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Uitnodiging 

 

Ledenvergadering 7 december 2016 

 
Op woensdag 7 december aanstaande organiseren 
we een ledenvergadering. In deze 
ledenvergadering willen we een aantal 
interessante punten bespreken. Onder andere hoe 
we als partij de gemeenteraadsverkiezingen in 
willen gaan. Het lijkt nog ver weg maar de 
voorbereidingen gaan we begin volgend jaar 
starten. Wellicht heb je in de vorige nieuwsbrief de 
bijdrage van Joost van Doesburg gelezen "PvdA 
Teylingen vs. Progressief Teylingen”. Hierover 
willen we graag met jullie van gedachten wisselen.  
Onze fractie is ook aanwezig om ons bij te praten 
over de ontwikkelingen in de Teylingse politiek. 
Mocht nog andere punten willen inbrengen dan 
horen we het graag. 
 
Wanneer: 7 december 2016 
Waar: ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a in 
Sassenheim 
Hoe laat: we starten om 20.00 uur 
 

 

Uit de fractie … 

Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 

 
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo 

 
Een inkijk in de begrotingsbehandeling.  

 
Hier staan we weer, met ogenschijnlijk eenzelfde 
boodschap als bij voorgaande begrotingsbehande-
lingen: Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe 
cadendo. De druppel holt de steen uit, niet door 
geweld, maar door er keer op keer op te vallen. 
 
Geen verbaal geweld, maar de kracht van de 
herhaling. Duurzaamheid, zorg en sociale 
woningbouw dat zijn de thema’s waar de PvdA 
iedere keer opnieuw aandacht voor vraagt en 
successen in boekt. Om er een paar te noemen: 
Teylingen duurzaam in 2030, het verduurzamen 
van de sociale woningvoorraad, geld voor 

professionals waar geen verantwoording over 
hoeft te komen, allemaal voorstellen van de PvdA 
waar breed draagvlak voor is. 
 
Ter voorbereiding op deze bespreking hebben wij 
gekeken op waarstaatjegemeente.nl. Informatief, 
illustratief en hier past een compliment aan het 
college, wat is er veel informatie beschikbaar, dank 
daarvoor! 
 
We hebben nog wel een paar zorgen over, kleine en 
grote. Dat kunt u lezen in onze moties die we 
hebben ingediend en die betrekking hebben op de 
volgende onderwerpen: 
 

 Het terugdringen van het aantal scheefwoners, 
niet om mensen uit hun huis te jagen maar om 
doorstroming te bevorderen en de juiste 
woningen aan te kunnen bieden die onze 
inwoners nodig hebben. 

 Het behoud van het keurmerk fairtrade-
gemeente, ook in de nieuwe samenwerking 
met Lisse en Hillegom. 

 Lisse behouden voor de duurzaamheidsprijs 
en de andere gemeenten mee te nemen in 
onze duurzaamheidsambities. 

 Geld niet het uitgangspunt laten zijn in de zorg 
maar de ondersteuningsbehoefte van onze 
inwoners. Anders dan andere fracties naar 
voren brengen, maken wij ons wel zorgen over 
het meerjarig financieel beeld, de kosten voor 
de zorg zijn naar verwachting onvoldoende in 
de jaren na 2018. Hier wordt door het college 
niets aan wordt gedaan, sterker nog het 
college presenteert een overschot. Daarom de 
motie om die toekomstige rekening niet bij de 
meest kwetsbare inwoners van Teylingen neer 
te leggen. 

 Omklapwoningen. De gedachte is dat we 
niemand meer uitzetten. Als er sprake is van 
een dreigende huisuitzetting gaan we mensen 
in hun eigen huis ondersteunen totdat zij het 
weer zelf kunnen. In de toekomst zijn we als 
gemeente zelf ook verantwoordelijk voor deze 
vorm van opvang, waar dat nu nog door de 
gemeente Leiden gebeurt. Nog steeds zetten 
we mensen uit met een huurschuld om hen 
vervolgens op te vangen in opvang welke voor 
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een gezin met 2 kinderen 80.000 per jaar kost.  
Deze motie verzoekt het college een pilot 
waarin we de belofte van de decentralisatie, 
dichtbij en integraal vorm en inhoud kunnen 
geven. 

 Een integraal PGB of met andere woorden het 
voor onze inwoners vereenvoudigen van de 
ondersteuning die zij nodig hebben door niet 
meer verschillende aanvragen en potjes te 
hanteren. 

 Het voorstel voor het organiseren van een 
burgertop om de kracht van de samenleving te 
betrekken bij een onderwerp wat ons allemaal 
raakt. Hier passen misschien een paar extra 
woorden. Toen ik hier naartoe verhuisde, de 
liefde achterna, was ik onder de indruk van 
het landschap. Een landschap dat gevormd is 
o.a. door de bollensector. We kennen prachtige 
vergezichten, bos en niet te vergeten de bollen 
in het voorjaar en de toeristen waardoor we 
soms tergend langzaam door de streek rijden. 
En ja, er gebeurt al heel veel, maar toch lukt 
het ons niet om het tij te keren. In de 
afgelopen jaren is de beschikbare bollengrond 
afgenomen. Voor de bollensector is deze 
streek allang niet meer de plaats waar het geld 
verdiend wordt en het is wachten totdat de 
toeleveranciers en de kenniscentra die hieraan 
verbonden zijn ook verhuizen naar de “noord”. 
Ach wat maakt het uit zei een meneer bij de 
groenteboer, hoeveel mensen werken er nu? 
Op dezelfde site waarstaatjegemeente.nl 
kunnen we lezen dat 3% van onze bevolking 
werkzaam is in de agrarische sector. 
Inderdaad niet zoveel. Maar wat veel mensen 
zich niet of onvoldoende realiseren is dat met 
het eventuele verdwijnen van het de sector 
ook het landschap drastisch veranderd. Ik 
pleit hier niet voor behoud van de bollensector 
ten koste van alles. Maar het onderwerp raakt 
ons allemaal, meer dan dat we ons realiseren 
en in het opzoeken en ontsluiten van nieuwe 
mogelijkheden kunnen we alle denkkracht en 
creativiteit die er is heel hard gebruiken, 
vandaar de motie over de bollentop. Ik hoop 
oprecht dat we over 10 jaar terug kunnen 
kijken en dan niet hoeven te zeggen alle 
protocollen gevolgd, landschap overleden. 

 
Van alle moties zijn de moties op het gebied van de 
duurzaamheidsprijs, fairtrade gemeente, het IPGB 
en de omklapwoning aangenomen. Een mooie 
opbrengst. 
 
 

Landelijk … 

 
Concept verkiezingprogramma Tweede 

Kamerverkiezingen 2017 
 

Een verbonden 
samenleving 

Concept-verkiezingsprogramma 

2017 
 

Eerlijk delen, vast werk, goed 
wonen, een gezond leven, toegang 
tot scholing, emancipatie, recht op 
zeggenschap - het is de rode draad 

van de sociaaldemocratie in de 
strijd voor een rechtvaardige 

wereld. 

Klik hier om het concept verkiezingsprogramma te 
bekijken 
 
 
  

https://www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving/
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Diederik Samsom en Lodewijk Asscher 

kandidaat-lijsttrekkers PvdA 

De stemperiode 

Je kunt stemmen tussen 24 november 0.01 uur tot 
7 december 23.59 uur. 

Digitaal stemmen 

Alle leden met een emailadres ontvangen op 24 
november een mail met de stemcode. Ga 
vervolgens naar ledenraadpleging.pvda.nl en 
volg de instructies. Mensen met een mailadres 
ontvangen geen stembiljet per post.  

 

 
 

 

 

Wanneer wordt de uitslag bekend? 

De uitslag van de ledenraadpleging wordt op 
vrijdag 9 december 2016 bekendgemaakt. 

 

 

 
 

 

http://ledenraadpleging.pvda.nl/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/lijsttrekker/#lodewijk-asscher
https://www.pvda.nl/verkiezingen/lijsttrekker/#diederik-samsom
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Van een betrokken lid … 
Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke 

Cliëntenraad, schrijft elke maand een column voor de 

site van de Landelijke Cliëntenraad waarin hij 

reflecteert op actuele gebeurtenissen. Onderwerpen die 

goed aansluiten bij de waarden waarvoor de PvdA 

staat.  

 
Beschut in de praktijk 
 
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een dubbel 
meningsverschil met gemeenten. Gemeenten willen 
graag de praktijkroute. Gemeenten, sociale partners 
en kabinet spraken in 2013 af, dat ze samen 125.000 
extra banen zouden creëren voor mensen met een 
aantoonbare medische arbeidsbeperking. Dat 
‘aantoonbare medische’ willen de gemeenten er nu 
afhalen en zo de doelgroep verbreden. Ze hebben 
daarbij de steun van de werkgevers en een 
meerderheid in de Kamer. Het tweede punt is dat 
gemeenten geen wettelijke verplichting willen om het 
beschut werken te regelen. Daarin worden ze 
gesteund door een forse minderheid in de Kamer. 
 
De LCR staat op beide punten recht tegenover de 
gemeenten. Wij willen de praktijkroute niet. De 
banenafspraak tussen werkgevers, werknemers en 
kabinet is gemaakt voor mensen met een 
aantoonbare medische arbeidsbeperking. Die 
stonden en staan op grote achterstand als het gaat 
om een passende plek op de arbeidsmarkt. Als we die 
doelgroep nu verbreden, blijven deze mensen 
achteraan staan. En als de praktijkroute doorgaat, en 
dat is erg waarschijnlijk, is er een groot risico dat ze 
daar in 2023 nog steeds staan. Ook als de politiek dan 
met trots concludeert dat de banenafspraak volledig, 
dus met 125.000 banen, is ‘uitgevoerd’. 
 
Veel gemeenten hebben beschut werken (nog) niet 
geregeld. Sommige gemeenten zeggen zelfs dat ze dat 
ook niet gaan doen. De bepaling in de Participatiewet 
stelt dat gemeenten beschut werken kunnen regelen. 
In de praktijk betekent dit dat een aantal gemeenten 
het niet doet. Sommige gemeenten hebben hun eigen 
mooie ‘maatwerkoplossingen’. Ze beweren dat die 
beter zijn dan beschut werken. Bij voorbeeld de 

dagbesteding. Gemakkelijker te regelen en 
goedkoper. Gemeenteraad blij, college blij en – 
denken ze – cliënten blij. Maar dat laatste klopt niet. 
Cliënten in de dagbesteding verdienen niet het 
wettelijk minimumloon, ze vallen niet onder een CAO 
en -  om nog maar eens wat te noemen -  ze bouwen 
geen pensioen op. Daar worden ze dus helemaal niet 
blij van. 
 
Als ik het overleg in de Kamer beluister, zou er wel 
eens een deal kunnen komen. De Kamer gaat dan 
akkoord met de wettelijke verplichting voor beschut 
werken en het kabinet accepteert op zijn beurt de 
praktijkroute. Hiervan moeten gemeenten en de LCR 
allebei even slikken. De discussie zal nog wel even 
voortduren. Alleen maar slikken, dát vinden 
gemeenten moeilijk en de LCR houdt er al helemaal 
niet van. 
 
De LCR gaat dus door met knokken voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Kabinet en Kamer hebben zich 
met het ratificeren van het VN-verdrag inzake 
rechten van mensen met een handicap duidelijk 
uitgesproken voor de inclusieve samenleving. De 
praktijkroute kan gemakkelijk zo uitpakken dat deze 
mensen nog steeds worden uitgesloten van eerlijk 
werk. Dat past niet in een inclusieve samenleving én 
niet in een inclusieve arbeidsmarkt. 
 
En al die andere mensen die het liefst morgen een 
betaalde baan vinden? Natuurlijk hebben die ook 
recht op ondersteuning (door gemeenten). De re-
integratieondersteuning moet voor alle mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt goed zijn en nog 
beter worden. Maar één groep hadden we beloofd dat 
ze voor die 125.000 extra banen in aanmerking zullen 
komen. Het was niet alleen beloofd, het is ook 
afgesproken. En afspraak is afspraak.  

 

Colofon 
De PvdA Teylingen Nieuwsbrief verschijnt meerdere malen 

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 

afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan ditzelfde 

adres. Uitgebreide informatie over de PvdA Teylingen vindt u 

op teylingen.pvda.nl, facebook of twitter (@pvdateylingen). 

mailto:teylingen@pvda.nl
teylingen.pvda.nl
https://www.facebook.com/PvdaTeylingen/

