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Uit het bestuur … 
 
Economisch herstel 
benutten; voor wat? 
 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 

Tweede Kamerlid Henk Nijboer 
is bijzonder opgetogen over de 
verbetering van de economie en 
de voorspellingen van het 
Centraal Planbureau. De inzet 

van de Partij van de Arbeid is om iedereen in 
Nederland hiervan te laten profiteren. Het 
herzien van ons belastingstelsel biest wat hem 
betreft daartoe mogelijkheden. 
 
Wat hij gelijk heeft. Het is absoluut nodig om 
ervoor te zorgen dat het profijt van 
economisch herstel niet zo onevenwichtig 
wordt verdeeld als de laatste tien, vijftien 
jaar. Grote bedrijven en hogere inkomens 
plukten de vruchten van de schaarse 
verbeteringen. De rest van Nederland, 
inclusief de publieke sector, merkte er 
bijzonder weinig van. En Nijboers hoop op een 
substantiële daling van het aantal werklozen 
deel ik allerminst.  
De huidige cijfers zijn zeer vertekend door de 
miljoen zzp-achtige werkenden, van wie er 
velen een marginaal inkomen verwerven. Op 
dezelfde dag begin juni dat de licht betere 
verwachtingen ten aanzien van de 
economische groei bekend werden, trokken 
twee andere  berichten mijn aandacht. De 
grote Britse bank HSBC deelde mee 25.000 
mensen te ontslaan. De werkgevers in 
Nederland verwachtten in het tweede 
kwartaal van dit jaar minder mensen aan te 
nemen dan in het eerste kwartaal. Vandaag, 
16 juni, meldt het UWV dat tot 2017 liefst 
27.000 banen in de zorg verdwijnen. 

Mij lijkt het een illusie dat we zonder 
ingrijpende maatschappelijke veranderingen 
nog een situatie van (bijna) volledige 
werkgelegenheid zullen bereiken. De nieuwe 
grote bedrijven, zoals Google, Facebook en 
Apple, hebben maar heel weinig mensen in 
dienst. De technologische vooruitgang maakt 
dat veel werk wordt overgenomen door 
computers en computergestuurde apparaten. 
Een klein voorbeeld uit mijn wereld, die van 
de journalistiek: Gewone nieuwsberichten 
worden in snel toenemende mate 
geproduceerd door tekstrobots.  
 
Het is echt de hoogste tijd dat de PvdA – en 
ook de vakbeweging trouwens – zich bezint 
op een totaal andere maatschappelijk en 
economische orde. De voorspelling die de 
beroemde econoom John Maynard Keynes 
deed, dat we nog maar een beperkt aantal 
uren per week betaald zouden werken en dat 
de uitdaging lag in het zinvol en aangenaam 
besteden van de overgebleven tijd, gaat 
uitkomen. Daarom is het noodzakelijk dat we 
nadenken over een heel andere financiële 
waardering van nuttige bezigheden, met 
daaraan gekoppeld een radicaal andere 
manier van het verdelen van het 
binnenkomende geld. 
 Invoering van het basisinkomen lijkt mij een 
eerste opstap naar die nieuwe maatschappij, 
al kun je best van mening verschillen over de 
meest wenselijk weg ernaar toe. Laten we 
daarbij uitgaan van een gemiddelde werkweek 
van veertien uur. Een belangrijk doel zou 
moeten zijn dat armoede in principe niet 
voorkomt, dat we sociale verbanden actief 
bevorderen, dat iedereen een normaal dak 
boven zijn hoofd kan hebben, en dat we 
zodanig voor elkaar zorgen dat ouderen niet 
behoeven te vrezen voor een mensonwaardig 
bestaan.  
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Heel belangrijk is dat grote bedrijven niet 
slechts van misdadig gedrag worden 
afgehouden door  strikte wetten en streng 
toezicht. Dat kan alleen als we ons een 
nieuwe moraal eigen maken. Daartoe is het 
nodig dat we vanaf de basisschool onderwijs 
geven in filosofie en ethiek. 
 
Is dit een utopie? Maar natuurlijk!  
Laten we daarmee beginnen, als politieke 
partij: een utopie formuleren, streven naar 
verbetering op alle fronten die we de sinds de 
jaren zestig langzaam zijn gaan verwaarlozen. 
En dus niet denken dat we met de traditionele 
economische groei er wel zijn. De eenzijdige 
focus op welvaart en op geld heeft ons 
inmiddels te veel problemen opgeleverd. Als 
het neoliberalisme en marktwerking werkelijk 
in staat zouden zijn om een wereld te creëren 
die ons gelukkig maakt, waarom gaan we dan 
van crisis naar crisis? 
 
Ik zou willen dat Henk Nijboer daar eens over 
schreef. 
 
	  

Uit het fractie … 
 
Kadernota 2016-19,  
de bijdrage van de PvdA Teylingen 
 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 

Voorzitter, voor ons 
ligt de Kadernota 
2016-2019. In dit 
document zouden we 
moeten lezen welke 
plannen en ideeën dit 
college de komende 
drie jaar gaat 
uitwerken en welke 

kosten hier aan verbonden zijn. Het 
coalitieprogramma vormt de belangrijkste 
basis hiervoor. Belangrijkste punten uit het 
coalitieprogramma: de veranderingen in de 
zorg, het tegengaan van scheefgroeit op de 
woningmarkt en de duurzaamheidsagenda.  
 
Voordat ik inhoudelijk op de voorstellen in wil 
gaan, wil ik een woord van dank richten tot de 
ambtelijke organisatie en de inwoners van 
Teylingen. Gezamenlijk zijn we aan het 
onderzoeken op welke manier we de plannen 
van deze gemeente kunnen delen met onze 
inwoners en hun kennis, ideeën en ervaring te 
gebruiken om echt samen de koers te 
bepalen. We zijn er nog niet, maar we zijn 
erop aanspreekbaar en open voor 
verbetering; complimenten! 
 
Voorzitter, jammer genoeg heeft de rest van 
mijn betoog een hele andere toon. Als risico 
nr 2 voor het komend jaar noemt het college 
de decentralisaties; de veranderingen in de 
zorg. Voorzitter, het grootste risico is niet 
genoemd en dat is dat we als gemeente niet 
in staat zijn de transformatie vorm te geven: 
het goedkoper en beter organiseren voor onze 
inwoners. Het college stelt voor niets te doen 
en de risico’s van ons spaargeld te betalen. En 
dat terwijl we 15 % van onze budgetten naar 
verwachting moeten inleveren; van 12 naar 
10 miljoen. Ja, er zijn nog geen officiële 
ervaringscijfers, ja, we zijn nog maar heel kort 
aan het werk, en toch vinden we het een 
armoedig voorstel. Al eerder hebben we 
gezegd dat dit college geen visie heeft op de 
inclusieve samenleving, en deze kadernota 
maakt dat opnieuw pijnlijk duidelijk. 
 
Er moet ruimte komen voor innovatie, nieuwe 
aanbieders, andere wijze van bekostiging van 
zorg. Allemaal zaken waar we nu al mee 
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zouden kunnen beginnen. Het is eerlijk 
gezegd schokkend om te lezen dat het college 
zo’n gebrek aan visie heeft op de belangrijkste 
taken van dit moment. Omdat we als raad 
nog helemaal geen informatie hebben, 
kunnen we geen concrete kaders stellen. Wel 
kunnen we geld beschikbaar stellen om 
innovatie te ondersteunen. We denken dan 
aan een andere wijze van bekostiging voor de 
jeugd, het toelaten van nieuwe aanbieders, 
dan wel een scherp onderzoek naar 
beleidsregels die wij zelf hebben gesteld maar 
elkaar in de praktijk in de weg zitten. Daarom 
ons amendement om 150.000 beschikbaar te 
stellen voor innovatie. 
 
Voorzitter, de transformatie, decentralisaties, 
bezuinigingen, algemene voorzieningen, 
inclusieve samenleving, allemaal grote en 
ingewikkelde woorden. De echte verandering 
vindt plaats in het gesprek dat mensen 
hebben met de ISD, met de medewerkers van 
de jeugd- en gezinsteams, in het contact 
tussen mensen. Hierbij wil ik u een voorbeeld 
noemen hoe het in onze ogen niet moet: 
 
Recent werd ik gebeld door een vader. Zijn 
dochter heeft een syndroom, kan best naar 
school, maar daar moet dan wel wat voor 
georganiseerd worden. De mevrouw van het 
JGT zei dat zij naar speciaal onderwijs moet, 
dat is toch de goedkoopste oplossing. En 
meneer; eerlijk gezegd geloof ik ook niet zo in 
passend onderwijs. Niet iedereen kan naar 
een gewone school. Ronduit kwetsend en 
onbeschoft maar vooral niet wat we willen, of 
denkt het college daar toch anders over? 
 
Dan duurzaamheid. Wij stellen voor de 
formatie al in 2016 op te nemen. Het heeft 
geen financiële consequenties maar geeft wel 
aan hoe belangrijk wij het vinden. Wij vinden 

dat het te lang duurt voordat we een concrete 
uitwerking hebben van onze motie: Teylingen 
duurzaam in 2030. Graag wil ik u wijzen op 
een website van de gemeente Leiden, waarop 
zij duurzaamheid vanuit verschillende 
invalshoeken benaderen en inwoners en 
ondernemers uitnodigen en uitdagen daarin 
hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat zou 
voor Teylingen toch ook prachtig zijn! Daarom 
onze motie waarin we het college oproepen in 
de commissie van september een 
discussienotitie voor te leggen zodat wij in 
Teylingen ook stappen gaan zetten. Het is ook 
goed hier onze motie te benoemen met 
betrekking tot het uitstellen van de investering 
in de klimaatinstallatie. Er vast duurzamere 
oplossingen, dus als het college dat nu eerst 
uitwerkt en dan pas met een voorstel komt, 
dat lijkt ons de juiste weg.	  
 
Voorzitter, al jaren pleiten we voor een 
indexering van de OZB, maar deze coalitie 
kiest ervoor de gemeenschap steeds verder te 
verschralen. Nu zich de situatie voordoet door 
op een andere manier geld te genereren, zijn 
wij daar een voorstander van, we 
ondersteunen daarom ook scenario 1 van het 
heruitzettingsvoorstel. Daarom steunen we 
ook het amendement van het CDA om meer 
risicovol om te gaan met verwachte 
renteopbrengsten. Met deze reservepositie en 
jaarlijkse overschotten kunnen we dat risico 
nemen. Met name doordat we hierdoor geen 
schijn tekorten gepresenteerd krijgen die wij 
af wenden op onze inwoners en verenigingen. 
 
Voorzitter, voor zover. 
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Vragen over hinder A44 
 

De PvdA Teylingen heeft 
een inventarisatie 
gehouden onder de 
inwoners van 
Sassenheim die in de 
nabijheid van de A44 

wonen. Een grote bron van frustratie bij deze 
bewoners is de toenemende geluidshinder en 
de afnemende luchtkwaliteit. Deze hinder van 
de A44 is toegenomen door een grotere 
hoeveelheid verkeer en de bomenkap door 
Rijkswaterstaat in 2009. Er ligt nu wel een 
isoleringsplan voor enkele woningen, maar die 
is grotendeels nog niet uitgevoerd en lijkt 
onvoldoende. 
 
Joost van Doesburg heeft vragen gesteld over 
de hinder. Is de gemeente op de hoogte van 
klachten van Sassenheimers die in de 
nabijheid van de A44 wonen? Zou een 
geluidswal een positief effect hebben op de 
luchtkwaliteit? Graag zien we dat de 
wethouder met Rijkswaterstaat in gesprek 
gaat om enerzijds meer woning te laten 
isoleren of anderzijds, en dat heeft onze 
voorkeur, in gesprek te gaan over de aanleg 
van een geluidswal vanaf de oprit nabij de 
N208 en t/m zwembad de Wasbeek. 
 
Een lobby vanuit de gemeente naar 
Rijkswaterstaat heeft volgens de PvdA 
Teylingen op andere plekken in Nederland tot 
de succesvolle realisatie geleid van een 
geluidswal. Deze lobby maakt een grote kans 
van slagen als Rijkswaterstaat de Rijksweg 
toch gaat aanpassen dan wel gaat verbeteren, 
hetgeen voor de A44 bij Teylingen geen 
overbodige luxe is. Denk daarbij aan het 
verbeteren van de oprit in noordelijke richting 
bij de N208 (oprit verbreden), dan wel de afrit 

vanuit noordelijke richting nabij de N444 
(filevorming door niet goed doorlopende afrit). 
 
 

Uit het bestuur … 
 
Visie, doelen en actie 
 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 
 
Deze maand presenteerde het college van 
burgemeester en wethouders zowel de 
jaarrekening over afgelopen jaar als de 
kadernota voor de komende jaren. Als je dan 
ziet dat de jaarrekening ruim twee keer zo dik 
is als de kadernota, zit het al scheef. Weinig 
visie en veel behoefte om uit te leggen wat er 
afgelopen jaar is gebeurd. Niet wat er is 
bereikt, maar voornamelijk waarmee ze zo 
druk zijn geweest.  
 
Waarom geen grenzeloze ambitie? Alle ruimte 
is aanwezig, zowel wat inhoud betreft 
investeringsruimte. De decentralisaties zoals 
geschetst door Elsbeth is een goed voorbeeld. 
Nog een paar tips.  

• Jeugdwerkloosheid is een onderwerp. 
Niet gratis meeliften op regionale 
actieplannen maar een doelstelling 
uitspreken en acties uitvoeren. Hierin 
zit ook een link richting het onderwijs.  

• Dienstverlening. De dienstverlening 
door de gemeente wordt als ‘goed’ 
gewaardeerd. Dan moet je niet stil 
blijven staan, maar meer willen. 
Waarom gaan we niet bij onze senior 
inwoners langs als ze een vraag 
hebben of een nieuw paspoort willen? 
Initiatieven die een kleine investering 
vragen en direct iets opleveren. 

• Sport. Binnen de gemeente zitten 
mooie verenigingen en door 
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voornamelijk in accommodaties te 
investeren helpen we deze 
verenigingen maar beperkt. Waarom 
niet streven naar een hogere 
participatie bij jongeren of de 
verenigingen zelf actief uitdagen.  

 
Duurzaamheid kun je hier nog aan toevoegen 
en om D66 tevreden te houden mag ook 
toerisme niet ontbreken. Vanuit een visie een 
bootjeshaven, daar is niets mis meer. 
Zorgzaam regisseren kom je steeds weer 
tegen in de stukken. Wat mij betreft mag dit 
worden vervangen door enthousiasme en 
bevlogenheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actueel … 
 
Deze maand is het ledenwerfmaand bij de 
PvdA. Meer leden met een gezamenlijk doel 
om te werken aan een sociale samenleving 
met eerlijke kansen voor iedereen.  
 

 
 
Maak iemand nú lid: 
http://www.pvda.nl/acties/politiekmagazine	  
of mail naar	  teylingen@pvda.nl.	  Ook als je 
iemand kent die wij kunnen benaderen. 
 

 

  
	  

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.	  

Deze volgende nieuwsbrief komt in 
september. Geniet van de zomer en 
alvast een fijne vakantie.	  


