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Uit het bestuur … 
 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 
 
Op bestuurlijk vlak is het afgelopen maanden rustig 
geweest. Dick van der Meer is afgetreden als 
voorzitter. Op de ledenvergadering van 11 
november aanstaande zullen we hem bedanken 
(zie verder op de nieuwsbrief). De fractie doet 
actief haar werk en weet op goede wijze onze 
standpunten onder de aandacht te brengen. Het 
bestuur is, samen met de fractie, aan het nadenken 
hoe de afdeling in de toekomst moet worden 
vormgegeven. Het ledenaantal van alle politieke 
partijen is al jaren aan het dalen. Ondanks de wens 
van Hans Spekman.  
 
Op lokaal niveau is het goed te weten wat onze 
leden of sympathisanten aan ideeën hebben waar 
we iets mee kunnen doen. We willen daarom graag 
dat mensen met ons meedenken. Heb je interesse? 
Dat kan als bestuurslid maar ook op veel andere 
manieren. Laat het ons weten via 
teylingen@pvda.nl 
	  

Uit het fractie … 
 
Ondernemersfonds,  
de bijdrage van de PvdA Teylingen 
 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Op woensdag 14 oktober spraken wij in de 
commissie over het al dan niet oprichten van een 
ondernemersfonds. In ons verkiezingsprogramma 
hebben wij aangegeven hiervan voorstander te zijn. 
Papier is geduldig blijkt ook nu weer in de praktijk. 
Er zijn grote voorstanders, er is een groep die 
denkt ik zie het wel en er is een grote groep 
tegenstanders die korte tijd snel is gegroeid en 
volhardt in hun standpunt. De verhoudingen tussen 
de ondernemers staan op scherp. Inhoudelijk zien 
wij als PvdA grote voordelen met de komst van het 

ondernemersfonds ook om maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen. Gemeenten kunnen niet 
meer in hun eentje alle vragen oplossen. Als 
voorbeeld: arbeidsplaatsen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt vraagt om 
samenwerking. Er lijkt in de commissie een 
meerderheid te ontstaan voor het oprichten van 
zo’n fonds. Hierbij mijn bijdrage aan het debat: 
  
Het ondernemersfonds, het lijkt wel of wij als raad 
een Salamonsoordeel moeten vellen, het gaat niet 
om een kind al doet de heftigheid van de emoties 
dat wel doen vermoeden. Ik dacht nog even aan 
het kantenbloesje van judge Judy, maar dat is niet 
echt mijn stijl.   
  
Vier jaar geleden wilde ik mijn huis verbouwen en 
daar zoveel mogelijk duurzaamheidsaanpassingen 
aan doen als mogelijk was, daarnaast wilde ik 
zoveel mogelijk werken met lokale aannemers. 
Jammer genoeg bleek al snel dat die kennis op he 
gebied van duurzaamheid in Teylingen 
onvoldoende voorhanden was. Hoe mooi zou het 
zijn wanneer een consortium van Teylingse 
ondernemers zich gezamenlijk presenteren als 
duurzaamheidsaannemers: op 1 plek alle kennis, 
van zonnepanelen, verwarming, isolatie etc. en dan 
ook nog de capaciteit om het niet alleen te 
adviseren maar ook uit te voeren. Met 
ondersteuning vanuit het ondernemersfonds kan 
deze samenwerking vorm en inhoud krijgen en laat 
dat nu ook nog eens aansluiten bij een van de 
speerpunten van de PvdA en deze gemeente: 
Teylingen duurzaam in 2030. 
  
Het is geen geheim dat als we terugkijken we 
allemaal zouden willen dat het proces naar dit 
moment anders om niet te zeggen beter had 
moeten zijn. Het feit dat vorig jaar de 
draagvlakdiscussie niet goed is afgerond, heeft ook 
dit jaar veel gedoe en vragen opgeroepen.  Maar 
als we nu kijken naar wat er ligt, passen 
complimenten aan het bestuur van het 
Ondernemersfonds. We zouden graag zeggen dat 
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we met veel vertrouwen naar de toekomst kijken, 
maar de VOT heeft al laten weten te volharden in 
hun bezwaren en de juridische route te volgen om 
alles te doen om het tegen te houden.  Het is uw 
recht, daar zult u mij niet over horen. Maar ik vraag 
me wel af wat dat Teylingen op gaat leveren? 
  
We blijven het een gemiste kans vinden van de 
agrarische sector niet mee wil doen. Sommige 
ondernemers zijn blij dat de productschappen in de 
tuinbouw zijn afgeschaft. Tegelijkertijd zien we dat 
fundamenteel onderzoek naar nieuwe 
ziekteverwekkers en biologische 
bestrijdingsmiddelen steeds meer door 
buitenlandse investeerders worden gefinancierd, De 
door ons opgebouwde kennisvoorsprong, op dit 
gebied holt achteruit. 
  
Teylingen bungelt onderaan op de lijstje als het 
gaat om economische groei en werkgelegenheid. 
Het ondernemersfonds biedt kansen om op 
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, 
zorgorganisaties, verenigingen ect. Hiermee is het 
algemeen belang gediend. Wij vinden het een goed 
voorstel om de gemeente ook mee te laten 
participeren en wat ons betreft doet de zorg ook 
mee, juist om een verbreding te maken naar 
grotere maatschappelijke thema’s als vergrijzing en 
verbinding in de samenleving met iedereen die daar 
bij hoort. .Dat algemene belang plaatsen wij in dit 
geval boven de individuele belangen. Wij stemmen 
in met het voorliggende voorstel. 

 
Vragen over hinder A44 
PvdA Teylingen kraakt 
duurzaamheidsbeleid Teylingen 
	  
Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen 
	  

In het huidige coalitieakkoord 
wordt duurzaamheid nog als pijler 
dan wel prioriteit aangemerkt. 

Teylingen heeft daar nog weinig van gemerkt.  
 
In november is het één jaar geleden dat de PvdA 
een meerderheid van de Teylingse gemeenteraad 
achter twee moties voor het verduurzamen van de 
bebouwde omgeving kreeg.  De ene motie moest 
de kopers van een nieuwbouwwoning in Teylingen 
de mogelijkheid bieden om de gekochte woning 
energieneutraal op te laten leveren. De andere 
motie (zonnepanelen sociale huurwoningen) moest 
er toe leiden dat sociale huurwoningen werden 
voorzien van zonnepanelen. Goed voor het 
verminderen van CO2 uitstoot, maar ook om de 
energielasten van de bewoners te verlagen. 
 
De PvdA stelt nu schriftelijke vragen waarom een 
jaar na dato niets met beide moties is gedaan. Van 
Doesburg stelt dat het huidige 
duurzaamheidsbeleid blijft steken in het maken van 
algemene beleidsplannen. Hiernaast eist hij op 
korte termijn concrete acties van het college die 
invulling moeten geven aan beide moties. Ten 
slotte stelt de PvdA dat duurzaamheid in deze 
periode nog niet het predicaat prioriteit of pijler 
verdient.  	  	  	  
 
PvdA en ChristenUnie: ‘Meer 
mogelijkheden voor 
vluchtelingenopvang in Teylingen' 
 
Samen met de ChristenUnie hebben wij de 
gemeente begin oktober opgeroepen dat de 
gemeente meer mogelijkheden moet onderzoeken 
voor de opvang van vluchtelingen. Kort na deze 
oproep werd door het Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers een beroep gedaan op Teylingen 
 
De gemeenten Teylingen en Lisse vangen vanaf 
vanavond 150 vluchtelingen op voor twaalf dagen. 
De eerste zes dagen vindt de opvang plaats in 
sporthal De Tulp in Voorhout, daarna zes dagen in 
sporthal De Waterkanten in Lisse. Daarmee geven 
de gemeenten gehoor aan een verzoek voor 
crisisopvang van het Centraal Orgaan opvang 
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asielzoekers (COA) voor extra capaciteit voor 
crisisopvang nodig. Teylingen heeft daaraan samen 
met Lisse gehoor gegeven. Hiermee hebben beide 
gemeenten hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid genomen en werkten samen 
om de opvang in goede banen te leiden. 
 
Voor de vluchtelingen die zes dagen lang in 
Voorhout werden ondergebracht, is niet per direct 
plaats in de reguliere asielzoekerscentra. Wanneer 
er geen crisisopvang wordt geregeld, komen ze op 
straat te staan. Na zes dagen zijn de vluchtelingen 
nogmaals voor een periode van zes dagen 
opgevangen in sporthal De Waterkanten Lisse. 
 
Ook aan de oproep aan het College om verder te 
gaan dan uitsluitend het huidige aanbod van de 
opvang van ‘tientallen’ extra statushouders in de 
gemeente is gehoor gegeven. Het College heeft 
enkele plaatsen binnen Teylingen aangegeven waar 
ze dit willen realiseren en gaan actief in gesprek. 
‘Solidariteit staat bij de ChristenUnie en de PvdA 
hoog in het vaandel. Solidariteit met de medemens, 
maar ook met andere Nederlandse gemeentes. Dit 
probleem gaat ons allemaal aan, dan moeten we er 
ook allemaal onze schouders onder zetten’ zegt 
Joost van Doesburg.   
 
             
 
 
 
 
 
   
 

Algemene ledenvergadering op 
woensdag 11 november 
 
De PvdA-afdeling Teylingen houdt tenminste een 
keer per jaar een algemene ledenvergadering, en 
deze keer wordt dat woensdag 11 november, vanaf 
20.00 uur in Cheers (Voorhout). 
Het wordt geen saaie avond durende bijeenkomst 
met jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. 
Natuurlijk moeten die wel even worden 
goedgekeurd, maar we sturen die jullie straks per 
mail toe en horen dan graag of jullie daarover nog 
willen spreken. 
 
De avond zelf, waarschijnlijk in de bar van Cheers, 
besteden we voornamelijk aan nieuws uit de fractie 
(de begrotingsbehandeling komt er weer aan) en 
nemen we afscheid van onze voorzitter, Dick van 
der Meer. En ongetwijfeld gaat het gesprek 
(daarna) ook over de landelijke ontwikkelingen. 
We stellen het zeer op prijs zoveel mogelijk 
leden de 11e te mogen begroeten! 
 

                
 
 
 
 

  
	  

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.	  


