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Uit het bestuur … 
 
Samsom, een groot leider met een 
kleine achterban 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
In de peilingen staat de Partij van de Arbeid 
nu op 15 zetels, minder dan VVD, D66, PVV, 
SP en CDA. Van peilingen moet je je in de 
regel helemaal niets aantrekken, maar dat 
vind ik. Andere mensen denken daar heel 
anders over. 
De Volkskrant opende afgelopen vrijdag (4 
juli) met: Vergrijzing is geen probleem meer. 
Uit een donderdag gepubliceerd rapport van 
het Centraal Planbureau blijkt het tij volkomen 
te zijn gekeerd. Jarenlang zijn we gegeseld 
met sombere voorspellingen van eindeloos 
veel economen die stelden dat de vergrijzing 
Nederland aan de rand van het faillissement 
zou brengen. Maar nu is het zo dat als het 
kabinet alle voorgenomen maatregelen 
uitvoert, we in 2050 een blijvend overschot op 
de begroting hebben en in 2080 de 
staatsschuld volledig is afgelost. Dit is 
allemaal te danken aan het verhogen van de 
AOW-leeftijd, de versobering van de AWBZ en 
de lastenverzwaringen voor werkenden, 
maatregelen waarvoor de PvdA minstens 
medeverantwoordelijk is. Van economische 
voorspellingen moet je je in de regel heel 
weinig aantrekken, maar dat vind ik. Andere 
mensen denken daar heel anders over. 
De hedendaagse landelijke politici bezondigen 
zich vrijwel allemaal aan populisme. Emile 
Roemer is tegen ‘Europa’, hoewel dat Europa 
de enige manier is om dingen voor zijn 
achterban gedaan te krijgen. Alexander 
Pechtold, de politieke opportunist bij uitstek, 
die bij elk onderwerp dat in de media groot 
lijkt te worden kijkt hoe hij daarmee kan 
scoren. Sybrand Buma, die krampachtige 
aanvallen doet op maatregelen waarvan 
iedereen weet dat hij ze zou steunen als hij 

coalitiepartner is. Halbe Zijlstra, die op hoge 
toon van de PvdA eist dat die afstand neemt 
van een vakbondsplan dat volgens hem slecht 
is voor de werkgelegenheid.  
En Wilders? Ach ja, Wilders. Dat pathetische 
wordt wel vermoeiend. Volgens hem hebben 
de ‘laffe mensen in de Trêveszaal elke 
terroristische aanslag die er komt op hun 
geweten’. Hij zei dat na een waarschuwend 
rapport over de paar honderd jihadstrijders 
van Nederlandse afkomst in Syrië. In zijn 
verkiezingsprogramma staat dat er een half 
miljard moet worden bezuinigd op veiligheid, 
maar de media publiceren voornamelijk 
uitspraken. Zelf iets uitzoeken is zeldzaam 
geworden. 
Maar waar is Diederik Samsom? Die houdt 
zich de laatste tijd erg koest. Dat leverde hem 
van partijgenoten al het verwijt op dat hij 
uitgeblust zou zijn. Maar in Vrij Nederland van 
vorige week stelde hij dat het PvdA-belang 
ondergeschikt is aan het landsbelang. Dat dit 
kabinet werk aan het omploegen van 
Nederland, en dat ketelmuziek daar niet 
productief bij is. 
Ik heb eerder betoogd niet blij te zijn met de 
deelname van de PvdA aan dit kabinet, omdat 
in mijn ogen de PvdA er niet klaar voor was. 
Maar dat vond ik, Diederik Samsom dacht 
daar heel anders over. Met zijn verhaal in Vrij 
Nederland over de lange termijn en het 
algemeen belang ben ik het gloeiend eens. En 
daar komt dan het Planbureau-rapport over 
de vergrijzing overheen. 
Ik denk nog steeds dat de PvdA niet klaar was 
voor dit kabinet. Maar als het land er nu zo bij 
gebaat is? Heeft Diederik Samsom wellicht 
toch gelijk? Misschien is hij visionair? Een 
groot leider, met voorlopig alleen een heel 
kleine achterban. 
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Uit de fractie … 
 
Kadernota  
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen	  
	  
De afgelopen week is de Kadernota 
vastgesteld, de uitgangspunten voor de 
begroting van de komende jaren. Opnieuw 
kiest het college ervoor om uit te gaan van 
geld en niet van de mensen! Hierbij onze 
inbreng: 
 
“Positief bekeken is het een compliment 
waard: zoveel pagina’s te vullen en zo weinig 
te zeggen. Voor een coalitie met als motto 
‘zorgzaam regisseren, dichtbij bij mensen’ 
weet het college dat in deze Kadernota niet 
concreet te maken. Het is een financieel stuk, 
gericht op het sluitend maken van een 
begroting zonder te redeneren vanuit de 
mensen om wie het gaat. 
Langzaam maar zeker holt dit college de 
maatschappelijke samenhang uit. Zelfs over 
een subsidie van 1400 euro voor een 
radiostation wordt al twee jaar gesproken. De 
ambtelijke uren zijn ondertussen duurder dan 
de subsidie zelf. Want het gaat tenslotte om 
het principe. 
 
Vorige week sprak ik een burgemeester van 
een andere gemeente en wat was dat 
verfrissend. Niet het principe is daar leidend, 
maar de mens. Hij noemde het volgende 
voorbeeld: in zijn gemeente was recent een 
vluchteling komen wonen. Die had meteen 
een baan gevonden, maar had daar een 
rijbewijs voor nodig. Nu schrijft de wet voor 
dat iemand 180 dagen in een betreffende 
gemeente moet wonen voordat het rijbewijs 
verleend kan worden. Als de burgemeester 
had vastgehouden aan het principe, was de 
meneer in kwestie zonder baan, zonder reëel 
perspectief aan de kant gezet. Zij hebben 
gezocht naar de uitzonderingsmogelijkheden 
en daar gebruik van gemaakt. De gemeente is 

er tenslotte voor de inwoners. Voorzitter, tot 
onze spijt ademt deze Kadernota niet 
datzelfde uit. Het gaat niet om de mensen, 
het gaat om holle algemeenheden en dreiging 
van tekorten, terwijl we dit jaar opnieuw een 
miljoen over hadden in de jaarrekening. 
De komende jaren legt het college de nadruk 
op economie en de veranderingen in de zorg. 
Volgens de PvdA een goede keus. Wij weten 
wel waarom: om mensen aan het werk te 
krijgen en te houden en ervoor te zorgen dat 
iedereen mee kan doen. Maar waarom het 
college het wil? En hoe dan bijvoorbeeld de 
economie gestimuleerd wordt? Volgens ons 
niet door een regiovisie, maar door een 
voorstel dat duurzaam is, werk genereert en 
ervoor zorgt dat ons MKB regionaal uitgroeit 
tot koplopers op het gebied van 
duurzaamheid, zowel bij nieuwbouw als bij 
bestaande bouw. Vandaar onze motie 
Teylingen duurzaam in 2030. Mevrouw Keizer, 
veel sneller dan dit kunnen we geen concrete 
en ambitieuze plannen op dit terrein bieden 
en we gaan er dan ook vanuit dat u onze 
motie ondersteund. 
 
De woningmarkt 
Het college stelt voor iets te gaan doen aan 
scheefwonen. Wat gaat het college dan doen 
en met welk resultaat? Geen idee. Wel gaan 
we alvast de helft minder sociale woningen 
bouwen, zonder enige motivering. Is het nu 
een gebrek aan visie, of aan ambitie, of aan 
ideeën. Of is het wel mogelijk om concrete 
voorstellen te doen? We gaan maar uit van 
het laatste en daarom twee moties. Een over 
het voorstel ‘ik bouw betaalbaar in Teylingen’ 
en de ander om nog gewoon uit te gaan van 
30% sociaal zolang er nog gewoon een tekort 
aan is.  
 
Dan het sociaal domein. Wat gaat het college 
hier doen en waarom? Welke 
maatschappelijke vraagstukken zijn er en 
welke doelstellingen streven wij na? Wat ons 
betreft gaat het om minder uithuisplaatsingen 
in 2015, om mantelzorgers die zich toegerust 
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en uitgerust voelen voor de taak waar zij voor 
staan.  Mensen die het gevoel hebben zelf de 
regie te voeren over hun eigen leven en mee 
kunnen doen. En wil dit college nu echt 
mensen aan de kant laten staan? Een 
gemeente met deze reserve positie durft 
gewoon te zeggen dat wij mensen niet mee 
laten doen? En hoe gaan we er dan voor 
zorgen dat zij zich betrokken voelen bij onze 
gemeenschap? Hierbij vast een aantal tips:  
niet geld gestuurd, maar zorgen dat onze 
inwoners gelukkiger worden doordat zij het 
gevoel hebben zelf de regie te hebben over 
hun eigen leven. Verminder het aantal 
uithuisplaatsing, bespaar op maatschappelijk 
vastgoed, ondersteun mensen in het 
formuleren van hun hulpvraag en begin bij de 
participatie met diegene die graag mee willen 
doen, ongeacht in welke groep zij vallen. 
 
Ook kunnen we lezen dat de gemeente 
opnieuw denkt aan het korten van de subsidie 
voor de bibliotheek. De bibliotheek is 
laagdrempelig, toegankelijk en vervult daarom 
een belangrijke rol. Samenwerking vindt dit 
college blijkbaar heel belangrijk. Dit college 
wil toegankelijk zijn en initiatieven 
ondersteunen. Prachtige holle frase. Daag de 
maatschappelijke partners nu eens uit nieuwe 
allianties te sluiten en beloon hen er dan voor. 
De bibliotheek kan een belangrijke rol 
vervullen op het gebied van lees- , media- en 
rekenvaardigheid. Wanneer zij bijvoorbeeld 
samen met vluchtelingenwerk een mooi plan 
indienen, gaan we hen niet korten op de 
subsidie. Ook daarvoor een motie. 
 
Dit college wil inzetten op sport, 
samenwerking tussen de verenigingen, op 
ketensamenwerking. En wat stelt het college 
voor? We gaan het muziek-  en 
zwemonderwijs schrappen en gaan stoppen 
met de combinatiefunctionarissen, kosten 
jaarlijks 137.000. Onzalig idee, zie ook 
hiervoor onze motie. En dan te bedenken dat 
deze coalitie eerder heeft ingestemd met de 
verhuizing van het CJG naar Sassembourg. De 

huur daar bedraagt 75.000 euro. Voor het 
dubbele krijgen alle kinderen in Teylingen 
muziekonderwijs, maken er veel kinderen 
gebruik van het zwembad en kwamen er op 
het mini-wk dat in juni door de 
combinatiefunctionarissen is georganiseerd 
met de voetbalverenigingen 600 kinderen. Ik 
kan het niet beter verwoorden dan de heer 
Jonkman. Als we kijken naar maatschappelijke 
kosten en baten: met de verhuizing van het 
CJG is nog geen kind geholpen; kosten 75.000 
per jaar. Afgezet tegen de kosten voor 
muziek- en zwemonderwijs en de 
combinatiefunctionarissen van 137.000 euro 
per jaar en zomaar 50% van onze jeugd. Veel 
duidelijker kan ik het niet maken.” 
 
Uiteindelijk is onze motie ‘Teylingen duurzaam 
in 2030’ unaniem overgenomen. Een klein 
succes, maar gezien het feit dat er nog zoveel 
onduidelijk is, er geen concrete en creatieve 
oplossingen zijn voor bijvoorbeeld de 
langdurige zorg, hebben we tegen de 
kadernota gestemd. Nog genoeg te doen dus! 
 
Nu begint de vakantie bijna. Tijd om als 
fractie stil te staan bij ons profiel, de plannen 
die we gaan voorbereiden. Na de zomer 
weten we meer en gaan we graag met jullie in 
gesprek om onze plannen aan te scherpen, 
medestanders te krijgen en nieuwe kansen te 
onderzoeken. 
 
Voor nu een fijne zomer gewenst! 
 

 
Actueel … 
 
100 dagen 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 
 
100 dagen geleden is de nieuwe 
gemeenteraad begonnen. Ongeveer een 
maand later gevolgd door een nieuwe coalitie. 
100 dagen waarin toch al heel wat is gebeurd.  
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De coalitie heeft geen sterke start. Het idee 
was om snel met de Kadernota te komen om 
een inkijk te geven in de plannen. Het 
resultaat was een financieel stuk, opgesteld in 
het gemeentehuis. Dat laatste weet ik 
natuurlijk niet. Maar als je als organisatie, 
zoals de Combibrug, in de nota moet lezen 
dat het collega adviseert je op te heffen, dan 
is er iets mis. Als je burgerparticipatie 
belangrijk vindt, dan ga je actief op pad. 
Weten wat er leeft onder de inwoners en 
organisatie. Vervolgens neem je je 
verantwoordelijkheid en neem je afgewogen 
beslissingen. Opvallend in de eerste maanden 
is ook de kritiek op de wethouders vanuit de 
eigen fracties. De kritiek op de WMO nota, 
kritiek op de lastenverzwaring in de 
Kadernota, de kritiek op de verordening over 
het leerlingenvervoer. Niet iets om trots op te 
zijn. Signalen waar de drie mannelijke 
wethouders hopelijk iets mee doen. Niet 
alleen maar letten op de financiën en 
regeltjes, maar ga in gesprek, zowel buiten als 
binnen het gemeentehuis.  
 
Na ruim twee maanden heeft wethouder Van 
der Zon zijn conclusies getrokken. De klik met 
zijn eigen fractie was verdwenen. Naast mooie 
dingen heeft hij flinke bezuinigen doorgevoerd 
(iets wat ik overigens in geen enkel 
afscheidsinterview heb gelezen). Niet alleen in 
de eigen organisatie maar ook de Teylingse 
culturele en sportorganisatie moeten met veel 
inzet de lagere bijdrage compenseren. 
Gelukkig is snel een opvolgers gevonden in de 
persoon van Bas Brekelmans. Na Lisse en 
Noordwijk zijn derde bollengemeente waar hij 
aan de slag gaat. In tegenstelling tot Leo van 
der Zon (80%) vervult hij de functie fulltime. 
“Daar gaat de bezuiniging van vermindering 

van het aantal collegeleden”, hoor ik 
wethouder van Velzen denken. Hopelijk ook 
geen wachtgeld, want Van Velzen heeft al 
aangekondigd dat er niet meer kan worden 
bezuinigd. Of met zijn woorden: “We zijn 
uitgeharkt”. 
 
In de eerste 100 dagen is 
het gelukt om de gehele 
gemeenteraad achter een 
van onze speerpunten uit 
de verkiezingscampagne 
te krijgen. Tijdens de behandeling van de 
kadernota is onze motie aangenomen waarin 
het college wordt gevraagd te streven naar 
een geheel duurzaam Teylingen in 2030. De 
motie verzoekt het college deze visie in een 
stappenplan verder uit te werken. De eerste 
stap is gezet. We kunnen niet wachten op de 
volgende. 
 

 
 

Fijne vakantie! De volgende nieuwsbrief 
verschijnt begin september. 

	  
 

 
www.facebook.com/PvdaTeylingen  

 
@pvdateylingen 
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U kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan teylingen@pvda.nl. Uitgebreide 
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