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Joost bedankt ….         Paul Witteman 
	
Afgelopen	maanden	was	het	onrustig	in	de	lokale	politiek	in	Teylingen,	ook	bij	de	PvdA.	In	september	gaf	Joost	
van	Doesburg	aan	dat	het	raadslidmaatschap	niet	meer	te	combineren	was	met	zijn	andere	werkzaamheden.	
Jammer	omdat	Joost	geen	doorsnee	raadslid	was.	Prikkelend	en	af	en	toe	provocerend	probeerde	hij	de	
besluitvorming	te	beïnvloeden.	In	de	Teylingse	raad	een	uitdagende	opgave.	In	de	bedankwoorden	noemde	
Sandra	Groenendal	Joost	een	paradijsvogel	die	op	zijn	eigen,	oprechte	manier	zich	heeft	ingezet	voor	met	
name	kwetsbare	mensen	in	Teylingen.	Joost	bedankt!	
	
Met	enkele	wijzigingen	is	de	PvdA	fractie	nu	weer	op	sterkte.	Ik	heb	het	raadslidmaatschap	van	Joost	
overgenomen.	Jan	Kuijpers	heeft	mijn	rol	als	burgerlid	overgenomen	en	Remco	Huisman	is	officieel	als	
fractieondersteuner	gestart.	Beide	waren	al	betrokken	bij	de	fractie.	
	
Daarnaast	is	in	het	afgelopen	jaar	de	helft	van	het	Teylingse	college	opgestapt.	Eerst	Bas	Brekelmans	en	daarna	
Rob	te	Boden.	Beide	wethouders	hebben	in	de	korte	periode,	na	de	installatie	van	dit	college,	niet	hun	stempel	
kunnen	drukken	op	ontwikkelingen	in	de	ruimtelijke	ontwikkeling	en	duurzaamheid.	Naar	een	vervanger	voor	
Ten	Boden	wordt	nog	druk	gezocht.	Deze	wisselingen	zijn	niet	bevorderlijk	voor	het	daadkrachtig	optreden.	
Zie	ook	de	actuele	zaken	hieronder.		
	
2020	wordt	een	jaar	waarin	meer	wordt	gevraagd	dan	alleen	maar	op	de	winkel	passen.	Vanuit	de	PvdA	
blijven	we	inzetten	op	(innovatie	in)	het	sociale	domein,	betaalbare	woningen,	duurzaamheid,	het	echt	
betrekken	van	inwoners	en	een	Teylingen	dat	zelf	aan	het	stuur	staat	(en	niet	is	overgeleverd	aan	de	
ambtelijke	fusieorganisatie	HLT	samen).	
	
Ik	wens	jullie	een	sociaal,	gezond	en	gezellig	2020.	
	
 
Even voorstellen… 
 
Mijn	naam	is	Jan	Kuipers;	sinds	een	kleine	twee	jaar	ben	ik	lid	van	de	steunfractie.	
Sinds	april	2017	woon	ik	in	Voorhout.	Ik	ben	tot	mijn	pensioen	werkzaam	geweest	in	
het	basisonderwijs;	eerst	als	leerkracht,	later	als	directeur.	Tot	mijn	pensioen	heb	ik	met	
veel	plezier	gewerkt.	Omdat	mijn	interesse	altijd	in	de	politiek	lag,	met	name	in	de	
plaatselijke	politiek,	heb	ik	mij	aangemeld	bij	de	PvdA.	
 
Toen	Joost	besloot	de	fractie	te	verlaten	en	Paul	raadslid	werd,	werd	er	gezocht	naar	een	
nieuw	burgerraadslid.	Ik	heb	me	toen	aangemeld	en	mijn	interesse	ligt	bij	de	volgende	
onderwerpen:	

• Onderwijs	
• Woonvisie	
• Verkeer	

Ik	vind	het	een	uitdaging	om	me	daar	de	komende	tijd	verder	in	te	verdiepen.	
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Actuele zaken …         	
 
Afvalbeleid 
Het	laatste	‘kunstje’	van	wethouder	Ten	Boden	was	een	implementatieplan	voor	het	nieuwe	afvalbeleid.	 
	
De	PvdA	vindt	het	implementatieplan	onvoldoende.	De	naam	van	dit	plan	geeft	de	indruk	dat	het	duidelijk	is	
hoe	de	afvalscheiding	straks	gaat	werken.	Dit	is	nog	niet	het	geval.	Een	hoop	zaken	zijn	nog	niet	duidelijk	en	de	
kosten	zijn	hiermee	ook	nog	niet	duidelijk.	Om	op	1	januari	2021	alles	in	te	voeren	moet	
o.a.	nog	worden	uitgezocht	hoe	ons	PMD	(Plastic	verpakkingen,	Metalen	
verpakkingen	en	Drankkartons)	moet	worden	opgehaald	en	hoe	met	GFT	afval	bij	de	
hoogbouw	moet	worden	omgegaan.	
	
Ook	de	communicatie	is	povertjes	terwijl	veel	inzet	nodig	is	voor	bewustwording	en	
gedragsverandering.	Onder	andere	gericht	op	minder	afval.	Minder	plastic,	minder	papier,	
minder	voedsel	weggooien,	minder	restafval.		
	
De	PvdA	heeft	in	het	afvaldossier	het	initiatief	genomen	voor	twee	moties.	Afgelopen	
maand	is	onze	motie	aangenomen	om	het	plastic	afval	bij	evenementen	terug	te	dringen	
met	de	introductie	van	statiegeld	glazen.	Komende	maand	staat	onze	motie	om	het	
reclamedrukwerk	in	de	brievenbus	terug	te	dringen	op	de	agenda.	
 
Financiën 
De	begroting	voor	het	komende	jaar	is	vastgesteld.	Het	college	geeft	aan	dat	Teylingen	financiële	uitdagingen	
heeft	komende	jaren.	Voornamelijk	veroorzaakt	door	de	achterblijvende	uitkeringen	uit	het	gemeentefonds	
(de	rijksbijdrage	aan	gemeenten).	De	uitkeringen	zijn	gekoppeld	aan	de	uitgaven	van	de	Rijksoverheid	en	de	
stijging	van	deze	uitgaven	gaan	minder	hard	dan	de	stijging	van	de	uitgaven	van	de	gemeenten.		
	
Om	de	gaten	in	de	begroting	te	dichten	kwam	het	college	niet	met	een	voorstel	maar	met	menukaart	waaruit	
de	gemeenteraad	maar	moest	kiezen.	Een	voorbeeld:	bezuinigen	op	muziekonderwijs	of	inkomsten	uit	een	
reclamezuil	langs	de	A44.	En	zo	zijn	er	nog	veel	meer	voorbeelden.	Deze	werkwijze	heeft	geleid	tot	onrust	bij	
inwoners	en	ondernemers	welke	vervolgens	(soms)	weer	van	tafel	verdween.	Hondenbelasting	gaat	er	
bijvoorbeeld	niet	komen	maar	voor	toeristenbelasting	worden	wel	de	eerste	stappen	gezet.		
	
De	PvdA	heeft	zijn	afkeer	van	deze	manier	van	politiek	bedrijven	kenbaar	gemaakt	maar	vond	hierbij	weinig	
medestanders.		
 
Ruïne van Teylingen 
De	raad	is	akkoord	gegaan	met	de	business	case	van	het	concept	de	
“Tuinen	van	de	Ruïne”.	De	(financiële)	haalbaarheid	hangt	mede	af	
van	andere	betrokken	organisaties	en	hun	bijdragen.	In	de	optie	die	
is	gekozen	is	vooralsnog	geen	plek	meer	voor	de	schuur	van	
Westerbeek.	Het	behouden	en	bruikbaar	maken	van	deze	schuur	is	
voor	de	gemeente	een	kostbare	zaak	(geraamd	2,6	miljoen	euro).	
Mocht	er	een	particuliere	of	projectontwikkelaar	komen	met	
plannen	voor	deze	schuur	dan	staan	we	hier	positief	tegenover.	 
	
Betaalbaar wonen 
Eén	van	onze	speerpunten	is	betaalbaar	wonen.	We	hebben	een	uitdaging	hierin.	Mensen	met	een	inkomen	
tussen	35.000-55.000	euro	hebben	de	komende	25	jaar	geen	kans	op	een	woning.	Geen	huur,	geen	koop.	Dat	
zijn	2	miljoen	mensen.	Dit	geldt	ook	in	Teylingen.	Voor	de	PvdA	is	deze	opgave	belangrijke	input	voor	onze	
nieuwe	woonvisie	voor	Teylingen.		
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In	het	project	OverTeylingen	is	het	mis	gegaan	bij	het	streven	naar	betaalbare	woningen.	In	dit	project	(131	
woningen	totaal)	worden	26	sociale	huurwoningen	gerealiseerd	en	24	koopwoningen	voor	startende	
gezinnen.	Bij	het	bekend	worden	van	de	verkoopprijzen	is	aan	de	24	koopwoningen	een	bijzondere	definitie	
van	betaalbaar	gegeven.	Het	college	heeft	zitten	slapen	en	de	projectontwikkelaar	heeft	de	kans	genomen	en	
deze	woningen	aangeboden	voor	415.000	euro	tot	boven	het	half	miljoen.	
	
Op	deze	wijze	woningbouwprojecten	(laten)	uitvoeren	zorgt	voor	een	Teylingen	waarbij	woningen	
onbetaalbaar	zijn	voor	een	grote	groep	mensen.	In	de	beantwoording	van	de	schriftelijke	vragen	van	de	PvdA	,	
het	CDA	en	GL	blijkt	het	gemis	aan	enige	zelfkritiek.	Ook	de	passiviteit	van	de	coalitiepartijen	is	hierbij	
stuitend.		
 
Ledenvergadering 6 februari 2020 
Noteer	alvast	deze	datum.	Naast	de	procedurele	punten	(jaarrekening,	bestuurswijziging)	komt	ook	de	
woningcorporatie	om	te	praten	over	de	uitdagingen	waarvoor	ze	staan.	De	locatie	is	het	Onderdak	in	
Sassenheim	en	de	uitnodiging	volgt.	
 
	
Column         Gerrit van der Meer 
 
Kiezen 
Kiezen is moeilijk, zelfs als het over een onderwerp voor dit stukje gaat. Drie nieuwsitems dienen zich 
aan: twee zeer positieve over twee partijgenoten en één erg negatieve over de leider van een zusterpartij. 
Frans Timmermans is verantwoordelijk voor het beste dat in jaren uit Brussel is gekomen: The Green 
New Deal. Helaas, een aantal regeringsleiders kon op de Europese top niet kiezen tussen enerzijds de 
ambities uit dit plan, of anderzijds de economische behoeften op de korte termijn, of zelfs 
klimaatontkenning. De klimaattop in Madrid gaf hetzelfde beeld, dus het wordt nog een hele toer om de 
grote en dringend noodzakelelijke ambities te realiseren. Maar als iemand kan slagen, is het Frans 
Timmermans wel. 
 
De nieuwe nummer één op de lijst van meest invloedrijke Nederlanders van de Volkskrant is Kim 
Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en oud PvdA-senator. Hij maakte zich 
‘beschaafd boos’ (Sheila Sitalsing in de Volkskrant) over de groeiende kloof in de Nederlandse 
samenleving tussen arm en rijk en tussen laag en hoog opgeleid. De samenleving en vooral de overheid 
kunnen maar niet kiezen tussen het wantrouwen waarmee burgers worden behandeld of het geven van 
ondersteuning die echt werkt. Ik heb Kim Putters vaak horen spreken en ik zou heel goed een prachtige 
tekst aan hem kunnen wijden. 
 
De Britten kunnen al jaren niet kiezen. Of nu misschien wel, als het klopt wat alweer Sheila Sitalsing  
schreef over “een Verenigd Koninkrijk dat zichzelf geheel vrijwillig en democratisch de vernieling in 
stemt”. Deze keer konden ze dus helaas wel kiezen tussen de Conservatieven en onze zusterpartij 
Labour, want de Conservatieven boekten de grootste overwinning sinds Margaret Thatcher. En Jeremy 
Corbyn, die al jaren geen heldere keuze kan maken tussen wel of geen Brexit, leed een historische 
nederlaag. Dat verschrikkelijk vage standpunt over de Brexit is helaas slechts één voorbeeld van 
herhaaldelijk stuntelen en blunderen door de Britse partijleider. En daarmee verloor hij zelfs zetels in 
districten waar Labour nog nooit eerder had verloren. 
 
Het gaat er dus toch van komen: het Verenigd Koninkrijk gaat de EU verlaten. Sinds het Brexit-
referendum kunnen we trouwens dat ‘Verenigd’ wel tussen aanhalingstekens zetten. Het land is diep 
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verdeeld en er zit een kloof in, waar zelfs Kim Putters niet beschaafd bij zou blijven. Na de laatste 
verkiezingsuitslag is de verdeeldheid nog een stuk groter geworden. Veel Schotten willen zich losmaken 
van het Koninkrijk, dat dan dus zeker niet meer compleet verenigd is. Noord-Ieren zien de nachtmerrie 
van een grens met de republiek Ierland aankomen. Beide delen van het Koninkrijk hebben een grote 
hekel aan Boris Johnson, de man die toch de komende jaren ook hun premier zal zijn. 
Het dilemma van Jeremy Corbyn en Labour is natuurlijk ook heel lastig. Veel mensen met lage 
inkomens, die tot kort geleden hun leven lang voor Labour hebben gekozen, hebben massaal voor Brexit 
gestemd. Ze verwachten, of eisen, dat die operatie nu ook wordt afgemaakt. Wat Jeremy Corbyn dus 
vooral verkeerd heeft gedaan, is dat hij de leugens en illusies waarop de stem voor Brexit was 
gebaseerd, niet heeft ontmaskerd en er geen heldere visie over de toekomst van Groot Brittannië 
tegenover heeft geplaatst. Dat ‘Groot’ kan trouwens ook wel tussen aanhalingstekens. Dat het land weer 
groot zou worden na het verlaten van de EU was nou juist één van de illusies van de Brexiteers. Daar 
hoeft Jeremy niet veel aan te doen, want die illusie zal zichzelf ontmaskeren. 
Heb ik intussen toch een onderwerp gekozen en het was niet eens zo moeilijk als ik dacht. Maar de 
keuze of ik niet langer of toch nog Anglofiel zal blijven, daar ben ik nog niet uit. 
 
 
Een persoonlijke notitie       Remco Huisman 
 
De keuze is marktwerking versus ongebreidelde marktwerking. 
Jarenlange	liberaal	beleid	in	Nederland	heeft	als	resultaat	een	uitmuntende	Nederlandse	staatshuishouding	en	
voortreffelijke	presterende	sectoren.	Helaas	profiteert	een	meerderheid	van	de	Nederlandse	burger	hier	niet	
van.	Zeker	nu	de	prestaties	afzwakken.	Iedereen	constateert	dat	in	het	onderwijs,	zorg,	veiligheid	en	defensie,	
de	pijlers	van	onze	samenleving,	crises	heersen.	Ook	de	bouw	en	landbouw	staan	op	springen	vanwege	
maatregelen	als	gevolg	van	de	terechte	inzichten	in	ons	leefmilieu.	En	dat	is	nog	niet	alles.	De	Nederlandse	
bevolking	groeit	tot	ruim	19	miljoen	inwoners	in	2040.	En	ook	de	lonen	zijn	nog	lang	niet	op	peil	evenals	de	
pensioenen.	De	oplossing	van	al	deze	crises	en	problemen	zal	altijd	een	prijs	hebben.	Al	met	al	zal	het	
uiteindelijk	betekenen	dat	de	Nederlandse	burger	betaalt!	
	
De	vraag	is:	hoe	gaan	we	met	zijn	allen	deze	nieuwe	opgaven	aanpakken.	We	zijn	als	Nederland	verdeeld	in	
onze	opvattingen	zeker	als	etniciteit	een	rol	speelt.	Maar	ook	de	hang	naar	het	oude	en	bekende	is	groot.	Zo	las	
ik	in	een	weekblad	in	Teylingen	dat	“de	gemeenten,	corporaties	en	de	huurdersbelangenverenigingen	een	
veilige	woonomgeving	en	behoud	van	het	unieke	karakter	van	de	kernen	door	onder	meer	een	evenwichtige	
bevolkingsopbouw”.	U	leest	het	goed:	een	evenwichtige	bevolkingsopbouw.	En	als	u	bedenkt	dat	in	2040	40%	
van	de	bevolking	een	andere	etnische	achtergrond	heeft.	En	de	bouwplannen	in	Teylingen	voorlopige	niet	
verder	gaan	tot	ongeveer	2000	wooneenheden.	Dan	begrijpt	u	dat	goedkope	en	betaalbare	(huur)woningen	
bouwen	een	bijna	onmogelijke	opgave	is.	Bovendien	moeten	deze	wooneenheden	duurzaam	gebouwd	
worden.	U	weet	wel,	gasloos	en	goed	geïsoleerd.	Voorwaar	een	zeer	lastige	opgave!	Maar	de	burger	betaalt	
wel!	
	
Op	welke	wijze	worden	al	die	problemen	aangepakt?	Tot	nu	toe	via	de	marktwerking.	Bijvoorbeeld	de	
energiesector!	U	betaalt	uw	zonnepanelen	zelf	en	u	krijgt	een	verminderde	energierekening.	In	de	aftersales	
komt	u	er	vervolgens	achter	dat	de	verzekeringen	omhoog	gaan	en	het	onderhoud	van	deze	panelen	ook	in	
prijs	stijgen.	En	gaan	deze	panelen	wel	zo	lang	mee	als	u	is	voorgeschoteld?	Waarom	hebben	de	commerciële	
nutsbedrijven	zoals	Vattenfall,	Essent	en	anderen	de	markt	niet	adequaat	bediend?	Nee,	liever	een	
ongebreidelde	marktwerking	met	talloze	tussenleveranciers,	die	u	te	pas	en	te	onpas	onder	uw	avondmaaltijd	
bellen.	En	de	overheidsheffingen	liegen	er	ook	niet	om.	Het	gevolg	is	dat	de	burger	betaalt!	
Een	ander	voorbeeld	zijn	natuurlijk	de	huur	en	particuliere	woningen.	Kommer	en	kwel	voor	grote	groepen	
Nederlanders.	Hoe	Henk	Nijboer	zich	te	schompes	heeft	gewerkt	om	de	woningwet	te	veranderen,	het	heeft	
allemaal	niet	gebaat.	De	enige	hoop	is	dat	de	Raad	van	State	er	nog	een	stokje	voor	kan	steken.	Maar	ik	
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betwijfel	het	omdat	het	beleggen	in	Nederlandse	woningen	zeer	lucratief	is	en	de	liberale	wind	onverminderd	
hard	in	het	kabinet	waait.	Dus	ook	nu	worden	de	beleggers	niet	aangepakt	en	zal	de	Nederlandse	burger	er	
voor	moeten	opdraaien,	in	het	bijzonder	de	singles!	In	mijn	optiek	is	hier	sprake	van	discriminatie	in	de	wet.	
En	wat	dacht	u	van	de	gure	liberale	wind	in	het	nieuwe	twee-schijven	belasting	systeem	voor	de	
gepensioneerden	onder	ons	in	2020.	De	gepensioneerden	krijgen	een	drie-schijven	belastingsysteem.	Voor	
degenen	na	1	Januari	1946	geboren	geldt	een	belastbaar	inkomen	tot	€	34.713	een	verhoging	met	0,70%	in	de	
tweede	schijf,	maar	daarna	tot		een	belastbaar	inkomen	van	€	68.508	is	de	verhoging	ruim	17%.	Voor	menig	
gepensioneerden	in	deze	leeftijdscategorie	gewoon	funest.	Betalen	deze	gepensioneerden	de	crises	en	
problemen	voor	een	groot	deel?	
	
Tot	slot	onze	eigen	Frans	Timmermans	als	voorbeeld.	Europa	en	Nederland	moeten	verduurzamen.	Grote	
groepen	Nederlanders	en	zelfs	rechtelijke	uitspraken	staan	hier	achter.	Dus	zijn	credo	is:	Duurzaam	en	sociaal!	
Dat	betekent	dat	de	vervuiler	het	meest	betaalt,	hoewel	we	het	met	zijn	allen	moeten	doen.	In	Nederland	is	het	
toch	anders.	Vooral	de	marktwerking	moet	de	oplossing	brengen.	Een	voorbeeld:	als	de	boeren	actie	gaan	
ondernemen	is	er	een	politieke	crises	in	Noord-Brabant	en	in	het	onmogelijke	Ministerie	van	Landbouw,	
Natuur	en	Voedselkwaliteit.	Hoe	groot	kunnen	tegenstellingen	in	één	Ministerie	verenigd	zijn!	Maar	wie	gaat	
de	vermindering	in	Stikstofuitstoot	betalen?	En	wat	denkt	u	van	Tata	Steel.	Met	jarenlange	gedogen	van	
Rijkswaterstaat	is	de	uitstoot	van	fijnstof	en	andere	verboden	chemische	stoffen	gewoon	doorgegaan.	Ook	nu!	
Maar	wie	gaan	uiteindelijk	de	gevolgen	betalen.	De	vervuiler	of	de	burger.	Zolang	de	overheid	blijft	gedogen	en	
betalen	zal	het	probleem	meevallen.	Maar	nu	de	overheid	niet	meer	wil	betalen	liggen	ontslagen	en	vertrek	
van	Tata	Steel	Nederland	op	de	loer.	Ook	nu	denk	ik	dat	de	burger	gegeven	de	Nederlandse	situatie	en	
verhoudingen	in	alle	omstandigheden	betaalt!	
	
Al	met	al	zie	ik	grote	lasten	voor	de	Nederlandse	burger	in	de	nabije	toekomst.	Niet	in	de	laatste	plaats	
veroorzaakt	door	de	ongebreidelde	marktwerking.	Let	wel,	marktwerking	heeft	zeker	zijn	voordelen	en	is	niet	
weg	te	denken	uit	de	Nederlandse	samenleving.	Maar	ongebreidelde	marktwerking	betekent	dat	op	termijn	
een	armoedeval	voor	de	Nederlandse	burger	in	het	verschiet	ligt.	Zeker	nu	de	overheid	een	eerste	ombuiging	
van	16	miljard	euro	al	geadviseerd	is.	Gemakshalve	heb	ik	de	gevolgen	van	de	Brexit	en	het	handelsconflict	
maar	buiten	beschouwing	gelaten.	Een	ieder	weet	dat	dit	er	nog	bovenop	komt.	
	
Desalniettemin	wens	ik	iedereen	een	voorspoedig	2020!	
	


