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Zonnig Teylingen …        Paul Witteman 

 
In de lokale politiek is het nu even rustig. Het zomerreces is aangebroken en tijd om even terug te kijken. In 
mei jl. werden we verrast door de uitslag van de Europese verkiezingen. Het Max-effect. In Teylingen werden 
we zomaar de tweede partij in aantallen stemmen. Een verdubbeling van vier jaar geleden. Ik weet niet hoe 
jullie gedachten zijn geweest maar ik heb me afgelopen twee jaar wel eens afgevraagd waar het naar toe gaat 
met de PvdA. Zo’n uitslag en het feit dat ik mensen spreek die de voor de eerste keer van hun leven op de PvdA 
hebben gestemd, doet mij goed. Een realistische koers met duidelijke sociaaldemocratische kernwaarden. Wat 
mij betreft doet Lodewijk Asscher en de Tweede Kamerfractie het prima op dit vlak. Of het nu gaat over de 
aanpak van de problemen in het onderwijs, financiële sector, pensioenakkoord of de anticonceptiepil is het 
basispakket.  
 
Op lokaal niveau hebben we kleine stapjes gemaakt. We hebben voorstellen ingediend voor meer inzicht in het 
sociale domein, verkeersveiligheid, voldoende sociale woningbouw en aanpak gif in de bollengrond. Met 
wisselend resultaat. Ook hebben we veel kritiek op de werking van de lokale democratie, waaronder de actieve 
informatieplicht van het college. Dit komt met name tot uiting in weinig inhoudelijke discussies en gebrek aan 
dualisme waarbij kritiekloos achter de wethouder wordt aangelopen. En als de coalitie partijen al kritiek 
hebben gaat het voornamelijk over minder politieke onderwerpen als het proces van de jaarrekening en 
dergelijke.  
 
Het zonnetje schijnt nog altijd in Teylingen maar niet voor alle Teylingers. Of dit nu gepensioneerde zijn die 
hun woonlasten flink zien stijgen terwijl hun pensioen gelijk blijft of kinderen die verdwaald zijn in de 
jeugdzorg. We zijn nog lang niet klaar… 
 

 

Actuele zaken …          

 

Afvalbeleid 

Soms krijg je wat door geduld te hebben.  
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het lijkt erop dat de gemeente Teylingen 
een nieuw afvalbeleid gaat krijgen. De PvdA Teylingen stond al jaren op de positie 
om goed na de burger te luisteren die hadden namelijk in een 
burgerparticipatietraject zich tegen omgekeerd inzamelen gekeerd. Toch blijven 
de afvalwethouder, eerst Van Velzen en nu Ten Boden zich blindstaren op deze 
niet zo service gerichte manier van afvalinzameling. Het leek er dus lang op dat het 
afvaldossier bleef steken in een impasse tussen de partijen die hun wethouder 
trouw zijn (eerst het CDA en later Trilokaal en continu D66) en dus voor 
omgekeerd inzamelen zijn en de partijen die denken dat daar een hoop ellende van 
komt. 
  
Wij zaten er bijzonder genuanceerd in. Tegen omgekeerd inzamelen, voor een mix aan maatregelen. Het 
introduceren van een PMD-container, iedereen een kleine grijze container en het verlagen van de 
ophaalfrequentie, later kan nu altijd een besluit genomen worden over Diftar (betalen per keer dat je je 
restafval aanbiedt). Hiermee kon je volgens wethouder Van Velzen ook de nationale doelstellingen behalen.    
  
De standpunten lagen zo ver in wisselende samenstelling uiteen, dat de gemeenteraad op een compromis is 
uitgekomen. Het wordt een mix van maatregelen. Het introduceren van een PMD-container of zak, iedereen 
een kleine grijze container, het verlagen van de ophaal frequentie en het introduceren van een manier 
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waarmee je gaat betalen per keer dat je je container aanbiedt. Een positieve naam moet daarvoor nog 
gevonden worden. De naam ‘Diftar’ mag het niet worden, want daar is de VVD op tegen. 
  

Financiën 
Afgelopen raadsvergadering is na een moeizaam proces de jaarrekening van Teylingen goedgekeurd. Waar de 
rijksoverheid in mei haar verantwoording publiceert kost het de gemeente veel energie om dit in juni voor 
elkaar te krijgen. De PvdA heeft aangegeven dat het niveau van de jaarrekening onder de maat is. De rekening 
geeft alleen inzicht hoeveel euro’s de gemeente heeft uitgegeven en ontvangen. Welke prestaties hiervoor zijn 
geleverd of wat het effect is geweest blijft een onoplosbare puzzel. We hebben voorgesteld tot een nieuwe 
opzet te komen, een jaarrekening 2.0. 
In de gepresenteerde kadernota is het financiële meerjarenperspectief gepresenteerd. Komende jaren zijn de 
voorgestelde uitgaven en inkomsten niet in balans. Wat ons betreft het gevolg van het coalitieprogramma dat 
niet financieel is doorgerekend en het kunstmatig laag houden van de gemeentelijke lasten voor de inwoners. 
 

Ruïne van Teylingen 
De raad is akkoord gegaan met het voorstel om de Ruïne van 
Teylingen te ontwikkelen conform het concept de “Tuinen van de 
Ruïne”. Dit betekent de ontwikkeling tot een jaarrond cultureel en 
toeristisch trekpleister. Wel op beperkte schaal voor evenementen 
en horeca en aandacht voor educatie. De ruïne zelf wordt uitgebreid 
met een Donjon, zo mogelijk in combinatie met een uitkijkpunt. In de 
tweede helft van 2019 wordt dit verder uitgewerkt en de 
(financiële) haalbaarheid onderzocht.  
 
Bestrijdingsmiddelen in de bollenstreek 
In april is het RIVM met een verontrustend onderzoek naar buiten gekomen over de gevolgen van het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. Voor ons is dit de aanleiding geweest voor een motie waaring we 
oproepen tot actieve voorlichting aan inwoners van Teylingen. Dit om blootstelling aan bestrijdingsmiddelen 
verder te beperken, nieuwe woningbouw in de nabijheid (binnen 50 meter) van bollen- en bloementeelt 
kritisch tegen het licht te houden en door te gaan met onderzoek. De motie, met uitzondering van het 
tegengaan van nieuwe woningbouw, is aangenomen met een krappe meerderheid. Het college gaat hiermee 
aan de slag en wij zullen het volgen.  
 

 

Een persoonlijke notitie       Remco Huisman 

 
Een beetje meer mededogen.  
 
Het politieke jaar in onze gemeente Teylingen zit erop. Tal van onderwerpen zijn de Raad gepasseerd. En nu 
op naar een welverdiende vakantie. Niet alleen voor de Raadsleden; ook voor de burgers van Teylingen. 
Hoewel het geld tegen onze dijken klotst geldt dat niet voor iedereen. Neem nu bijvoorbeeld de twee 
gepensioneerde burgers van Teylingen. Jarenlang gewerkt en al jarenlang gepensioneerd en wonend in een 
sociale huurwoning. Zij hebben de fractie van de PvdA bezocht en hun verhaal over hun huur en de 
woonliberalisatiegrens verteld. Hun verhaal heeft onze fractie geraakt.  
Even voor degenen die het niet zo helder voor de geest is en zich ook niet in een huursituatie bevinden. In 
Nederland heb je een groot aantal scheefbewoners. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning. Vaak 
omdat zij al jaren in zo’n huis wonen, naar hun zin hebben onderhouden, maar in de loop der jaren is hun 
inkomsten gestegen en dus hebben zij geen recht meer op een sociale huurwoning. Was er eerst een 
gedoogsituatie in 2015 greep de Rijksoverheid in en voerde per 1 januari 2016 de nieuwe geliberaliseerde 
woning wet in. Tot 1 januari 2019 was de liberalisatiegrens bevroren en er werd een puntenschema voor 
huizen opgesteld, dat de hoogte van de huur bepaalde. Het puntenschema wordt bepaald door 3 factoren. 2 
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daarvan zijn onder invloed van de WOZ. U begrijpt het al; vanaf begin dit jaar is voor tal van sociale 
huurwoningen de liberalisatiegrens van een huur €724,42 overschreden. Dus de verhuurder kan nu een 
marktconforme huurverhoging vragen of bij leegstand deze woning als vrijesectorwoning verkopen. 
Individuele- en grote binnenlandse- en buitenlandse investeerders hebben hierin een verdienmodel gezien. Zij 
zijn aan het kopen geslagen omdat in de Nederlandse situatie het geld meer opbrengt in de (huur)woonsector 
dan via aandelen of anderszins. Woon coöperaties en gemeenten hebben een taak maar te weinig financiële 
middelen om een groot aantal nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen. Een aantal wil daarom graag een 
contingent aan huurwoningen verkopen. Dit gebeurt nu al op tal van plaatsen in Nederland. 
Nu weer terug naar onze 2 burgers van Teylingen. Zij huren van een pensioenfonds in de metaal en vrezen per 
1 juli 2019 hun huur niet meer te kunnen betalen. Immers hun pensioen van het Rijk is al jarenlang bevroren. 
Wat moeten zij doen?  
 
De fractie heeft gemeend onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer op de hoogte te brengen en te hopen 
op een situatie, waarbij de sociale huur maar met mondjesmaat wordt verhoogd. De Minister heeft daar wel 
oren naar en voor 1 juli jongstleden is haar wetvoorstel naar de Kamers gestuurd, was de toezegging. Maar op 
dit moment heerst er bij mijn weten nog steeds windstilte. Daar komt nog bij dat de Minister vanwege de 
Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) en Niet Dienst Algemeen Economisch Belang (niet-DAEB) door 
de Eurocommissie terecht op de/haar vingers getikt. De Minister is voornemens de Woningwet te veranderen 
volgens de vigerende Europese regels. Mijn indruk is dat de verhuurders nog meer een vrijere hand krijgen bij 
het vaststellen van de hoogte van de huur. Op dit moment kan iedereen participeren bij het ontwikkelen van 
nieuw beleid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt een mogelijkheid om ieders 
mening te uiten op hun website. 
Als je, zoals onze medeburgers van Teylingen, al de 60% grens van hun inkomen aan vaste lasten dreigen te 
overschrijden dan is deze vakantieperiode al voorbij voordat zij is begonnen. Ik vraag mij dan af; waar is het 
mededogen van de politiek gebleven. Niet alle huurders van sociale huurwoningen zijn bewust 
scheefbewoners! 
 
In de discussie over de afvalinzameling moet mij van het hart dat het slechts over de lokale situatie gaat en 
over de centen. Wat schetst mijn verbazing dat het scheiden van plastic toch hele rare vormen begint te 
krijgen. De burger van Teylingen scheidt netjes het afval en vervolgens gaan de stromen afval lopen. Veel 
plastic gaat nog steeds naar Zuidoost-Azië en wordt daar gestort op sawa’s en de lokale bevolking verdient zijn 
schamele loon door met de hand te scheiden en het bruikbare te verkopen. Het merendeel gaat zo de zee in en 
voegt zich na een tijdje bij de oceaansoep. Ook hierbij vraag ik me af; waar is het mededogen van de politiek 
gebleven voor de oceaan en voor de sawa’s op onder ander Oostjava. 
 
Een onderwerp wat binnen de fractie heel wat discussie heeft opgeleverd. Het onderzoek naar 
gewasbeschermingsmiddelen, zo je wilt de bestrijdingsmiddelen, van het RIVM. De kern van de discussie is dat 
dit onderzoek aantoont dat de onderzochte 5 middelen ook in het lichaam van mensen voorkomt die in de 
bollensector werken. Ook bij de mensen en in de luiers van baby’s die in de buurt van de bollenvelden wonen. 
Van de ongeveer 40 middelen zijn slechts 5 middelen onderzocht. Terecht beveelt de RIVM aan dat er zo 
spoedig mogelijk een vervolgonderzoek komt. De 5 middelen blijken onder de vastgestelde norm te blijven. 
Het gaat dus niet alleen over de 5 middelen maar ook over de overige middelen en wat doen die middelen met 
elkaar in het lichaam van de mens. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat de middelen door drift (bijv. wind) 
ook zijn aangetroffen op de groep biologische telers, zowel op hun grond als in hun lichaam. De fractie wil geen 
paniekvoetbal zoals het raadslid van de PvdA is verweten, maar zo spoedig mogelijk de mens en de economie 
dezelfde plaats geven in de discussie. 
Onlangs heeft het RIVM stoffen onderzocht in de omgeving van Schiphol. De uitkomst was nog meer 
verontrustend dan was aangenomen. Voor de bollenstreek telt dat dus op bij het eerdergenoemde RIVM-
onderzoek. Bij mij blijven dan vragen over; hoe zit dat nu bij de fruitteelt en de kassen? Kortom ook nu weer 
aan de politiek; waar is het beetje mededogen voor de gezondheid van de Nederlander? En wie betaalt 
eigenlijk voor die gezondheid? 
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Tot slot het inkomen van de Nederlander. Als in de fractie een kadernota of jaarrekening 2018 wordt 
besproken komt automatisch de lasten van de Teylinger aan de orde. Dit kan niet los gezien worden van de 
hoogte van de inkomens in Nederland. De Minister-President heeft hierover het zijne gezegd en daarna is de 
discussie in een soort zwartepieten spel terechtgekomen. De discussie in de fractie gaat dan over de resultaten 
en de gemeentelijke heffingen en belastingen. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een verlies geleden in 
2018 en hun prognose voor de volgende jaren zijn ook niet rooskleurig. Terzijde opgemerkt; ik vind het 
bijzonder dat de nota jaarrekening 2018 van Teylingen met een positief resultaat is afgesloten. Afgezien van 
het feit dat de nota nagenoeg onleesbaar en bijna niet te controleren was, is het mijns inziens geen kunst om 
altijd een jaarrekening een positief resultaat te geven als je maar je algemene reserves te hoog aanwendt. Maar 
dit terzijde. De discussie over de gemeentelijke heffingen en belastingen in de fractie hebben zich toegespitst 
op de OZB. Wat kun je er eigenlijk mee? De insteek van de fractie voor het volgende politieke jaar.  
Gemeentelijke ambtenaren hebben hun CAO afgesloten naar een 9,2% en een eenmalige uitkering van € 500. 
Een felicitatie voor de bonden en blijkbaar helpen acties. Dus een lidmaatschap voor een vakbond is niet 
verkeerd. Maar naar mijn bescheiden mening is dat nog zo’n 4% te laag. En met u allen vraag ik voor iedereen 
een marktconforme beloning en een draagbare belastingdruk. Dus kunnen we misschien ook wat doen aan de 
9% en 21% BTW. Het is toch van de zotte dat grote groepen Nederlanders zo’n 60% zo niet meer aan vaste 
lasten kwijt zijn. Aan werkgevers en de politiek toch ook nu weer een beetje meer mededogen voor je 
werknemers en burgers. 
 


