
ZICHTBAAR EN BETROKKEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA
PvdA Teylingen
gemeenteraadsverkiezingen 2014



2

VOORWOORD

Voor u ligt het programma waarmee de PvdA Teylingen de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2014 ingaat. 
Het heeft een wat andere vorm dan gebruikelijk is voor zulke stukken. Het doel van deze vernieuwing is ervoor te zorgen 
dat overzichtelijk, beknopt en heel toegankelijk is. De lezer moet het makkelijk kunnen scannen, om eruit te pikken waar de 
belangstelling naar uitgaat.
Het programma is opgebouwd rondom vier belangrijke waarden, namelijk:
1. Verbinding
2. Gelijke kansen
3. Goed werk
4. Bestaanszekerheid

Elk hoofdstuk begint met een aantal fundamentele uitgangspunten. Aan deze beginselen kunnen de burgers de Partij van de Arbeid 
de komende jaren houden. Ook als een bepaald vraagstuk niet in dit programma is opgenomen, moet hieruit in de toekomst een 
logisch standpunt over dat onderwerp voortvloeien.
In de tabel bevat de linker kolom nogmaals kort het uitgangspunt. In de volgende kolom staat beschreven tot welke opvattingen 
over gemeentelijk beleid dat leidt. De laatste kolom beschrijft welke concrete maatregelen en wensen daaruit voortvloeien.

Dit programma is op 13 december 2013 door de algemene ledenvergadering van de PvdA Teylingen aanvaard. De commissie die met 
de voorbereiding was belast, heeft gebruik gemaakt van de inbreng van tal van mensen en organisaties, op verschillende manieren. 
Hierdoor kunnen we gerust stellen dat er een brede basis is.

Een politieke partij zonder verkiezingsprogramma is ondenkbaar. Kiezers moeten weten waar een partij voor staat, en ze moeten die 
partij ook later aan de beloften kunnen herinneren. 
Tegelijk is het van belang dat zoveel mogelijk mensen het lezen. De ervaring heeft geleerd dat een fiks aantal A4’tjes met alleen 
tekst dat laatste niet bevordert. Vandaar dat een toegankelijker vorm is gekozen, en ik u daarom toch wel een zeker leesplezier durf 
toe te wensen.

Dick van der Meer
voorzitter PvdA Teylingen
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

Waarde: Verbinding
• De PvdA heeft vertrouwen in de kracht van de gemeenschap. Die kracht willen we benutten door burgers zoveel als mogelijk te betrekken bij de 
inrichting en de uitvoering van onze samenleving. Gezamenlijk kunnen we de gemeenschap vorm geven en tegenwicht bieden aan ontwikkelingen die 
we niet willen. We maken een omslag van ‘ik’ naar ‘wij’
• Participeren vraagt iets van de overheid en van burgers. De PvdA ziet modern  welzijnsbeleid als de manier om die omslag te ondersteunen door 
individuen en groepen inwoners te faciliteren in het realiseren van hun plannen. We sluiten aan bij maatschappelijke vraagstukken en maken daarmee 
een einde aan de overheid die problemen oplost door nog meer regels op te stellen. 
• In de huidige tijd is de wens om risico’s uit te bannen doorgeschoten in een overmaat aan regels en controles, en klaarblijkelijke behoefte zoge-
naamde schuldigen te straffen als er iets mis gaat. In de samenleving die wij als PvdA voor ons zien, ligt de verantwoordelijkheid meer bij mensen, 
van wie redelijke beslissingen worden gevraagd en die voor deze opdracht krediet krijgen.
• De menselijke maat heeft grote waarde, ook bij de dienstverlening van de overheid. Er is daarom geen behoefte aan grootschalige regelingen die 
door hun omvang of aard de noodzakelijke flexibiliteit ontberen. Toetsing van bepaalde criteria wordt minder bureaucratisch, minder geautomatiseerd 
en met meer respect voor burgers uitgevoerd. 
• Daar waar regionale samenwerking problemen oplost zonder er even grote moeilijkheden voor terug te brengen is verbinding gewenst. Op grond 
van rapportages geldt dit in de Duin- en Bollenstreek met name voor de beleidsterreinen economie & toerisme, infrastructuur en het sociaal domein, 
en in mindere mate voor openbare orde en veiligheid, die gebaat zijn bij een niet-vrijblijvende samenwerking . 
• De gemeente is een belangrijke partij en tegelijkertijd ook maar één van de partijen die verantwoordelijk zijn voor een sociaal en leefbaar Teylingen. 
Binnen wettelijke kaders kan de overheid verantwoordelijkheid afstaan aan georganiseerde groeperingen in de samenleving. Dan moet de politiek die 
afstand wel echt willen nemen.

De eerste vijf kandidaten op de verkiezingslijst van de PvdA. 
V.l.n.r.: Anne Blauw, Joost van Doesburg, lijsttrekker Elsbeth 
Koek, Timon Zuurmond en Aat van Kapel.
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Idee (beginsel, uitgangspunt) Daaruit volgt (dat betekent) Concreet (maatregelen)
Benutten van de kracht 
van de gemeenschap, door 
burgers zoveel mogelijk te 
betrekken bij wat er gebeurt.

• De gemeente gaat actief op zoek naar 
ideeën en initiatieven en toont dat zij 
daarvoor open staat. 

• Mèt burgers praten in plaats van over hen.
• Burgers en maatschappelijk middenveld 

voeren zelfstandig taken uit.
• Veranderen van ik naar wij.

• Actieve communicatie: ongevraagd uitleggen waarom dingen 
nodig zijn of gebeuren. Sociale media daarbij inzetten, maar 
niet uitsluitend: ook communiceren met hen die de tradi-
tionele manieren hanteren.

• Burgers krijgen persoonlijke aandacht. Elk kwartaal kunnen 
zij gedurende een halfuur ideeën voorleggen aan de raad. Bij 
het uitwerken van ideeën die daarvoor in aanmerking komen 
krijgen ze steun van de gemeente.

• Inwoners worden betrokken bij beleidsvoorbereiding. Zij 
krijgen altijd te horen wat er is gedaan met hun inbreng. 

• Ondersteunen initiatieven als Voedselbank, beheer Park Over-
bosch, energieopwekking Kagerdreef, Repaircafé, Maatjesproject. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door leegstaande accommodatie 
beschikbaar te stellen.

Modern welzijnsbeleid is in 
eerste instantie verbindend 
en faciliterend, en niet 
uitvoerend.

• Welzijnsbeleid vormt de spil tussen burgers 
en organisaties. 

• Zoeken van maatschappelijke oplossingen. 
• Burger krijgt verantwoordelijkheden terug.

• Opdracht geven tot actieve werving vrijwilligers (concrete 
doelen). 

• Mensen helpen hun netwerk op te bouwen en in te schakelen. 
• Pas daarna beroep op collectieve voorziening en in laatste 

instantie een individuele voorziening.
Verantwoordelijke mensen zijn 
beter dan overheidsregulering.

• Minder regels, meer vrijheid voor de 
professional. De gemeente bepaalt het doel 
en niet de route ernaar toe. 

• In de komende collegeperiode is het streven erop gericht de 
helft van de verordeningen af te schaffen. 

• Meer vrijheid van de professional is het uitgangspunt bij het 
vormgeven van het nieuwe jeugdbeleid.

Menselijke maat staat voorop. • Geen inflexibele regionale regelingen.
• Respect voor het individu moet aange-

toond worden.
• Geen opschalingen die aan dit principe 

voorbij gaan.

• Eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer is ongewenst. 
• De dienstverlening van de gemeente blijft op het huidige 

peil, ook voor minder mobiele mensen door bijvoorbeeld een 
huis-aan-huis-service in te stellen.

Regionale samenwerking 
is geen doel op zichzelf, 
maar een middel om iets te 
bereiken.

• Bij de uitwerking van de samenwerking-
safspraken over RO, economie, veiligheid, 
sociaal domein en infrastructuur eventuele 
nieuwe voorstellen toetsen aan de volgen-
de uitgangspunten: kwaliteit dienstverlen-
ing, afstand burger - bestuur, democra-
tische legitimatie, behoud mogelijkheid van 
lokaal maatwerk.

• Teylingen bewaakt de doelen door elke stap op het gebied 
van de samenwerking met andere bollengemeenten te toetsen 
op deze uitgangspunten. Gezien de kosten en andere nadelen 
van grootschaligheid is een fusie van Teylingen met andere 
gemeenten ongewenst.

De overheid bevordert sociale 
cohesie.

• Door laagdrempelig te zijn zorg je voor 
toegankelijkheid.

• De overheid ondersteunt initiatieven uit de 
samenleving.

• Ontmoetingsplekken in de vorm van speeltuinen.
• Plukfruit in de parken. 
• Ruimtes beschikbaar stellen voor maatschappelijke initiatiev-

en. Initiatieven in een wijk werkt de gemeente uit samen 
met bewoners en worden zo mogelijk/nodig gefaciliteerd 
met financiële en andere adviezen en het wegnemen van 
hindernissen in de regelgeving. 

• Verenigingen vormen het cement van de samenleving. Daarom 
ontvangen zij subsidie, structureel of per project. Aanpassen 
huidig subsidiebeleid.

• In stand houden van culturele voorzieningen.
• Actief sportbeleid, gericht op breedtesport. Instelling sportraad.
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Waarde: Gelijke Kansen
• Wederkerigheid is uitgangspunt in de contacten tussen overheid en burgers. Burgers die verantwoordelijkheid nemen, mogen daarvoor iets terug 
verwachten, bijvoorbeeld recht op zelfbeschikking. Tegelijk mag de overheid die bepaalde verzorgende taken overneemt passende inspanningen verlangen 
van de burger.
• Ook in de huidige samenleving zijn de toekomstperspectieven voor kinderen ongelijk verdeeld. De overheid maakt het speelveld evenwichtiger door 
op de terreinen onderwijs, jeugdzorg en armoedebestrijding maatregelen te nemen om kansen te bieden waar ze er anders niet zouden zijn. Opdat 
iedereen de mogelijkheid heeft een waardig, betekenisvol en gelukkig bestaan op te bouwen.
• Fatsoenlijke huisvesting is een grondrecht, en dus is een actieve politiek ten aanzien van de woningmarkt noodzakelijk. Het bouwen van voldoende 
betaalbare huizen voor alle groepen in de Teylinger samenleving is een opdracht, waarbij financieel gewin niet bepalend mag zijn. Met name voor starters 
en voor ouderen gebruikt de overheid creatieve manieren om voor huisvesting te zorgen. Tegen beperkte risico’s zijn gemeentelijke activiteiten wenselijk.

Idee (beginsel, uitgangspunt) Daaruit volgt (dat betekent) Concreet (maatregelen)
Wederkerigheid • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid 

brengt ook eigen keuzevrijheid met zich 
mee, bijvoorbeeld in geval van een uitke-
ring en opvoedondersteuning.

• Degene die constructief meewerkt in het participeren in de 
samenleving krijgt meer keuzevrijheid. Het is niet meer de 
professional die bepaalt, maar de persoon zelf.

De overheid zorgt (waar 
nodig) voor gelijke kansen.

• Kinderen zoveel mogelijk naar regulier 
onderwijs.

• Zorgen voor passend onderwijs en passende 
voorzieningen voor iedereen: maatwerk.  

• Jeugdzorg ondersteunt waar nodig actief 
gezinnen. Onzichtbare armoede wordt actief 
bestreden.

• Overheid draagt bij aan algemene voorwaarden en inzet speciale 
(leer)krachten. 

• CJG krijgt grotere rol: snel voorstel hiertoe aan de raad.
• “Eén gezin één plan één regisseur” is leidend principe, komt 

terug in voorstel. 
• Rol van de ouders wordt vergroot. 
• Wijk- en gezinsteams krijgen de taak mensen te helpen uit hun 

isolement te komen en hen een duwtje in de rug te geven.
• Via bijzondere bijstand kan schoolgaand kind computer aanvragen.

Starters verdienen een plaats 
op de woonmarkt. De over-
heid heeft een rol bij het 
openbreken daarvan.

• De gemeente stelt zich samen met de 
woningcorporatie  op als cofinancier voor 
starters. En bevordert de bouw van meer 
woningen die zijn toegesneden op senioren, 
om zo te zorgen voor dynamiek op de 
woonmarkt.

• Introductie ‘ik bouw betaalbaar in Teylingen’: ‘Iedere starter met 
een inkomen tot € 36.500 per jaar krijgt de kans zelf zijn ei-
gen huis te bouwen onder de voorwaarde dat hij zelf 60% kan 
financieren.’ De rest financieren de gemeente en de coöperatie 
in de vorm van een starterslening. In elk bouwplan staat de 
harde doelstelling dat 30% uit sociale woningbouw bestaat plus 
minstens 10% net daarboven.

Waarde: Goed Werk
• Iedereen kan actief meedoen in de samenleving. Deelnemen maakt mensen gelukkiger, en hoe meer mensen deelnemen hoe beter de samenleving 
functioneert. Dat is de betekenis van het begrip ‘participatiesamenleving’, en participatie staat niet gelijk aan betaald werk. 
• De overheid streeft naar een sociale, harmonieuze economie. De eenzijdige focus op efficiency is achterhaald. We laten onze sociale, maatschappelijke 
en culturele keuzes niet bepalen door de vraag of het goedkoper kan. Dat geldt ook voor economische beslissingen. Ethische principes zijn altijd leidend; 
bij elk besluit staat het algemeen belang voorop.
• Met het oog op het algemeen belang heeft de overheid de taak een economische neergang te bestrijden en de gevolgen ervan te dempen. Ook 
heeft de gemeente de plicht reserves aan te houden, om die actief in te zetten wanneer dat nodig is.
• Een bloeiende, verbonden samenleving heeft een duidelijk belang bij een gevarieerd winkelaanbod. Detailhandel is verweven met de samenleving en 
zorgt voor sociale veiligheid, leefbaarheid, aantrekkingskracht van buurten en zeer veel werkgelegenheid. Op dit terrein formuleert de gemeente heldere 
en ambitieuze doelstellingen, en zet deze om in een actief sturend beleid met als doel leegstand zoveel mogelijk te bestrijden.
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Idee (beginsel, uitgangspunt) Daaruit volgt (dat betekent) Concreet (maatregelen)
Iedereen neemt deel, want 
actief deelnemen maakt ge-
lukkiger. Participatie bestaat 
niet uitsluitend uit betaald 
werk.

• Gemeente prikkelt burgers tot actieve 
deelname en werkgevers tot zorgen voor 
geschikt aanbod. Mensen die werk zoeken 
of een uitkering ontvangen blijven zelf 
verantwoordelijk. Werkgeversdienstverlening, 
zodat het voor werkgevers makkelijker 
wordt mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen.

• Hulp bij zoeken van werk, betaald en onbetaald. Er komt 
een uitgebreide vacaturebank voor vrijwilligersfuncties. Ac-
tieve ondersteuning van mensen die vanuit de bijstand een 
eigen bedrijf willen beginnen.

• Maatwerk voor mensen met beperking of grote afstand tot 
arbeidsmarkt. Met uitkeringsgerechtigden die op zoek zijn 
naar (betaald) werk wordt een  persoonlijk plan opgesteld. 

• Er volgen sancties wanneer je weigert mee te werken. 
• Samen met buurgemeenten en UWV ondersteunt gemeente 

werkgevers en werkzoekenden om elkaar te vinden en tot 
duurzame samenwerking te komen.

Focus op efficiency is ach-
terhaald.

• Het doel is belangrijker dan de middelen. 
• De benadering is breder dan alleen vanuit 

het kostenaspect.

• Bij aanbestedingen zijn kwaliteit en duurzaamheid leidend, niet 
de kosten.

• In het aanbestedingsdocument wordt aandacht besteed aan de 
positie van de lokale en regionale ondernemers. 

• Bij selectie leveranciers worden criteria toegepast als cliënttevre-
denheid, CO2-uitstoot, sociaal werkgeverschap etc (prestatielad-
ders).  

• Mogelijke efficiencywinst is geen reden voor een fusie van 
gemeenten. Bij aanbestedingen zijn kwaliteit en duurzaamheid 
leidend, niet de kosten.

• In het aanbestedingsdocument wordt aandacht besteed aan de 
positie van de lokale en regionale ondernemers. 

• Bij selectie leveranciers worden criteria toegepast als cliënttevreden-
heid, CO2-uitstoot, sociaal werkgeverschap etc (prestatieladders). 

• Mogelijke efficiencywinst is geen reden voor een fusie van gemeenten.
• Geen marktwerking in de jeugdzorg.

Sociale en harmonieuze 
economie staat voorop.

• Bij elk (economisch) besluit staat het 
algemeen belang voorop

• Gemeente geeft het goede voorbeeld bij besluiten en commu-
nicatie. Gemeente gaat hierover in gesprek met bedrijven en 
organisaties. Gemeente formuleert samenhangend geheel van 
uitgangspunten.

Overheid bestrijdt economi-
sche neergang.

• Investeringsgericht bij laagconjunctuur. In 
zo’n periode bij voorkeur geen lastenver-
hogingen.

• Op dit punt schiet de gemeenten nu tekort. Indexeren OZB 
met de inflatie. Heffingen aanpassen aan de kosten.

De overheid houdt reserves 
op peil.

• We vinden een reservepositie van twee 
keer onze jaarbegroting voldoende.

• Het overschot van 11 miljoen (peildatum 2014) gebruiken we 
voor investeringen in een samenleving die zowel economisch 
als sociaal duurzaam is.

De overheid investeert op tal 
van manieren in verbeteren 
van de samenleving en zorgt 
daarbij voor evenwicht.

• In de samenleving kennen we zogenoemde 
harde en zachte sectoren. De mate waarin 
die om investeringen door de overheid 
vragen, wisselt in de tijd en per plaats. 
Evenwicht in de uitgaven vraagt niet alleen 
een balans tussen inkomsten en uitgaven, 
maar ook het afwegen welke behoeften in 
de samenleving het grootst zijn.

• Er zijn prestatiesubsidies voor professionele organisaties die de 
gemeente ondersteunen in het kader van bv het jeugdbeleid, er 
zijn activiteiten subsidies voor verenigingen. Naast een basisbe-
drag kunnen verenigingen met goede plannen op het terrein 
van sociale infrastructuur, eigen verantwoordelijkheid en stimu-
leren van kwetsbare groepen extra subsidie aanvragen. Ook zijn 
er eenmalige subsidies, gericht op het ontwikkelen van (mede) 
verantwoordelijkheid voor de eigen woon- en leefomgeving. De 
gemeenten steunt de oprichting van een ondernemersfonds, naar 
Katwijks model.
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Idee (beginsel, uitgangspunt) Daaruit volgt (dat betekent) Concreet (maatregelen)
We streven naar een leven-
dig, gevarieerd winkelaanbod.

• Variatie wordt in alle relevante sectoren 
bevorderd. Kleine bedrijven en winkeliers 
verdienen bescherming tegen economische 
overmacht. Versterking detailhandel richt 
zich op de kernen.

• Gemeente volgt deze lijn bij het beoordelen van aangevraagde 
ontheffingen, vergunningen en wijzigingen van bestemmingsplannen.  

• Geen medewerking aan het vestigen van detailhandel buiten de 
kernen.

• Zondagopenstelling is onwenselijk, tenzij de gezamenlijke winkeli-
ers hiervoor een modus vinden.

• Startende winkeliers in de kernen kunnen locatiesteun krijgen.
Teylingen is volledig duur-
zaam in 2033.

• Investeren in manieren om duurzame energie 
op te wekken en energie te besparen.

• We stimuleren het besparen en opwekken van 
energie bij onze maatschappelijke partners

• Inzetten op duurzaamheid betekent een 
stimulans voor de lokale economie en de 
lokale bedrijven die zich op dit terrein gaan 
specialiseren

• PvdA zet in op subsidiemogelijkheid voor zonnepanelen.
• Het plaatsen van windmolens bij Akzo is een goede zaak.
• Er is ondersteuning van inwoners en bijvoorbeeld scholen bij het 

gezamenlijk besparen , inkopen en opwekken van energie door 
onder andere het oprichten van energie-coöperaties.

• De extra hoeveelheid werk die hiermee vrijkomt, betekent een 
vermindering van de werkloosheid.

Waarde: Bestaanszekerheid
• Alleen een voortvarende omschakeling naar een duurzame samenleving kan ervoor zorgen dat ook volgende generaties in voorspoed kunnen leven. 
Duurzaamheid is een zaak van iedereen, op elk niveau, en zeker ook van de lokale overheid. Daarom zijn bij het ontwikkelen van beleid de drie P’s 
– People, Planet, Prosperity – voortaan altijd leidend.
• Hoewel het eerste principe van de verzorgingsstaat (dat is: de overheid voorkomt om humanitaire redenen onnodig lijden) recht overheid staat, 
hebben uitwassen, belangen en gemakzucht het fundament aangetast. Terwijl dus ingrijpende hervormingen nodig zijn, zal de overheid garant staan 
voor een laagdrempelig vangnet voor mensen die zelf echt niet meer uit de problemen komen. 
• Overheid en burgers samen zijn de hoeder van het cultureel en historisch erfgoed. Daartoe behoren ook de ‘open ruimte’ tussen de kernen en de 
bollencultuur. Teylingen spant zich in de bollenteelt te behouden door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen te steunen zoals ontwikkelingen rond 
bio based economy en allianties met kennisinstituten. Het in stand houden van de ‘open ruimte’ draagt bij aan behoud van natuur en biodiversiteit en 
daarmee aan een duurzame samenleving.
• Veiligheid is een belangrijke waarde, die direct raakt aan (het gevoel van) bestaanszekerheid. Criminaliteit, geweld en intimidatie maken mensen 
kwetsbaar. Onveiligheid leidt tot sociale spanningen en maatschappelijk onbehagen.
• In de zorg staat de cliënt centraal. Dat gaat verder dan cliëntgericht werken. Het gaat over het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie, 
zodanig dat professionele zorg minder (snel) nodig is.

Idee (beginsel, uitgangspunt) Daaruit volgt (dat betekent) Concreet (maatregelen)
Teylingen wordt groener en 
duurzamer.

• De drie P’s (People – Planet – Prosperity) 
zijn leidend bij beleidsvorming.

• Het streven is gericht op een economie 
die gebaseerd is op groene grondstoffen 
(‘biobased economy’).

• Teylingen sluit aan bij regionale ontwikke-
lingen.

• In elk voorstel aan de raad zijn de drie P’s benoemd. Teylin-
gen wordt en blijft een Fair Trade gemeente.

• Over 20 jaar gebruiken we in Teylingen alleen nog duurzame 
energie. Op dit punt wil Teylingen voorloper zijn. De gemeente 
investeert in duurzame energie voor eigen gebouwen en 
verenigingsgebouwen.

• Initiatieven voor duurzaamheid van burgers en bedrijven 
worden ondersteund zoals elektrisch rijden.
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Idee (beginsel, uitgangspunt) Daaruit volgt (dat betekent) Concreet (maatregelen)
De overheid zorgt (waar 
nodig) voor een laagdrempe-
lig vangnet.

• ISD, Maregroep en UWV werken samen om 
mensen aan het werk te helpen. 

• CJG is portaal voor opvoedvragen en 
ondersteuning wanneer het niet goed gaat. 

• Wie (inkomens)ondersteuning nodig heeft, 
krijgt die. 

• Toetsing van recht op uitkering wordt 
minder bureaucratisch en met respect voor 
het individu uitgevoerd.

• Wijkteams lossen de eerste vragen op. 
• Persoonlijke dienstverlening vervangt de digitale.
• Om de rol en mogelijkheden van het CJG bekender te maken, 

komt er een informatieve campagne. 

Huisvesting is een grondrecht. • Gemeente zorgt voor voldoende sociale 
huisvesting.

• Beweging entameren door nieuwbouw af te stemmen op 
behoefte en betaalbaarheid. Regie houden. Actieve grondpolitiek 
voeren. 

• Borg staan voor en regisseren van bouwontwikkelingen. 
• Leegstand benutten door (antikraak) huisvesting van jongeren 

en gescheiden ouders.
• Gemeente zorgt samen met corporaties voor huisvesting voor 

ouders in scheiding, omdat het voor alle betrokken partijen 
beter is.

Wonen bestaat uit veel meer 
dan het bouwen van huizen.

• In de praktijk bestaat de neiging om, vanuit 
financiële overwegingen, huizen te bouwen 
zonder de benodigde infrastructuur en voor-
zieningen te regelen. Daarom hanteren we 
het principe ‘eerst bewegen, dan bouwen’.

• De Noordelijke Randweg moet er snel komen, mede om de 
Herenstraat in Voorhout te ontlasten.

Wat op gebied van veiligheid 
is bereikt moet zijn waarde 
houden. Kwetsbaren krijgen 
bescherming tegen geweld, 
intimidatie en criminaliteit.

• Veiligheid is niet van de politie alleen, 
maar ook van de overheid, van instellingen 
als scholen en verenigingen, en van burgers 
zelf. De PvdA is voorstander van een inte-
grale aanpak, die dicht bij de burgers blijft 
en vaak op buurtniveau wordt uitgewerkt.

• Veiligheid is niet van de politie alleen, maar ook van de 
overheid, van instellingen als scholen en verenigingen, en 
van burgers zelf. De PvdA is voorstander van een integrale 
aanpak, die dicht bij de burgers blijft en vaak op buurtni-
veau wordt uitgewerkt.

Cliënt centraal binnen de 
zorg.

• In Teylingen zijn veel mensen die iets voor 
anderen willen doen. De PvdA zet zich 
ervoor in dat mensen met een vraag en 
mensen die iets willen doen elkaar ontmoe-
ten. Als professionele zorg nodig is, moet die 
laagdrempelig en beschikbaar zijn. Mensen 
zorg onthouden omdat het budget op is, 
vindt de PvdA onbestaanbaar. Bevorderen 
van eigen kracht en samen kracht.

• Er komt geld beschikbaar voor innovatie en voor oefenruim-
te om andere, betere manieren van zorg te ontwikkelen. Op 
de zorg wordt niet bezuinigd. De gemeente neemt initiatie-
ven om mensen met een vraag en mensen die iets kunnen 
en willen doen bijeen te brengen.

Een overheid die niet hand-
haaft roept problemen over 
zich af.

• Regels zijn nodig, maar als ze niet worden 
nageleefd en ook niet worden gehandhaafd, 
ondermijnen ze het gezag van de overheid. 
Handhaving is dus cruciaal.

• De gemeente bekijkt samen met de politie en maatschap-
pelijke organisaties welke regels niet te handhaven zijn, en 
streeft er dan naar om die af te schaffen of te vervangen.


