich als de raad van 
bestuur van een bedrijf. Omgaan met 
tegengas vindt men buitengewoon lastig, 
zeker als dat tegengas voortkomt uit 
ideologische overwegingen. Neem de 
Zorgwet, die door toedoen van de gehele 
oppositie plus drie PvdA-senatoren sneuvelde 
in de Eerste Kamer. Zowel Adri Duijvestein als 
Marijke Linthorst heeft een plausibel verhaal 
bij de tegenstem. Je hoeft het er niet mee 
eens te zijn als VVD’er, maar het is wel zeer 
begrijpelijk. 

Volgens premier Rutte ging er “iets heel erg 
mis”. Pardon? Het is volstrekt normaal dat een 
parlement een zeer omstreden wet niet 
aanneemt. Een wet waarvan de huidige 
minister van gezondheidszorg, Schippers, zelf 
tien jaar geleden als Kamerlid zei dat een 
essentieel onderdeel, namelijk het schrappen 
van de vrije artsenkeuzen, nooit zou mogen 
gebeuren. Wat gaat daar eigenlijk mis? Twee 
VVD-ministers die een al lang voorbereide en 
met ruime meerderheid aanvaarde Wet 
Normering Topinkomens niet uitvoeren, dat is 
pas mis. Maar daar horen we de premier niet 
over. 
 
Wat onze PvdA in zulke situaties opbreekt is 
een ideologische basis. Sinds Wim Kok in de 
jaren negentig de “ideologische veren 
afschudde”, is de partij zoekende. Wouter Bos 
kwam pas met iets als een analyse van de 
huidige samenleving en een visie op waar we 
naar toe moeten, toen hij zijn vertrek al had 
aangekondigd. Diederik Samsom is zo druk 
bezig met dit kabinet in het zadel houden, dat 
hij de principes van een rassociaaldemocraat 
als Duijvestein niet kan gebruiken. Dat breekt 
hem op. Het regelen gaat hem best goed af, 
maar zijn kiezers vinden dat onbevredigend. 
Elf zetels in de peilingen is de straf voor het 
ontbreken van visie, van principes, van iets 
waar je voor staat. 
 
Wie over dit onderwerp nog eens zinvolle 
discussie wil volgen, verwijs ik graag naar de 
uitzending van Buitenhof van 7 december. De 
conclusie die daaruit te trekken valt is volgens 
mij dat er in de huidige samenleving alle 
ruimte is voor idealen, en er is ook een grote 
behoefte aan. Wat wij missen is een politiek 
leider die in dit opzicht de PvdA weer op de 
kaart zet. Als dat niet kan binnen een kabinet, 
dan maar erbuiten. 
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Uit het fractie … 
 
2015, een nieuw jaar vol nieuwe 
uitdagingen  
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Met	  ingang	  van	  1	  januari	  is	  de	  lokale	  
overheid	  verantwoordelijk	  voor	  alles	  op	  
het	  gebied	  van	  jeugdzorg	  (inclusief	  
gesloten	  plaatsingen),	  de	  langdurige	  
zorg	  en	  het	  ondersteunen	  van	  mensen	  
naar	  werk.	  Als	  je	  de	  krant	  leest,	  hoopt	  
iedereen	  dat	  we	  er	  niets	  van	  gaan	  
merken	  en	  dat	  het	  allemaal	  hetzelfde	  
blijft.	  
	  
Als	  het	  goed	  is,	  gaan	  mensen	  juist	  wel	  
veranderingen	  merken.	  Gelukkig	  niet	  
als	  het	  gaat	  om	  de	  huishoudelijke	  hulp.	  
Dankzij	  PvdA	  en	  CDA	  blijft	  de	  
huishoudelijke	  hulp	  behouden	  in	  
Teylingen.	  In	  onze	  ogen	  is	  dat	  
belangrijk,	  omdat	  dat	  veelal	  de	  eerste	  
ondersteuningsvraag	  is	  die	  mensen	  
hebben.	  Daarnaast	  zien	  we	  dat	  bij	  
problemen	  met	  jongeren,	  bijvoorbeeld	  
schooluitval,	  zorgtaken	  thuis	  een	  
belangrijke	  reden	  zijn.	  Voor	  ons	  
belangrijke	  argumenten	  om	  de	  
huishoudelijke	  hulp	  te	  behouden,	  ook	  
al	  kost	  dat	  ons	  240.000	  euro	  per	  jaar	  
dat	  niet	  door	  het	  rijk	  gecompenseerd	  
wordt.	  Samen	  met	  de	  mensen	  in	  de	  
omgeving	  van	  de	  zorgvrager	  wordt	  een	  
passend	  aanbod	  georganiseerd;	  dat	  is	  
het	  streven	  voor	  de	  nieuwe	  Wmo.	  
	  
Ook	  in	  de	  jeugdzorg	  gaat	  er	  nogal	  wat	  
veranderen.	  Er	  komen	  Jeugd-‐	  en	  

gezinsteams	  in	  Teylingen.	  Teams	  die	  
bestaan	  uit	  verschillende	  disciplines:	  
GGZ,	  maatschappelijke	  werk,	  
opvoedhulp,	  schuldsanering	  etc.	  Samen	  
kijkt	  dit	  team	  naar	  de	  
ondersteuningsvraag	  van	  het	  gezin.	  
Niet	  meer	  het	  aanbod	  van	  de	  
zorgaanbieder	  maar	  de	  vraag	  van	  de	  
jeugdige	  en	  zijn/haar	  gezin	  is	  leidend	  in	  
de	  hulp	  die	  wordt	  geboden.	  	  
	  
Ook	  voor	  mensen	  met	  een	  
arbeidsbeperking	  gaat	  er	  het	  nodige	  
veranderen.	  De	  WSW	  vervalt,	  dus	  geen	  
sociale	  dienst	  meer.	  Iedereen	  die	  er	  nu	  
werkt,	  kan	  er	  blijven,	  maar	  er	  komen	  
geen	  nieuwe	  mensen	  bij.	  Zij	  moeten	  
naar	  de	  reguliere	  markt.	  En	  in	  de	  krant	  
staat	  dat	  er	  voor	  deze	  doelgroep	  banen	  
worden	  gecreëerd	  door	  het	  
bedrijfsleven	  en	  de	  overheid.	  
	  
Waarschijnlijk	  proef	  je	  mijn	  scepsis.	  
Papier	  is	  geduldig	  en	  bevat	  de	  meest	  
prachtige	  vergezichten.	  De	  praktijk	  is	  
weerbarstig.	  Afgelopen	  week	  sprak	  ik	  
een	  vrouw.	  Haar	  ouders,	  beiden	  boven	  
de	  80,	  hebben	  bij	  de	  ISD	  hulp	  in	  de	  
huishouding	  aangevraagd.	  Hij	  is	  licht	  
dementerend,	  zij	  slecht	  ter	  been.	  Zij	  
krijgen	  6	  uur	  huishoudelijke	  hulp	  per	  
maand	  toegekend.	  Als	  zij	  maar	  6	  uur	  
krijgen,	  waar	  zitten	  dan	  de	  kosten,	  
vraag	  ik	  me	  af?	  De	  echte	  verhalen	  
scherpen	  de	  beleidskaders	  en	  maken	  
vragen	  concreet	  en	  pijnpunten	  
zichtbaar.	  Vanaf	  deze	  plaats	  een	  
verzoek:	  voedt	  ons	  met	  die	  echte	  
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verhalen,	  zodat	  het	  beleid	  dat	  wij	  
bepalen	  ook	  daadwerkelijk	  bijdraagt	  
aan	  een	  gelukkig	  leven	  waarbij	  mensen	  
zichzelf	  waardevol	  vinden.	  Dat	  is	  mijn	  
streven	  voor	  2015!	  
	  
Voor	  jou	  en	  de	  jouwen	  een	  heel	  
gelukkig,	  gezond	  en	  liefdevol	  2015	  
 
College van B&W laat Teylingse 
detailhandel visieloos in de kou staan 
Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen 
 
PvdA Teylingen tegen de komst van een 
pick-up-point bij A44 
  
De PvdA Teylingen heeft met grote verbazing 
kennisgenomen van het collegebesluit dat het 
vestigen van een pick-up-point nabij de A44 
niet in strijd zou zijn met de detailhandelsvisie 
in Teylingen. De redenering van het college 
van B&W dat een pick-up-point geen 
winkelcentrum is en daarom niet in strijd is 
met de detailhandelsvisie, raakt kant nog wal. 
Het pick-up-point zal een bijzonder groot scala 
aan food en non-food producten verkopen en 
gaat dus direct de concurrentie aan met de 
detailhandel in Teylingen. Handelen in strijd 
met de detailhandelsvisie lijkt voor dit college 
eerder regel dan uitzondering, eerst rondom 
de Intratuin en nu met het pick-up-point. De 
PvdA fractie zal echter tegen de benodigde 
bestemmingsplanwijziging stemmen.       
 

Volgens het collegeakkoord 2014-2018 wil de 
gemeente lokale ondernemers stimuleren 
nieuwe lokale activiteiten te ontplooien die in 
de dorpskernen plaats moeten vinden. Nu 
draagt het college de detailhandelsvisie ten 
grave door een multinational toestemming te 
verlenen om buiten de dorpskernen de 
concurrentie aan te gaan met kleine lokale 
ondernemingen, die natuurlijk geen schijn van 
kans maken tegen de miljoenen van een 
dergelijke partij. De gemeente kan veel beter 
lokale pick-up-points stimuleren, zoals het 
initiatief van de lokale Albert Heijn in 
Warmond.        
  
De PvdA Teylingen roept de Teylingen 
Ondernemers Vereniging (TOV) op om samen 
tegen het besluit van B&W in actie te komen. 
De Ondernemers in Teylingen zijn niet 
geconsulteerd rondom het pick-up-point, 
hetgeen in strijd is met de gedachte achter de 
detailhandsvisie. De PvdA raadsleden hebben 
inmiddels diverse Teylingse ondernemers 
gesproken die zich zorgen maken over de 
komst van het pick-up-point en de verdere 
achteruitgang van de dorpskernen die 
daarmee gepaard gaat. We moeten investeren 
in de dorpskernen in plaats van ze verder te 
ontdoen van klanten.  
	  
	  
 

 
www.facebook.com/PvdaTeylingen  

 
@pvdateylingen 
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