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Uit het bestuur … 
Albert Olthof, bestuurslid PvdA Teylingen 

 
Lijsttrekker 

 
Maart 2017 wordt de nieuwe Tweede Kamer 

gekozen. De PvdA zou zomaar van de 2e naar de 7e 
plaats kunnen zakken. Regeren is niet populair (de 
VVD zakt ook, maar wel veel minder). Binnen en 
buiten de PvdA wordt dit kabinet als een VVD-
kabinet gezien. Zelfs de forse inkomensnivellering 
wordt niet herkend. Ook niet dat de PvdA vrijwel 
alles heeft uitgevoerd wat vooraf – met instemming 
van het congres - was afgesproken (dat er geen 
superprovincies zijn gekomen, daar zal niemand 
rouwig om zijn). De PvdA-fractie onder leiding van 
Diederik Samsom is er nooit in geslaagd dit beeld -
de PvdA voert VVD-beleid uit- te laten kantelen. 
Dat geldt uiteraard ook voor de PvdA-

bewindslieden. Niet alleen de kiezers, ook leden 
haken af. 
 
Toch wil Diederik als lijsttrekker door, vooral, 
zoals hijzelf aangaf, omdat hij nog zoveel wil 
bereiken. Liefst wil hij weer door via een 
verkiezing van lijsttrekkers, want zo’n gewonnen 
verkiezing geeft een extra zetje bij de 
Kamerverkiezingen. Maar de beste, in ieder geval 
de meest kansrijke, tegenkandidaat, Aboutaleb, 
doet niet mee als Diederik ook kandidaat is. Voor 
Lodewijk Asscher geldt natuurlijk hetzelfde als 
voor Diederik, wel minder hijgerig, maar ook hij zal 
worden vereenzelvigd met het huidige kabinet. 
Outsider Paul Tang, het linkse alternatief, wil 

vooral meedoen zodat er wat te kiezen valt, maar is 
vrijwel onbekend bij de kiezers. Diederik gaat het 
dus gewoon redden. 
Maar gaat de PvdA het ook redden? Gaat Diederik 
het kunstje van de vorige verkiezingen weer 
flikken? Vanuit een grote achterstand tweede 
worden met 39 zetels. Ik acht die kans nihil. Nu zou 
ook een halvering van de fractie nog 
regeringskansen kunnen geven (bijv. een VVD, 
CDA, D66, GroenLinks, PvdA-kabinet) maar wat 
heeft de PvdA daarin te zoeken als het huidige 
kabinet al als een VVD-kabinet wordt gezien. Het 

zal al een hele prestatie worden in zo’n 
samenstelling tot een Regeerakkoord te komen.  
Kiezen voor Diederik wordt dus vermoedelijk 
kiezen voor oppositie. Op zichzelf niets mis mee 

overigens en ik vind hem van de bovengenoemde 
kandidaten zeker de beste oppositieleider. 

 

Uit de fractie … 

Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen 

 

PvdA Teylingen vs. Progressief Teylingen 

  

In het bestuur en de fractie wordt al voorzichtig 

vooruitgekeken naar maart 2018; het moment dat 
we als lokale PvdA-afdeling weer echt moeten 
schitteren, want dan zijn er weer 

gemeenteraadsverkiezingen. 
  
Het doel is simpel, namelijk zoveel mogelijk zetels 
binnen slepen en daarmee een groot, sterk sociaal 
en groen alternatief zijn voor de kille werkelijkheid 
die door het CDA, de VVD en D66 in Teylingen 
wordt gevormd. 
  
De vraag is echter wel: hoe willen we de 
verkiezingen in? Gewoon weer als PvdA Teylingen 
of willen we ons openstellen voor andere 
linkse/progressieve bloedgroepen? En daarmee 
ons omdopen naar, laten we zeggen, Progressief 
Teylingen. 

  
We verliezen daarmee een sterk merk, maar 
verliezen ook een landelijk stigma. Hiernaast kan 
deze verandering nieuwe vrijwilligers, ideeën en 
stemmers opleveren. Het doel mag geenszins zijn 
dat we onze rug naar de PvdA keren, we spreiden 
eerder onze armen voor anderen! 
  
Wat is uw mening: alles bij het oude houden of 
gaan we veranderen? Laat het ons weten op: 
teylingen@pvda.nl 
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Uit het bestuur … 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 

 

Wonen is een recht 

 

Twee weken geleden bezocht ik de door PvdA 

Katwijk georganiseerde themabijeenkomst Wonen. 
De PvdA-werkgroep Volkshuisvesting heeft een 
document onder de naam “Onze waarden voor het 
wonen” opgesteld.  Michiel Mulder en Adri 
Duijvestein kwamen uitleg geven. Het eerste deel 
bestond uit een analyse van huidige situatie 
rondom wonen en het tweede deel van de avond 
bestond uit de visie en voorstellen van de 
werkgroep op dit gebied. 
 
Analyse 
In Nederland bestaat een tweedeling met aan de 

ene kant krimpgebieden waar woningprijzen 
dalen, baankansen afnemen en de bevolking 
wegtrekt. Aan de andere kant de grote steden on 
de Randstad waar de druk op de woningmarkt de 
prijzen opdrijft. In de sociale huursector zien we 
het aantal scheefwoners dat ‘te goedkoop’ woont 
sterk afnemen. De ‘dure scheefhuur’ neemt echter 
sterk toe: het aantal huishoudens met een in 
verhouding tot hun inkomen te hoge huur is 
toegenomen van 8% tot 18% (met verschillen 
tussen regio’s).  De grootste stijging zat bij de 
woningcorporaties. 
 
Het aantal woningen van corporaties voor de 
laagste huurklasse nam af van 500.000 naar 

333.000. Het aantal dure woningen 
(>huurtoeslaggrens) is in de tussentijd verdubbeld. 
 
Huurder zijn een flink groter deel van hun inkomen 
kwijt aan woonlasten dan kopers: 37% vs 27% 
(incl. energie en evt. huurtoeslag). Voor de groep 
huurders met laagste inkomen (primaire 
doelgroep) is dit nog een stuk meer: 43% van hun 
inkomen zijn ze kwijt aan wonen. Dit alles netto 
dus inclusief effecten van huurtoeslag. De Nibud 
heeft berekend welk maximum percentage van je 
inkomen aanvaardbaar is als woonlasten. Dit 
verschilt uiteraard per regio en samenstelling van 
het huishouden maar percentages van boven de 

40% zijn zeker ongewenst en levert huishoudens 
(financiële) problemen op. 
 
Voorstellen 

De voorstellen van de werkgroep zijn gebaseerd op 
een drietal waarden: 
1. Toegankelijkheid: er zullen meer huizen moeten 

worden gebouwd, op plaatsen waar mensen 
graag wonen en ontworpen op basis van 
woonwensen.  

2. Betaalbaarheid: de woonlasten zullen omlaag 
moeten: nu kost een huurwoning sommige 
huurders meer dan een derde van hun inkomen.  

3. Zeggenschap: bewoners mogen aan het roer: 
corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, 
investeerders en bouwbedrijven moeten 
bewoners de ruimte geven om vooral ook zelf 
inhoud aan hun woonwensen te geven.  

De betaalbaarheid kan worden gerealiseerd door 
de invoering van een woonquote als huur: nooit 
meer betalen dan op grond van Nibud normen 
acceptabel is. De huurtoeslag en de WOZ-waarde 
als norm komen hierbij te vervallen.  
 
De toegankelijkheid van het wonen uit zich in de 
beschikbaarheid van huizen. De PvdA wil deze 
beschikbaarheid tot stand laten komen door vier 
maatregelen:  
• het instellen van een aanbodnorm waarbij 

gemeenten op basis van nationaal vastgestelde 
wettelijke normen de verplichting, maar ook de 
doorzettingsmacht hebben om voldoende 
betaalbaar woningaanbod te realiseren. 

• het creëren van een Rijksfonds voor het Wonen, 
een investeringsfonds van de rijksoverheid dat 
ter beschikking staat aan gemeenten om lokale 
knelpunten die voortvloeien uit de aanbodnorm 
op te lossen. 

• het wettelijk regelen van een eerlijker 
grondbeleid, dus het opbouwen van 
machtposities van grote investeerders 

• het instellen van een financieringsgarantie voor 
wooncoöperaties. De PvdA wil niet dat alleen 
projectontwikkelaars en woningcorporaties 
woningen bouwen. Iedereen die volgens de 
regels wat wil bouwen mag de woningen 
realiseren: investeerders, corporaties, de 

overheid zelf, maar ook nieuwe initiatieven van 
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mensen, groepen en organisaties die een eigen 
huis willen bouwen. 

 
De gehele notitie is hier te vinden. De bijeenkomst 

was erg inspirerend, mede door de Adri 
Duijvestein die een hartstochtelijk pleidooi voerde 
voor de uitvoering van deze voorstellen. Voor ons 
als lokale afdeling de taak om hieruit de voor 
Teylingen relevante zaken te halen en te gebruiken 
als inspiratie voor onze fractie en 
verkiezingsprogramma. 
 

 
 

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. Onderwerpen 
die goed aansluiten bij de waarden waarvoor de 

PvdA staat.  

 

Prins(h)eerlijk 

 

Na de vele gefronste wenkbrauwen in de 

afgelopen jaren zagen we dit jaar veel vrolijke 
gezichten rond Prinsjesdag. Het gaat goed met de 
economie in het algemeen en met het 

begrotingstekort, de werkgelegenheid en de 
koopkracht in het bijzonder. En dat heeft – “echt 
eerlijk waar” – niets met de verkiezingen van 
volgend jaar te maken. 
 
De mensen die er in koopkracht het meest op 
vooruit gaan, zijn werkenden met een laag 
inkomen. Andere werkenden krijgen ook meer te 
besteden, zo meldt Diederik Samson met gepaste 
trots. De uitkeringsgerechtigden en ouderen gaan 
er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit of 
een heel klein beetje op vooruit. Daar trekt het 
kabinet een miljard voor uit.  

Volgens mij heeft dit alles wel degelijk met de 
toekomstige verkiezingen te maken. 
 
Werkenden zijn met de miljoenennota 2016 dus 

het beste uit. Dat hebben ze ook verdiend, want ze 
werken. En zo hoort het in de participatie-
samenleving die in de eerste troonrede van dit 
kabinet werd opgevoerd. Niemand kan daar tegen 
zijn. Ik ben daar niet op tegen, maar het bevestigt 
wel het beeld dat ik de afgelopen jaren van de 
participatiesamenleving heb gekregen.  
Participeren staat gelijk aan betaald werken. Op 
andere manieren een bijdrage leveren wordt 
natuurlijk wel gewaardeerd. Veel gemeenten doen 
hun uiterste best om mantelzorgers te 
ondersteunen en vrijwilligerscomplimenten 
worden veelvuldig uitgedeeld. Daar heb ik absoluut 
geen bezwaar tegen. Maar hoe groot je 

maatschappelijke bijdrage ook is, je houdt er geen 
inkomen aan over waar je wat leuke dingen van 
kunt doen. 
 
Alle rekensommetjes kunnen één uitkomst niet 
verdoezelen: de armoede is in deze 
kabinetsperiode toegenomen. Niet een beetje, 
maar behoorlijk. Vooral veel meer kinderen 
groeien in armoede op. Ook daar gaat het kabinet 
wat aan doen trouwens. Er komt een 
‘armoedefonds’ van 100 miljoen. Daar kunnen 
bijvoorbeeld schoolspullen, sportkleding of 
schoolreisjes voor kinderen uit worden betaald. 
Van dat woord ‘armoedefonds’ krijg ik de kriebels, 
want het klinkt mij als iets uit de negentiende 
eeuw. En het is net als met de voedselbanken: goed 
dat het er is, maar nog beter als het niet nodig is. 
 
Intussen blijf ik moeite houden met die eenzijdige 
nadruk op betaald werken. Natuurlijk is een baan 
de beste manier om een beter inkomen te krijgen. 
En voor je zelfrespect is het ook heel goed. Maar 
een betaalde baan is nu eenmaal niet voor iedereen 
weggelegd. Bijvoorbeeld gewoon omdat er nog 
steeds te weinig banen zijn. En vooral ook omdat 
die inclusieve arbeidsmarkt – waar voor iedereen 
plaats is – nog lang geen werkelijkheid is. We 
zouden andere, heel zinvolle vormen van 
participatie dus meer moeten waarderen. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2016-6/2016-Werkgroep-PvdA-Onze-Waarden-voor-het-Wonen.pdf&ved=0ahUKEwjX27TW2qfPAhUDtBoKHVNvBrcQFggiMAI&usg=AFQjCNG509EnTpf2AsQSgV8GA98wwi-oww
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Politiek Actief 

 
Mag ik mij even voorstellen…. 

 

Al eerder stond in deze nieuwsbrief over het 

initiatief van de gemeente om inwoners meer te 

betrekken bij de politiek. Door middel van een 

cursus voor inwoners die interesse hebben in de 

Teylingse politiek en actief willen worden. De 

eerste cursus is in september begonnen en 

vanwege de grote belangstelling is gekozen om 

begin 2017 de cursus nog een keer te verzorgen.  

 
Onderdeel van de cursus is de mogelijkheid om 

mee te lopen (stage) met een politieke partij. Bij 

onze fractie zijn drie personen begonnen en 

krijgen zo een kijkje in de keuken. Hieronder stelt 

Monica zich voor. 

 

Mijn naam is Monica Edelaar, ik 

ben getrouwd en heb twee 

kinderen, twee schoonzonen en 

een kleinkind. Sinds 1994 woon 

ik in de Postwijk in Sassenheim, 

gemeente Teylingen.  

Al mijn hele arbeidzame leven 

ben ik, zowel in uitvoerende 
functies als op het gebied van management, zowel 

intra- als extramuraal, werkzaam in de zorg. 

Momenteel ben ik locatiemanager bij ons Tweede 

Thuis in Amstelveen, een instelling voor 

verstandelijk gehandicapten. Recente 

ontwikkelingen in de zorg, zoals bijvoorbeeld de 

veranderingen op het gebied van de WMO, zijn 

voor mij bekend terrein. 

Na mijn master bedrijfskunde aan de Universiteit 

van Nijmegen, kreeg ik weer tijd voor andere 

activiteiten naast mijn huidige werk. 

 

 

 

 
 

In september ben ik gestart met de cursus “politiek 

actief” in de gemeente Teylingen. Ik heb me hier 

voor opgegeven om enerzijds politiek actief te 

worden, bijvoorbeeld als lid van de partij, in een 

adviesraad of als raadslid. Anderzijds ook om te 

leren hoe ik meer invloed kan uitoefenen op de 

lokale besluitvorming. Ik hoop veel van mijn stage 

bij de PvdA te leren en er uiteindelijk als actief lid 

te kunnen blijven. 

Wellicht tot ziens. 

 

Hartelijke groet, 

 

Monica Edelaar 

https://nl.linkedin.com/in/monicaedelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

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

