
	
	
	

Uit het bestuur … 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 
 
Verwarring?!? 
 
Een landelijke partij in verwarring? De afgelopen 
periode is de verwarring binnen de partij goed 
zichtbaar. Hoe kunnen we een eigen geluid laten 
horen zonder ruzie te krijgen met onze 
coalitiegenoot. We schuiven op richting de Tweede 
Kamerverkiezingen komend jaar en het wordt tijd 
dat we onze standpunten niet meer laten bepalen 
door de samenwerking met de VVD. De 
krampachtige houding rondom het kinderpardon 
doet de partij niet veel goeds. En zo zijn er helaas 
nog een aantal punten te benoemen welke de 
boventoon voeren in het beeld van de PvdA. Het 
wordt tijd om ons eigen geluid te laten horen.  
 
Ruim tien jaar geleden ben ik lid geworden. Wouter 
Bos was partijleider en iemand die mij aansprak. 
De puinhopen van Fortuin waren achter de rug. 
Mijn overtuiging is dat een bevlogen, 
charismatische leider een voorwaarde is om je 
politieke doelen te bereiken. Mijn keuze was ook de 
keuze voor een sociale partij met solidariteit als 
een van de uitgangspunten. De huidige jaren 
waarin de individualisering hoogtij viert, iedereen 
het vooral voor zichzelf goed wil regelen en door 
sommige politici onrealistische angsten worden 
gecreëerd, maken het moeilijk voor een partij als 
de PvdA. Voor mij in ieder geval redenen genoeg 
om juist nu te pleiten voor een sociale en 
verdraagzamere maatschappij. Weg van onze 
klaagmaatschappij maar kijken waar we dingen 
verbeteren. Een samenleving waarin we niet alleen 
aan onszelf denken maar naar elkaar omkijken. 
 
Op lokaal niveau hebben we hier stappen in 
kunnen zetten. Op het gebied van zorg, 
duurzaamheid en woningbouw zijn we kritische 
geweest en proberen we de coalitie bij te sturen. 
Soms succesvol, soms zonder steun. In ieder geval 
zichtbaar en betrokken.  

Uit de fractie … 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
De begroting op orde, de coalitie failliet? 
(bijdrage uit de gemeenteraad over de kadernota) 

  
Geen visie die verder komt dan 2018 en dat wordt 
herkent door onze inwoners. Hoewel het financiële 
beleid als goed uit de bus komt, scoort de zorg en 
duurzaamheid laag en dat kunnen we 
onderschrijven.  
 
Allereerst dank aan onze inwoners voor het actief 
invullen en meedenken met het gemeentebestuur. 
Tenslotte staan wij hier om het goede te doen voor 
Teylingen en daar een burgerpeiling helpt hier bij. 
  
Dit college schetst richting de inwoners een beeld 
wat twijfelachtig is, de lasten voor de inwoners 
bestaan niet alleen uit OZB maar ook uit de 
precariobelasting. We vragen ons oprecht af waar 
de coalitie de zekerheid vandaan haalt dat het 
financieel goed gaat. De Rijksoverheid wil de 
precariobelasting; de stiekeme lastenverzwaring 
afschaffen. Het college wil deze problemen voor 
zich uitschuiven. Wat stellen ze voor: we zien het 
wel in 2027 en oh ja, we laten het tekort ook nog 
even met bijna 1 miljoen oplopen. Is dit nu eerlijk 
en transparant en financieel gezond? Wij stellen 
daarom voor de precariobelasting geleidelijk af te 
bouwen in een periode van 8 jaar. De ozb wordt 
geleidelijk verhoogd en de precariobelasting 
verlaagd tot 0. De ozb verhoging is hierbij jaarlijks 
minimaal (< 10 euro per jaar voor een gezin met 
koopwoning en kinderen) en compenseert het 
wegvallen van de precariobelasting. De wethouder 
waarschuwde ons net dat deze optie tot een tekort 
leidt van 700.000 in 2020. Dat is echt aanzienlijk 
beter dan zijn eigen voorstel, dat leidt tot een 
tekort van 2,7 miljoen in 2027. De wethouder 
vroeg om inspiratie, bij deze! 
  
Dan de zorg. Eigenlijk is de kadernota niet het 
moment om concrete keuzes te maken. We kunnen 



	
	
	

niet kiezen voor meerjarig contracteren in de 
jeugdhulp, of het afschaffen van de eigen 
bijdrages, dan wel het takenpakket van de ISD. We 
zien geen visie op het toename aantal verwarde 
mensen en de veranderingen in de GGZ. We 
wachten al maanden op een analyse van de 
verbruikscijfers en een nulmeting van de Teylingse 
situatie om te kunnen monitoren of de door ons 
gewenste verbeteringen ook daadwerkelijk 
plaatsvinden. Daarin tegen komt het college met 
een voorstel voor de overgang van 18- naar 18+ 
en verbinden van partners op het terrein van de 
aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Relevante 
thema’s, maar zonder visie losse flodders die 
nergens over gaan. We hebben de opgave, de 
belofte en zelfs de plicht om het voor onze 
inwoners gemakkelijker te maken. Geen schot 
tussen 17 en 21, maar een soepele overgang voor 
hen die dat nodig hebben. Daarom onze motie om 
voor 2018 het ambulante deel van de jeugdzorg 
samen met de Wmo in te kopen en zo echt lokaal 
maatwerk te kunnen leveren. 
  
Duurzaamheid. Gelukkig is de PvdA er, zal de 
wethouder af en toe verzuchten (achter gesloten 
deuren natuurlijk) want met deze coalitie wordt het 
niets. Oh ja, D’66 wil duurzame veiligheid, is dat 
een led lamp in een donker steegje? De PvdA heeft 
er in ieder geval voor gezorgd dat er een stip op de 
horizon is en heft voorstellen gedaan dit ook te 
concretiseren. Wanneer gaan we eigenlijk beginnen 
met het verduurzamen van de sociale woningen? 
En om daar nog even op terug te komen en met 
special verzoek van de CU onze motie om er de 
komende jaren 150 extra bij te bouwen. De 
onderbouwing ervoor lijkt mij evident en wordt 
prominent naar voren gebracht door de inwoners. 
  
Voorzitter, vanuit het rijk worden eisen gesteld aan 
de wijze van besteding van de reserve. Goed idee 
om die nu al in te zeten om bv de onrendabele top 
te financieren.  
	
	

Moties en amendement: 
Tijdens de bespreking van de kadernota heeft de 
fractie de volgende moties en amendement 
ingediend. 
	
Motie Gezamenlijk aanbesteden 
WMO en Jeugd 
Roept het college daarom op om in 2017, voor het jaar 
2019 Jeugd en WMO gezamenlijk in te kopen dan wel 
aan te besteden om zo continuïteit van zorg en flexibel 
maatwerk te kunnen bieden en hierbij tevens in te 
zetten op integrale concepten van Jeugd met WMO en 
overige gemeentelijke taken binnen het totale domein 
van wonen, werken en zorg. Daarbij opgemerkt dat de 
jeugdtaken complex zijn en niet alle jeugdtaken hierin 
hoeven worden meegenomen. 
 
Amendement 2 
Precario en de wijze 
van afbouw 
Ten aanzien van de scenariokeuze voor de afschaffing 
van de precariobelasting te kiezen voor het in 
geleidelijke stappen gedurende 10 jaar afbouwen. Dit in 
plaats van het door het college voorgestelde in de 
aanloop naar 2027 bij de totstandkoming van de 
raadsprogramma’s en coalitieakkoorden bezien op welke 
wijze de eventueel wegvallende inkomsten binnen de 
gemeentebegroting gecompenseerd zullen worden. 
Hiermee verschuiven we geen problemen richting de 
toekomst.  
 
Motie 150 extra sociale 
huurwoningen 
Roept het college op in totaal 150 extra sociale 
huurwoningen structureel toe te voegen aan het 
woningbouwprogramma in plaats van de door het 
college voorgestelde realisatie van minimaal 50 extra 
sociale huurwoningen in de komende 5 jaar. Reden 
hiervoor zijn:  
• de druk op de sociale huursector de afgelopen tijd 

is toegenomen; 
• dat dit gezien huidige ontwikkelingen rondom 

statushouders alleen nog maar verder zal 
toenemen; 

• de wachtlijst voor een huurwoning nu al een 
gemiddelde wachttijd heeft van 6,6 jaar; 

• jongeren en minder kapitaal krachtige gefaciliteerd 
moeten worden in onze gemeente.	 



	
	
	

Uit de fractie … 

Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen 
 
Visieloos door hobbelen 
 	
Het zomerreces is weer begonnen, de kadernota is 
aangenomen en de eerste helft van het jaar is 
geëindigd met de jaarlijkse raadsbarbecue. Nu is 
het aan mij als raadslid om samen te vatten wat er 
zo al is gebeurd in de Teylingse gemeentepolitiek. 
Het eerlijke antwoord is: bijzonder weinig. Het 
conservatief-rechtse college van VVD, CDA en D66 
hobbelt rustig door van onderwerp naar onderwerp 
zonder echte keuzes te maken. 
  
Vooral dat laatste - geen keuzes maken, of beter 
gezegd niets doen - lijkt het motto van deze 
coalitie en het college te worden. Uitdagingen zoals 
het huisvesten van statushouders worden zolang 
mogelijk als een bal vooruit geschopt tot het echt 
niet lang kan. Jos Wienen, burgemeester van 
Katwijk en VNG-voorman asielzaken, noemde 
Teylingen zelfs de slechts presterende gemeente 
als het gaat om de huisvesting van statushouders. 
  
Het visieloos door hobbelen van dit college blijkt 
ongeveer uit alles, zo ook bij de sociale 
woningbouw. De druk op betaalbare huurwoningen 
neemt toe, dat erkent ook de gemeente, maar echt 
effectieve maatregelen worden niet genomen. Het 
resultaat is dat jongeren en sociaalzwakkeren hun 
huisvesting buiten onze gemeente moeten vinden. 
Het college haalt haar schouders op en PvdA-
moties om de problemen echt aan te pakken 
worden netjes door de VVD, CDA en D66 
raadsleden geblokkeerd. 
  
Een andere belangrijke trend binnen de coalitie is 
het doen van onderzoek  en vervolgens dit 
onderzoek zo sturen dat dit college niets hoeft te 
doen. De meest recente voorbeelden zijn het 
akoestisch onderzoek (geluidsoverlast) langs de 
A44 en het onderzoek naar mobiel bereik in 
Warmond. Beide onderwerpen die geagendeerd 

werden door de PvdA Teylingen. Keer op keer vindt 
dit college een mogelijkheid om toch maar even 
niets te hoeven doen. Zo hebben de mensen die 
langs de A44 wonen niet alleen last van het 
autoverkeer op de A44, maar ook van het spoor. 
En geluidsoverlast van diverse bronnen moet 
volgens dit college gescheiden te worden, 
waardoor de grenswaarden officieel niet worden 
overschreden. 
  
De enige keer dat dit college wel tot actie overging 
was toen hun eigenbelang ging meespelen. Ze 
hadden het namelijk erg heet op hun werkplek in 
Voorhout; die Nederlandse zomers zijn ook berucht 
om die verzengende hitte. Een 1,2 euro miljoen 
kostend klimaatbeheersingssysteem bood uitkomst. 
Wat een verspilling van gemeenschapsgeld.    
  
De PvdA Teylingen fractie heeft duidelijk de 
aanvoerdersband om qua oppositie. Wij blijven 
alternatieve en oplossingen bieden die niet alleen 
socialer zijn, maar ook van Teylingen een mooiere 
en prettigere gemeente maken. Het ‘niets doen’ 
van het college wordt dus toch steeds vaker 
gedwarsboomd door slimme PvdA Teylingen 
plannen waar ook de coalitiepartijen voor 
bezwijken. We zijn 2,5 jaar geleden de 
verkiezingen in gegaan onder de slogan zichtbaar 
en betrokken. Deze slogan doen we nog altijd eer 
aan als de meest kleurrijke partij in de Teylingse 
gemeenteraad die haar betrokkenheid toont bij de 
problemen van de gewone Teylingers. We kunnen 
echter als fractie niet zonder uw input, dus 
schroom niet om contact met ons op te nemen.  	
	
Fijne vakantie! 

 

 
 
 



	
	
	

Van een betrokken lid … 
Gerrit van der Meer 
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.	Zo	vlak	voor	de	
zomer	maakt	hij	de	balans	op.	Onderwerpen	die	goed	
aansluiten	bij	de	waarden	waarvoor	de	PvdA	staat.	
Wat	gaat	er	goed	en	wat	kan	nog	(veel)	beter	kan. 
 
Meedoen 
 
Wat goed gaat: 
• Op 14 juli is het VN-verdrag over rechten van 

mensen met een handicap van kracht 
geworden. Dat gaat over de inclusieve 
samenleving. Dat is, naast wereldvrede, een 
geweldig doel om na te streven. Zijn deze 
twee ‘grootheden’ trouwens niet bijna gelijk? 

• In de toelichting bij de Participatiewet staat dat 
iedereen de kans moet krijgen om mee te 
doen en ‘een volwaardig lid van de 
samenleving’ te zijn. Dat gaat over de 
inclusieve arbeidsmarkt,een belangrijk 
onderdeel van de inclusieve samenleving. 

• Tijdens het Themadiner Arbeid - in het kader 
van het VN-verdrag bij het College voor de 
Rechten van de Mens (CRM) vertelden velen 
wat zij doen om mensen met een beperking te 
laten meedoen. De verhalen werden onder 
andere verteld door voorzitter Michaël van 
Straalen (MKB Nederland), vicevoorzitter 
Catelene Passchier (FNV), Fred Paling (lid Raad 
van Bestuur UWV),  Jenny Goldschmidt 
(emeritus hoogleraar Mensenrechten 
Universiteit Utrecht), Adriana van Dooijeweert 
en Dick Houtzager (respectievelijk voorzitter en 
directeur van CRM) en Conny Kooijman 
(directeur LFB). 
Aan het eind van de bijeenkomst concludeerde 
ik dat er nog heel hard aan getrokken moet 
worden om de inclusieve samenleving te 
realiseren. Maar ook dat er wel steeds meer 
mensen zijn die helpen met trekken. 

• We hebben in Nederland een afspraak dat 
werkgevers en overheid samen 125.000 banen 
creëren voor mensen met een beperking. 

• De overige zaken die goed gaan…, vult u die 
zelf maar in. 

  
Wat nog (veel) beter kan: 
• We hebben er tien jaar over gedaan om het 

VN-verdrag te ratificeren.  
Eigenlijk is dat beschamend. Deze lange 
termijn had onder andere te maken met een 
discussie over de gevreesde hoge kosten. 

• De uitvoering van de Participatiewet laat nog 
veel te wensen over.  
De kans krijgen om mee te doen wordt nog te 
vaak vertaald in mee moeten doen. Er worden 
daarbij verplichtingen opgelegd die we nooit 
aan een volwaardig lid van de samenleving zou 
mogen opleggen. 

• Nog niet iedereen helpt mee bij het hard 
trekken aan de inclusieve samenleving. Er zijn 
zelfs nog mensen die proberen terug te 
trekken. Vaak ook omdat ze bang zijn voor de 
kosten. Of omdat ze mensen met een 
beperking niet als volwaardige leden van de 
samenleving zien. 

• De doelgroep voor de banenafspraak wordt 
verbreed. Daarmee lopen we het risico dat de 
mensen waarvoor de afspraak écht bedoeld is, 
straks nog steeds niet mee kunnen doen. 

• En ook hier kunt u vast zelf nog meer 
invullen… 

  
We kunnen er niet omheen: de echte inclusieve 
samenleving waar echt niemand wordt uitgesloten, 
is nog ver weg. Daarom moet iedereen die op die 
bijeenkomst bij CRM was heel alert zijn en hard 
aan de bel trekken als iemand door een beperking 
of andere redenen toch wordt uitgesloten. En dat 
geldt ook voor u en mij. 
 
Ik ben een optimist. Ik wil dat ook blijven. Ik blijf 
dan ook overtuigd knokken voor de inclusieve 
samenleving. Doet u dat ook? 



	
	
	

Van een betrokken lid … 
Albert Vink 
  

Voorspelbaar 
 
Soms zijn zaken zo voor de hand liggend en 
voorspelbaar dat je echt niet snapt waarom de 
politiek de besluiten neemt die ze neemt. Neem nu 
het Leidsch Dagblad van zaterdag 8 juli. Bijna een 
hele pagina is gewijd aan het feit dat er in Leiden 
meer vuil op straat wordt gedumpt omdat men 
grofvuil niet meer gratis kan aanbieden. In Leiden 
moet je nu betalen voor het ophalen van het 
grofvuil. Je kunt het niet meer gratis wegbrengen. 
De conclusie, wijken verloederen en mensen zetten 
grofvuil zo maar bij afvalcontainers. Iets wat je 
toch van te voren zou kunnen bedenken. Diverse 
wijkverenigingen dringen er met klem bij de 
gemeente op aan om de maatregelingen terug te 
draaien en de “rechtstreekse uitnodiging tot afval 
toerisme” zo weer te gaan stoppen. Hopelijk leert 
Teylingen van dit soort zaken die in de regio al 
“uitgeprobeerd” zijn. 
 
Recent hoorde ik dat het college van de gemeente 
Teylingen voornemens is om de rotonde op de 
Hoofdstraat – Oosthoutlaan bij de Esso weg te 
halen en daar weer een kruispunt van wil maken 
met verkeerslichten. Dit alles zodat een bus sneller 
bij het station zou kunnen komen. Nu weet 
iedereen die in de auto zit, en dat zijn toch enkele 
miljoenen Nederlanders, dat de doorstroming van 
het verkeer op een kruispunt veel sneller gaat met 
een rotonde dan met verkeerslichten. Naar wat ik 
hoorde heeft wethouder Brekelmans een (natuurlijk 
extern) bureau gevonden die berekend heeft dat 
dit voor het genoemde kruispunt niet zo is en dat 
verkeerslichten de doorstroming gaan bevorderen. 
Ik kan voorspellen wat de uitkomst is als dit plan 
echt door gaat; de verkeerslichten zullen een flink 
obstakel worden voor de doorstroming van auto’s, 
fietsers en voetgangers. De bus krijgt voorrang en 
is enkele seconden eerder bij het station. De rijen 
met auto’s vooral in de spits zullen aanzienlijk 

worden en zorgen voor extra uitstoot van 
uitlaatgassen van stilstaande auto’s en vooral 
diesels. Fietsers en voetgangers zullen het rode 
licht gaan negeren en de gemeente gaat bordjes 
plaatsen dat je vooral voor rood licht moet 
wachten! Het is allemaal zeer voorspelbaar.  
 
De sport en cultuurregeling is door de rekenkamer 
onderzocht. De sport en cultuurregeling geeft 
inwoners van Teylingen de mogelijkheid om voor 
bepaalde sporten een bijdrage van de gemeente te 
ontvangen voor de kinderen als de ouders een te 
laag inkomen hebben. Vanaf het begin is door 
diverse verenigingen aangegeven dat de manier 
waarop de gemeente de regeling inrichtte niet zou 
gaan werken. De ouders die het niet kunnen 
betalen moeten zich namelijk melden bij het 
bestuur van de vereniging die dan een aanvraag 
moet indienen bij de gemeente. De politiek kwam 
er achter dat er weinig gebruik van de regeling 
werd gemaakt. De rekenkamer deed onderzoek en 
kwam tot de conclusie dat ouders die het niet 
kunnen betalen het niet graag bekend maken bij 
het bestuur van een vereniging. Daardoor blijven 
de aanvragen ver achter bij de verwachtingen. Iets 
dat clubs bij de start van de regeling al hebben 
aangegeven en dus zeer voorspelbaar was. De 
oplossing van de gemeente; laten we een 
klankbordgroep oprichten!! Ja hoor dat is de 
oplossing. Voorspelbaar is dat de klankbordgroep 
(als die er komt) zal adviseren om de regeling via 
de ISD te laten lopen. Die heeft alle 
inkomensgegevens van mensen met een zeer laag 
inkomen en kan hun cliënten wegwijs maken m.b.t. 
de sport en cultuurregeling en de ouders hoeven 
bij de clubs niet bekend te maken dat ze het 
feitelijk niet zelf kunnen betalen dat hun kinderen 
sporten. 
 
Ons raadslid Joost heeft aandacht gevraagd voor 
de geluidsoverlast van de A44 die is toegenomen 
na het kappen van een flink aantal bomen tussen 
de weg, het spoor en de woonwijk. Een prima 
initiatief. Geluidsmetingen geven echter aan dat 



	
	
	

het geluid nog net onder de norm van 
Rijkswaterstaat zit om een geluidsscherm te gaan 
plaatsen. Goed om de vinger aan de pols te 
houden. Voorspelbaar is echter wel dat de nieuwe 
woonwijk die direct aan de A44 wordt gebouwd 
(naast speeltuin Bijdorp) nog meer last zal krijgen 
van de weg en het spoor. Natuurlijk worden er 
allerlei maatregelen genomen om het geluid te 
dempen, maar ik voorspel dat vanaf het moment 
dat er mensen gaan wonen de klachten alleen 
maar zullen gaan toenemen. 
 
Volgens mij voor deze keer weer voldoende 
voorspelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gemeente … 
 
Ja, ik doe mee! 
 
Dit is de slogan van de campagne die de politieke 
partijen en de gemeente Teylingen zijn gestart om 
de interesse in de lokale politiek te vergroten. Het 
enthousiasme van de Teylingers is groot om 
hieraan mee te doen. De cursus zit al vol met 
aanmeldingen. Er is daarom besloten om in januari 
deze cursus nogmaals te doen.  
 

 
 
Heb je je nog niet opgegeven, doe het dan snel. 
 
 
 

 
 

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).	



	
	
	

 


