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Uit het bestuur … 
 

Voldoening halen uit politiek 
 
Over vertrekkende Kamerleden, de JSF, en 
het functioneren van de lokale democratie 
Dick	  van	  der	  Meer,	  voorzitter	  PvdA	  Teylingen	  
 
Over ‘de kloof’ tussen de burger en de politiek 
is al heel veel gezegd en geschreven, en daar 
voeg ik het mijne aan toe.  
Die kloof bestaat, en vormt een groot 
probleem, al was het maar omdat er een 
voedingsbodem voor het populisme door 
ontstaat. Mijn overtuiging is dat de oorzaak 
ervan niet te vinden is in desinteresse bij de 
burgers. De betrokkenheid in de samenleving 
bij wat er om ons heen gebeurt is niet 
structureel minder dan ‘vroeger’. Wel leven 
we in een tijd waarin de afkeer van de wijze 
waarop politiek wordt bedreven heel groot is. 
De vraag die ik daarom opwerp is: zorgen 
politici wel voor genoeg voldoening? 
 
Recent zijn twee PvdA-kamerleden uit zichzelf 
vertrokken. De overeenkomsten tussen 
Désirée Bonis en Myrthe Hilkens zijn dat ze 
beiden vorig jaar in de Tweede Kamer 
kwamen, dat ze betrokken, gedreven en 
weldenkende mensen zijn en dat ze 
gefrustreerd en enigszins bitter hebben laten 
weten dat deze politieke baan hen niet heeft 
gebracht was ze ervan hadden verwacht. 
Zoiets kan een keer gebeuren, maar twee 
keer in korte tijd met mensen die er net een 
jaar zitten, dat is een veeg teken. De vraag is 
of onze Tweede Kamerfractie wel op een 
professionele manier samenwerkt. Als de 
verhalen van Bonis en Hilkens op dit punt 
enigszins kloppen, maak ik me over dit punt 
ernstig zorgen. Het is duidelijk dat deze twee 
idealisten al na een jaar geen voldoening 
meer uit hun baan haalden. Zij hebben aan de 
andere kant van de kloof gekeken, en wat ze 
zagen stemde hen niet vrolijk. 
Voor mij ook een waarschuwing dat als we 
komend jaar met een nieuwe fractie 

beginnen, dit een vooraanstaand onderwerp 
van gesprek zal zijn. Of eigenlijk al daarvoor, 
namelijk met de kandidaten voor het 
fractievoorzitterschap. 
 
Voor veel PvdA’ers zal de uitkomst van de 
JSF-discussie ook weinig voldoening geven. 
Ooit heeft de lobby van Lockheed Martin en 
de luchtmacht, ruimhartig gefaciliteerd door 
de VVD, het kabinet-Kok in 2002 een 
principebesluit ingerommeld. Toen al werd 
gezegd dat in theorie de opties wel open 
kunnen lijken, maar dat de praktijk zal zijn dat 
je er niet meer vanaf komt. En dat blijkt. Ik 
laat me niet verleiden tot een inhoudelijk 
betoog waarom de JSF niet de goede keuze 
is. Twee algemene principes lijken me 
belangrijk genoeg om nee te zeggen tegen de 
aanschaf van dit toestel: 1) de bouwer, 
Lockheed Martin, heeft zich de afgelopen tien 
jaar op tal van fronten een onbetrouwbare 
partij getoond. 2) het is een besluit zonder 
financiële veiligheidsklep: als je de toestellen 
eenmaal hebt, weet je nog altijd niet hoe duur 
ze in de exploitatie zullen zijn. Dit risico is echt 
veel te groot, en al helemaal in een tijd van 
draconische bezuinigingen die ook de 
allerarmste mensen raken. 
Afgelopen week meldden alle media dat de 
PvdA op 3 juli het verzet tegen de JSF heeft 
laten varen. Dit is op geen enkele manier 
tegengesproken door de partij, en dus klopt 
het. Het is ‘gelekt’, om het volk alvast te laten 
wennen. Alle goede argumenten die de 
diverse PvdA-fracties de laatste jaren hebben 
ingebracht tégen dit besluit, worden terzijde 
geschoven. Afgelopen vrijdag kregen alle 
leden van de PvdA een bericht van voorzitter 
Hans Spekman, met als strekking dat het 
kabinet een visie ontwikkelt op de vervanging 
van de F16 en dat daarom vrijdag drie 
discussiebijeenkomsten over dit onderwerp 
worden gehouden in Hoogeveen, Den Haag 
en Eindhoven. Naar de letter klopt dit, want 
het kabinet heeft nog geen definitief besluit 
genomen. Maar Spekman rept met geen 
woord over wat er op 3 juli al is bekokstoofd. 
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Discussies over een besluit dat de facto al is 
genomen? Mij geeft dat echt geen voldoening. 
 
In Teylingen praat de raadscommissie Welzijn 
deze week over het verenigingsgebouw ’t 
Onderdak in Sassenheim. Twee jaar lang was 
er sprake van dat de Stichting Welzijn 
Teylingen het beheer op zich zou nemen, 
maar deze zomer hebben de gezamenlijke 
gebruikers tegen de gemeente gezegd dat ze 
het liever zelf willen doen. Prima initiatief, is 
mijn mening. Een paar fracties hebben over 
dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan 
wethouder Lambrechts van welzijn. Het CDA 
vraagt onder meer wat Welzijn Teylingen 
ervan vindt. Voor mij is dit een heel verkeerde 
invulling van lokale democratie. Als je wilt 
weten wat iets of iemand van een B&W-
besluit vindt, dan vraag je dat aan die 
persoon of organisatie zelf. Dan heb je 
namelijk de meeste kans om te weten te 
komen wat er echt leeft. De fractie van Belang 
van Teylingen maakt het nog bonter door in 
de vragen te stellen dat Welzijn Teylingen 
tegen de nieuwe constructie is, wat aperte 
onzin is. Toevallig weet ik heel zeker dat beide 
fracties zich niet bij Welzijn Teylingen hebben 
gemeld om te horen wat die erover te zeggen 
heeft. Op zo’n manier geeft de bedreven 
politiek in het geheel geen voldoening bij de 
burger. 
 
Drie voorbeelden van hoe het in mijn ogen 
niet moet. Gelukkig gaan er ook veel dingen 
goed. En is er alle reden om je in te zetten 
voor verbeteringen. En als dat een keer lukt, 
geeft dat veel voldoening. 
	  
	  

Uit de fractie … 
 

Het HOE van samenwerking in de 
Bollenstreek. 
Joost	  Peetoom,	  fractievoorzitter	  PvdA	  Teylingen	  
	  
Je vraagt er niet om, het leeft niet op straat 
en TOCH moet je als raadslid aan de bak. Op 

30 september aanstaande moeten de 5 
gemeenteraden in de Bollenstreek zich 
uitspreken over de vorm waarin we 
intensiever zullen gaan samenwerken met 
elkaar. Op het moment van schrijven is het 
voorstel waarover we beslissen, nog niet 
gedaan. Het gaat niet meer om de vraag OF 
de bollen-5 wel willen / moeten 
samenwerken, maar over HOE. 
 
De PvdA Teylingen heeft ook de 36 
inhoudelijke afspraken onderschreven van het 
Valentijnsberaad. We vinden daarmee dat 
Teylingen op 5 terreinen, het sociale domein, 
openbare orde, economische zaken en 
toerisme, ruimte en infrastructuur, de 
samenwerking moet opzoeken met onze 4 
bollenburen. Wie de media gevolgd heeft, 
weet dat het een nogal gevoelig proces is, 
vooral in Noordwijk. Soms lijkt de discussie 
meer te gaan over wie wat op welk moment 
iets mag zeggen dan over de inhoud en de 
vorm. Dat is niet bepaald goed voor het 
onderlinge vertrouwen dat je moet hebben in 
elkaar om zo’n proces tot een goed einde te 
brengen. 
 
PvdA Teylingen heeft zich kritisch opgesteld 
tot nu toe: Groter is niet altijd beter, we 
hoeven maar aan ABN Amro of Amarantis te 
denken voor voorbeelden hoe desastreus 
schaalvergroting kan uitpakken. De verborgen 
rekening betalen we nog lang. Wij zitten niet 
te wachten op een feestje van overambitieuze 
bestuurders, wij werken liever aan een vitale 
Bollenstreek. 
Welke maatstaven wil onze fractie gaan 
gebruiken bij beoordeling van het definitieve 
voorstel eind deze maand?  

1) Als iets een probleem is van 5 
gemeenten, dan moet ook de 
oplossing van 5 gemeenten komen. 
We moeten werken aan versterking 
bestuurskracht in de HELE Bollenstreek 

2) Aandacht voor wat mensen op buurt- 
en wijkniveau bezighoudt, bepaalt het 
draagvlak voor wat je als gemeente 
doet.  
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3) Transparante verantwoording / 
democratische legitimatie: wie is aan 
te spreken, kunnen we uitleggen wie 
wat waarom heeft gedaan in de 
samenwerking?  

4) Niet-vrijblijvendheid: blijven de 
bollen5-gemeenten ook verbonden als 
het spannend wordt? 

5) Opinie inwoners: op 2 september is 
een onderzoek van het NIPO 
gepubliceerd over wat inwoners van 
Teylingen vinden van fusie of 
samenwerking (zie teylingen.nl) 

6) Vermindering aantal verschillende 
WGR-regelingen (WGR: Wet 
gemeenschappelijke Regelingen) 

 
PvdA Teylingen denkt dat een stapsgewijs 
groeipad het beste past bij deze criteria. Elke 
keer weer bepalen: heeft de stap ons 
geholpen om de Bollenstreek mooi en 
veerkrachtig te houden? Levert de volgende 
stap die we willen nemen opnieuw wat op? 
Alleen dan groeit het broodnodige vertrouwen 
in elkaar. We hopen op de 
afdelingsvergadering van 18 september 
hierover verder te spreken. 
 
 
Actueel 
 
De campagne 
Joost	  van	  Doesburg,	  lid	  campagneteam	  
  
In drie commissies van de PvdA Teylingen 
wordt reeds koortsachtig gewerkt aan de 
gemeenteraadsverkiezingen die in maart de 
zetelverdeling en daarmee ook de toekomst 
van Teylingen zullen bepalen. De 
kandidaatstellingscommissie en de 
partijprogrammacommissie zijn hard bezig de 
ideale kandidatenlijst te koppelen aan een nog 
beter verkiezingsprogramma. De boodschap 
van de PvdA Teylingen dient natuurlijk ook 
goed en effectief gecommuniceerd te worden 
naar de Teylingers. De activiteiten die dat doel 
hebben worden georganiseerd door de derde 
commissie, namelijk de campagnecommissie. 

Michel van Delft leidt de campagneactiviteiten 
en wordt versterkt door Paul Witteman en 
Joost van Doesburg. 
  
Wij hebben uw hulp bij de campagne hard 
nodig. Binnenkort ontvangt u een overzicht 
van activiteiten die we gaan organiseren en 
wij hopen dat u net zo enthousiast de 
campagne ondersteund als bij de laatste 
Tweede Kamer verkiezingen. Waarschijnlijk 
gaan we weer een dagje met de rode 
Engelse dubbeldeksbus door de Bollenstreek 
toeren en er worden ook zeer waarschijnlijk 
de nodige rozen en standpunten uitgewisseld. 
Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk mensen 
overtuigen dat de PvdA in groten getale in de 
gemeenteraad thuis hoort. Wij rekenen op 
hulp en goede suggesties! 
  
 
Wat wil jij met Teylingen? 
Geef	  je	  suggesties	  via	  teylingen.pvda-‐queetz.com	  
 
Deze afdeling van de PvdA is op zoek naar 
ideeën voor het verkiezingsprogramma! Dit 
gaan wij doen via het online programma 
Queetz op onze website. Iedereen kan daar 
suggesties plaatsen en stemmen op het beste 
idee. Het plaatsen van voorstellen kan van 
woensdag 11 tot en met dinsdag 24 
september, en er kan worden gestemd tot 1 
oktober. Ga daarvoor naar teylingen.pvda-
queetz.com en meldt een idee. 
 

 
 
De toekomst van onze gemeente is een zaak 
die ons allen aan het hart gaat. We willen 
daarom zoveel mogelijk ideeën, van zoveel 
mogelijk mensen. Uiteindelijk weten de 
inwoners het best wat er beter kan of meer 
aandacht moet krijgen. Daarom willen we ook 
dat iedereen de mogelijkheid heeft om ideeën 
in te dienen en te stemmen. Dus betrek je 
familie, vrienden, collega’s en buren erbij! Hoe 
meer mensen hoe beter.  
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De commissie die het concept 
verkiezingsprogramma opstelt zal de 
voorstellen verwerken en melden wat ermee 
is gebeurd.  
 
 
Uitnodiging ALV 18 september  
Oude raadhuis, Warmond 
Joost	  van	  Doesburg,	  secretaris	  PvdA	  Teylingen	  
 
Geachte leden,  
 
Op woensdag 18 september 2013 zal de PvdA 
Teylingen om 20:00 uur samenkomen voor 
haar algemene ledenvergadering (ALV). De 
locatie is Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36) 
te Warmond. Elke ALV is natuurlijk van groot 
belang, maar dit is een extra belangrijke 
vergadering. Het bestuur van de PvdA 
Teylingen en drie commissies zijn druk bezig 
met de voorbereidingen van de 
Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 
Dit is dus jullie kans om input te leveren op 
het verkiezingsprogramma of de 
campagneactiviteiten. Blokkeert u alvast 18 
september in uw agenda, dan komen wij rond 
10 september met de agenda en de verslagen 
van de commissie die zich met de 
gemeenteraadsverkiezingen bezighouden.  
 
 
Wethouder worden? 
 
Het bestuur gaat binnenkort in gesprek met 
mensen die hebben aangegeven dat ze voor 
een functie als wethouder in aanmerking 
willen komen of van wie dat wellicht kan 
worden verwacht. 
Vanzelfsprekend wil het bestuur daarbij geen 
enkele potentiële kandidaat overslaan. Dus 
mocht u interesse hebben, of in eerste 

instantie alleen willen weten wat er van je 
wordt gevraagd in zo’n functie, neem dan 
contact op met voorzitter Dick van der Meer, 
06-2762 3843. 
 
 
Agenda 
 

 

9 september Bestuursvergadering 
11 september Start Queetz 
18 september  Algemene ledenvergadering 
23 september Fractievergadering 
30 september Bijzondere gemeenteraad 

over Bestuurlijke toekomst 
Duin- en Bollenstreek 

  
 
	  
 

 
www.facebook.com/PvdaTeylingen  

 
@pvdateylingen 

	  
	  
	  
 
	  

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.	  
 


