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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 3, JAARGANG 2013 

SPIN IN HET WEB 

Onze website is geheel vernieuwd! Niet alleen is het adres veranderd (u vindt ons voortaan 

onder www.leidschendamvoorburg.pvda.nl ) maar ook de opzet en inhoud. Natuurlijk zijn 

onze standpunten niet veranderd, maar ze zijn nu per thema gegroepeerd en op elk item kan 

worden gereageerd. Verder hebben onze raads- en statenleden een eigen pagina (nog aan te 

vullen met informatie over onze commissieleden en het bestuur).  

Natuurlijk komen de digitale editie van de Rooie Rakker en de actuele activiteiten in de poli-

tieke agenda ook op deze website te staan. Mist u iets op de site, laat het ons weten (ons e-

mailadres is nog steeds voorburg@pvda.nl). We zoeken nu nog naar een enthousiaste web-

master die de site verder gaat beheren!  

 

 

 

DE ROOIE RAKKER 

mailto:voorburg@pvda.nl
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ADVERTENTIE 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES): 

Anna Hooijenga (voorzitter)  

Herenstraat 124, 2271 CL Vbg;  

tel. 06-4124 9633; e-mail:  

annahooijenga@hotmail.com  

Arjen van Berkel (activiteiten)  

Karpaten 51, 2264 ME Ldm.;  

tel. 06-29428912; e-mail  

arjenvanberkel@gmail.com  

André Rodenburg (nieuwsbrief 

Rooie Rakker) Balen van Andelplein 

113, 2273 LH Vbg; tel. 3870378;  

e-mail: arodenburg@ziggo.nl  

Arjan Vermeulen (secretaris, con-

tact fractie) Tollenskade 24, 2274 LT 

Vbg; tel. 06 53374498;  

e-mail: vermeulen1973@gmail.com  

Jac Wolters (penningmeester,  

ledenzaken) Appelgaarde 211,  

2272 TE Vbg; tel. 3273638; email: 

jj.wolters@gmail.com; giro 8173 tnv. 

Penningmeester PvdA, te Voorburg  

FRACTIEMEDEWERKER: 

Erik van Duren Versteegstraat 18, 

2273 VB Vbg; tel. 06-24992963;  

 e-mail: evanduren@hotmail.com 

LEES MEER: 

Op onze (vernieuwde) website:  

leidschendam voorburg.pvda.nl; 

E-mail: voorburg@pvda.nl 

Facebook: www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

Twitter: @PvdALV  

WETHOUDER: 

Gregor Rensen (portefeuille: Sociale 

Zaken, Stedelijke vernieuwing, 

Sport, Zorg en Welzijn; projectwet-

houder voor: Prinsenhof en Kultur-

hus Stompwijk); Molenwijkstraat 8, 

 2271 XW Vbg, tel. 3872498;  

e-mail: gregor.rensen@telfort.nl  

GEMEENTERAADSFRACTIE   

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

Marjan van Giezen (fractievoorzit-

ter, lid Raadscommissie AZ)  

Binckhorstlaan 13, 2275 VL Vbg,  

tel. 4140627; e-mail:  

marjan_kees@hetnet.nl 

Cemil Cenk Altay (lid cie. MA)  

De Haar 134, 2261 XZ Ldm; tel. 06 

24297893 e-mail: cemilcenk@live.nl  

Arnout Brussaard (voorzitter cie. AZ, 

lid cie. MA) Laan van Dobbe tot 

Zegge 1, 2272 WX Vbg, tel. 3000318,  

e-mail: bruss518@planet.nl 

Maarten Oosschot (lid cie. OG)  

Johannes Poststraat 14,  

2264 DC Ldm; tel. 3205148;  

e-mail: m.oosschot@12move.nl  

Nadine Stemerdink  

(plv. fractievoorzitter, lid cie. MA),  

Kon. Julianaln.126,2274 JM Vbg;  

tel. 3179588; e-mail: 

n.stemerdink@tiscali.nl  

COMMISSIELEDEN/ 

FRACTIEVOLGERS 

Hans Wagner (lid cie. AZ)  

Schoolstraat 7, 2271 BZ Vbg; tel. 

3864056, e-mail hwagner@mac.com 

Paul Q. van der Burg (lid cie. OG, 

campagneleider) tel. 06-27453805;  

e-mail paulq1957@gmail.com  

 

 LANDELIJK:  

Lid Tweede Kamer: Michiel Servaes  

(woordvoerder Europa); Prinses 

Mariannelaan 148, 2275 BL Vbg;  

e-mail: m.servaes@tweedekamer.nl  

Partijbureau: Herengracht 54; Post-

bus 1310, 1000 BH A’dam;  

tel 0900-9553 (weekdagen 09:00 tot 

17:00 u, lokaal tarief), Herengracht 

54 1015 BN A’dam; e-mail: 

ledenadministratie@pvda.nl. 

Contact: Egon Adel eadel@pvda.nl  

PvdA Ombudsteam 070-3182742  

congresafgevaardigde namens de 

afdeling: Marjan van Giezen, plaats-

vervanger: André Rodenburg 

ZUID-HOLLAND: 

PvdA Gewest Zuid-Holland : 

e-mail: zholland@pvda.nl; site: 

www.zuidholland.pvda.nl  

 

Lid gewestelijk bestuur:  

Annelies Pilon, Rusthoflaan 8  

2271 VJ Vbg, tel. 06-10820321,.  

e-mail anneliespilon@hotmail.com  

 

Gewestelijk afgevaardigden: 

 Arnout Brussaard, Anna Hooijenga 

en André Rodenburg. 

 

Lid Provinciale Staten:  

Martin Loose (lid Statencommissie 

Verkeer en Milieu) Via Cimarosa 39, 

2272 VB Vbg; tel. 4400159; 

ps@martinloose.nl / 

m.a.loose@planet.nl /  

Lid Alg. Vergadering Hoogheem-

raadschap Delfland: 

Gerard Dijkema, Eemwijkstraat 20, 

2271 RE Vbg;3694940; e-mail: 

g.p.j.dijkema@tudelft.nl 
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27 APRIL, LEEUWARDEN  

BERICHT VAN HET CONGRES  

DOOR ANDRÉ RODENBURG  

Voor het eerst sinds de tijden van de 

SDAP een congres in Leeuwarden. 

Zouden daar veel leden op afkomen? 

We zijn sterk bij de kiezers in het 

noorden en er komen daar al dit jaar 

raadverkiezingen aan. Maar het was 

druk, zowel met partijleden als met 

de media, vooral om het verwachte 

‘illegalendebat’.  

 Onze vaste afgevaardigde, Marjan 

van Giezen, had wegens huiselijke 

omstandigheden moeten afzeggen. 

Het congres begon vlot met de be-

noeming van Jaap van der Ploeg als 

nieuw lid van het presidium en de 

samenstelling van de PES-delegatie.  

LEDENDEMOCRATIE 

De voorstellen van het partijbestuur 

onder de noemer ‘Tussen leden en 

leiders’ voor de ledendemocratie en 

kandidaatstelling werden vrijwel 

ongewijzigd overgenomen. Alleen 

het doen wijzigen van statuten door 

de Adviesraad verenigingszaken (dus 

zonder dat het Congres daar nog 

een eindoordeel over geeft) werd 

geschrapt. De commissie zal wel het 

voorwerk doen. 

Een amendement (van de afdeling 

Borger/Odoorn) om handtekeningen 

bij ledenraadplegingen te vervangen 

door een elektronisch ‘vind ik leuk’ 

haalde het niet: wie politiek leider 

wil zijn zal persoonlijk mensen moe-

ten overtuigen. Denkbaar is wel dat 

het Congres in toekomst ‘online’ 

gevolgd kan worden (eventueel ‘bij 

de afdelingssecretaris aan de keu-

kentafel’) met de mogelijkheid om 

op afstand mee te stemmen.  

Dat zal een paar stappen vooruit 

betekenen. Nu zijn voor ‘gewone 

leden’ (dwz. niet-afgevaardigden) de 

congresstukken (ruim 100 pagina’s 

A4) inclusief amendementen en 

actuele moties maar mondjesmaat 

toegankelijk. Mede daardoor kon-

den we er tijdens onze ALV op 25 

maart of in de aanloop naar dit Con-

gres niet intern over discussiëren  

WAT VAN WAARDE IS 

De Wiardi Beckmann-stichting heeft 

in de afgelopen maanden onder het 

motto ‘Van waarde” tal van ervarin-

gen verzameld op basis waarvan een 

resolutie voorlag over sociaal-

democratische idealen in de praktijk 

van het Nederland van nu.  

De nadruk ligt daarbij bij sociaal-

economische onderwerpen. Vanuit 

het Netwerk Ruimte van de PvdA 

had ik een aantal amendementen 

voorgesteld, om ook de grond- en 

woningmarkt en de belangen van 

toekomstige generaties daarbij te 

betrekken. Dat werd door het Partij-

bestuur (en uiteindelijk het Congres) 

afgewezen, deels omdat men dit 

“niet op de privé woon- of leefom-

geving” wilde betrekken, deels om-

dat de resolutie “een algemeen 

politiek kompas meegeeft voor de 

middellange termijn en [… ] geen 

verkiezingsprogramma is. “  

Uiteindelijk werd de resolutie Wat 

van waarde is vrijwel ongewijzigd 

aanvaard met slechts enkele over-

genomen amendementen (van de 

afdelingen Zutphen resp. Utrecht) 

die expliciet oproepen tot het be-

strijden van profiteursgedrag en tot 

het beschermen van ondernemin-

gen tegen kortetermijnhandelen van 

aandeelhouders. 

Het geplande programma liep snel-

ler dan verwacht. Dat gaf in het 

namiddagdeel gelegenheid voor een 

ingelaste speech door vicepremier 

Lodewijk Asscher, die onder meer 

kon terugkijken op het pas gesloten 

sociaal akkoord.  

ACTUELE MOTIES 

De actuele moties hadden betrek-

king op een aantal diverse onder-

werpen. Tegen een pre-advies van 

het Partijbestuur haalde een motie-

van oa. enkele Amsterdamse afde-

lingen het, die nogmaals oproept om 

niet akkoord te gaan met proefbo-

ringen naar schaliegas. Minder aan-

dacht trok een zonder debat over-

genomen) actuele motie Borger/ 

Odoorn om opnieuw onderzoek te 

laten doen naar (normen voor) ge-

luidhinder door windturbines – daar 

had Marjan van Giezen wellicht nog 

iets over willen zeggen.  

Zonder discussie werden ook moties 

overgenomen die de fracties in Ka-

mer en Europees Parlement oproe-

pen te stemmen voor: beperking van 

de eigen bijdrage voor verpleeg- / 

verzorgingstehuizen; scherpere 

regels voor incassobureaus (meer 

rekening houden met beslagvrije 

voet, niet wachten op zelfregulering) 

bij schuldhulpverlening; strengere 

regels voor toegelaten huisdieren; 

aanscherping Europees financieel 

toezicht; chemische middelen die 

leiden tot bijensterfte te verbieden; 

exportkredieten slechts dan te ver-
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strekken als die bijdragen tot ‘good 

growth’ in ontwikkelingslanden.  

De meeste aandacht en spreektijd 

ging als verwacht naar ‘motie 41’ 

van de afdeling Den Haag die onze 

politiek leider en Tweede Kamer-

fractie oproept om het door het 

kabinet ingediende wetsvoorstel 

over het strafbaarstellen van illegaal 

verblijf in te trekken. Bij de stem-

ming (op het vorige Congres) over 

het regeerakkoord waar dit expliciet 

deel van uitmaakt is er wel op dit 

punt ingegaan. Toen was de veron-

derstelling dat hierop nog bij de 

nadere uitwerking kon worden te-

ruggekomen.  

Al bij de ingang van het Congres 

hadden betrokkenen – die soms 

buiten hadden overnacht – de men-

sen die dit voorstel raakt een gezicht 

gegeven. Als sprekers geven nu 

Sander Terphuis (Den Haag) en Fati-

ha Abdi (Amsterdam) hen een stem 

een en gezicht.  

Het gaat bij dit voorstel niet om een 

generaal pardon voor asielzoekers 

en al helemaal niet om het vrijplei-

ten van diegenen die in Nederland 

of elders misdrijven hebben ge-

pleegd. Maar het strafbaar stellen 

van het enkele feit van het ongedo-

cumenteerd in ons land verblijven 

legt onnodig druk op degenen die 

als ‘voorwerp’ van mensenhandel 

hier worden aangetroffen of wie als 

afgewezen asielzoeker niet terug 

blijkt te kunnen naar het land van 

herkomst, Zelfs al gaat het niet om 

een misdrijf maar om een (met en-

kele honderden – waarschijnlijk 

oninbare –euro’s per keer) te be-

boeten overtreding. Daarom heb ik 

voor deze motie gestemd. En met 

mij vrijwel het gehele Congres. 

De reactie van Diederik Samsom en 

de volgende discussies in de media 

en in de partij, tot de extra Leden-

raad op 12 mei jl. zijn bekend.  

Wat me bij dit debat wel opvalt is 

dat in onze partij er openlijk discus-

sie is, waar andere partijen die uit de 

weg gaan, of slechts binnenskamers 

durven voeren. Dan toch maar PvdA.  

BERICHT UIT DE FRACTIE 

INVESTEREN IN BURGERS 

DOOR FRACTIEVOORZITTER 

MARJAN VAN GIEZEN 

We naderen het einde van deze 

Gemeenteraadsperiode. Dat kun je 

aan alles merken. Enerzijds wordt 

het werk minder, er komen steeds 

minder nieuwe besluitvormende 

dossiers. Anderzijds wordt de druk 

groter, de toon scherper. Iedere 

partij wil straks naar de achterban 

terug met een goed verhaal. Als 

PvdA zitten we daarbij wel een 

beetje in een spagaat.  

We zouden graag heel veel meer 

willen doen, maar we zitten in een 

coalitie die vooral bezuinigt. En dat 

steunen wij ook. Langzamerhand zie 

je echter dat er her en der wat ruim-

te komt om te investeren. En als er 

dan geïnvesteerd wordt, laat het 

dan vooral in de burgers zijn, en niet 

alleen in nieuwe sportvelden, hoe 

nodig ook. En natuurlijk wil de PvdA 

iets doen voor ondernemers die het 

moeilijk hebben. Maar dat willen we 

ook voor burgers die het moeilijk 

hebben. En gelukkig kunnen we nu 

ook iets terugdoen.  

Waar in de grote bezuinigingsronde 

van 2011 de Ooievaarspas beperkt 

werd tot alleen mensen met een 

inkomen tot 110% bijstand, wordt 

deze nu weer teruggebracht tot 

130% bijstand. Hierdoor kan een 

flink aantal mensen toch weer ge-

bruik maken van de Ooievaarspas en 

met korting blijven sporten en re-

creëren. Daar zijn we als PvdA heel 

blij mee. Uit Nibud-cijfers blijkt na-

melijk dat mensen met een inkomen 

tot 130% bijstand maar net hun 

huishoudboekje rond kunnen krij-

gen. Veel geld zijn ze kwijt aan de 

kosten voor hun woning en voor het 

dagelijkse leven. Voor de post ‘re-

creëren’ staat op dit Nibud-lijstje het 

bedrag van € 0,-. Nul euro! Dat bete-

kent dat kinderen niet op voetbal of 

gymnastiek zitten. Dat ze niet op 

vakantie gaan, en nooit een theater 

bezoeken. Door de Ooievaarspas 

weer op 130% te zetten, hopen we 

met name de jeugd in beweging te 

houden. Niet alleen uit gezond-

heidsoverwegingen, maar ook uit 

sociale overwegingen. Blij dus dat 

we dit punt op de Voorjaarsnota 

hebben kunnen krijgen!  

VOORJAARSNOTA 

In juni moet de Raad besluiten over 

deze Voorjaarsnota, en de stand van 

zaken rond de bezuinigingen. We 

zitten goed op schema met de be-

zuinigingen, hoeveel pijn dat ook 

doet. We zien tegelijkertijd ook heel 

veel creativiteit in de samenleving 

ontstaan, om pijnlijke bezuinigingen 

op te vangen. De kinderboerderijen 

Rusthout en Vreugd en Rust gaan 

door, zij het op een andere manier. 

Vreugd en Rust blijft open voor 

publiek, hoewel dat eerst niet de 

bedoeling was. Maar wat is nu een 

kinderboerderij als kinderen niet 

naar binnen mogen? De beide thea-

ters blijven bestaan, maar Camuz 

gaat door als het Veur-theater, door 

ondernemers gerund, met een aan-

gepaste programmering. Mooi werk, 
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verzet door onze eigen inwoners. 

Daar zijn we trots op. 

In de tussentijd worden we nog wel 

met enkele hardnekkige dossiers 

geconfronteerd. De ondergrondse 

containers van Avalex die vooral in 

Voorburg-Noord regelmatig hape-

ren, Waardoor mensen wel erg 

makkelijk ook gewoon het afval 

naast de container gaan zetten. Is er 

onenigheid over de toekomst van 

het Pleunis-terrein, in Voorburg-

west aan de Vliet, waar nu een on-

dernemer dit terrein huurt en met 

veel inzet een zaak drijft met 

bouwmaterialen voor de tuin. De 

eigenaar van de grond wil hierop 6 

appartementen zetten, maar heeft 

nog geen overeenstemming met de 

gemeente over het bouwplan. Intus-

sen wil hij wel het tuinbedrijf de 

huur opzeggen. Een moeilijke zaak 

voor de gemeente, waar het gaat 

om 2 ondernemers, de gemeente 

zelf en diverse rechtszaken die hier 

doorheen lopen. Als PvdA proberen 

we vooral te luisteren naar beide 

partijen.  

SPORTACCOMMODATIES  

Dan is er nog de verplaatsing van 

honkbalvereniging Catch naar sport-

park Westvliet. Op sportpark Duives-

teijn was er geen plaats meer door 

de groei van Cartouche. De enige 

plek waar ze naartoe konden was 

sportpark Westvliet. Maar dat vroeg 

wel collegialiteit van de sportvereni-

gingen die daar al zitten. Met veel 

passen en meten lukt het Catch in te 

schuiven op het VEO-terrein, waarbij 

VEO iets naar achteren schuift op 

het terrein. Ook cricketclub VCC 

moet iets inboeten. Gelukkig werken 

alle clubs nu mee en lijkt een oplos-

sing in zicht. De Gemeenteraad van 

14 mei moet hierover een besluit 

nemen. Maar u wilt niet weten hoe-

veel sportclubs bij ons aan de bel 

hebben gehangen, voor dit hele 

plaatje rond was. Complimenten aan 

onze wethouder Gregor Rensen, die 

uiteindelijk alle partijen op Westvliet 

tevreden lijkt te kunnen stellen! 

Trots waren we op het resultaat dat 

we hebben bereikt met de ‘paalrot’-

woningen in Voorburg-Noord. Met 

name door de inzet van ons Raadslid 

Maarten Oosschot hebben we be-

reikt dat de gemeente meebetaalt 

aan onderzoek naar de schade aan 

de funderingen van deze huizen (die 

immens is!) en dat de gemeente ook 

nog eens bijspringt met een gunstige 

lening om de funderingen te herstel-

len. We zijn ontzettend blij dat deze 

mensen nu geholpen kunnen wor-

den! 

RENOVATIES SCHOLEN  

Minder gelukkig zijn we over de 

aanstaande renovatie van een aan-

tal schoolgebouwen. Niet omdat ze 

gerenoveerd worden, integendeel. 

Maar omdat dit in deze economi-

sche tijden tegen minimale kosten 

moet gebeuren. Waardoor bijvoor-

beeld een aantal gymzalen niet te-

ruggebouwd gaan worden. Dit ter-

wijl het kabinet het aantal gymuren 

per week juist gaat verhogen van 1½ 

uur per week naar 3 uur per week. 

Dat past dus straks nooit meer in de 

paar gymzalen die overblijven. Plus 

dat kinderen voortaan vanuit school 

naar andere gebouwen zullen moe-

ten gaan lopen, soms wel 15 à 20 

minuten (en weer terug). Kost veel 

lestijd, maar levert ook risico’s op in 

het verkeer. We begrijpen de afwe-

ging om hiervoor geen extra budget 

beschikbaar te stellen, maar betreu-

ren het ten zeerste! 

RANDSTADRAIL  

Om maar positief te eindigen, de 

samenwerking in de coalitie gaat 

goed, Hoewel we regelmatig andere 

prioriteiten hebben, weten we ook 

goed samen op te trekken. Zo zijn 

we als gehele Raad bijzonder teleur-

gesteld dat de mooie Randstadrail-

voertuigen van lijn 2 op het traject in 

Leidschendam vervangen worden 

door de ‘gewone’ voertuigen van lijn 

6. Dit betekent dat oudere mensen, 

mensen met kinderwagens, mensen 

met een beperking, niet meer zo-

maar gebruik kunnen maken van het 

openbaar vervoer. Geen gelijkvloer-

se instap, geen aparte plaatsen voor 

rolstoelen, rollators en kinderwa-

gens in de tram. Als Raad gaan we 

onze teleurstelling hierover nog 

uiten, maar we vrezen dat het be-

sluit van stadsgewest Haaglanden 

niet zal worden herroepen. We 

zullen tenminste aandringen op het 

zo snel mogelijk weer vervangen 

door de modernere rijtuigen.  

Ten slotte een persoonlijk bericht 

vanuit de fractie. Twee zeer ge-

waardeerde Commissieleden gaan 

ons verlaten. Paul van der Burg en 

Hans Wagner hebben beiden een 

nieuwe baan gekregen die niet lan-

ger valt te combineren met het 

Raadswerk. Paul wordt perswoord-

voerder bij het ministerie van SZW, 

Hans is door de gemeenteraad van 

Albrandswaard voorgedragen om 

hier burgemeester te worden, en 

hoopt eind mei te worden benoemd. 

Paul en Hans waren eigenlijk een 

stukje van ons fractie-geweten, altijd 

scherp, altijd de zaak van twee kan-

ten bekijken en beiden met een 

goed oog voor communicatie en 

strategie. Wat zullen we ze gaan 

missen!! 
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PERSONALIA 

JOHN VAN MARKWIJK 

OVERLEDEN 

Zeer onverwacht overleed op 6 april 

jl. de veelzijdige Leidschendammer 

John van Markwijk, op slechts 52- 

jarige leeftijd. Hij was in de begintijd 

van de fusie van Leidschendam en 

Voorburg bestuurslid van onze PvdA-

afdeling. De laatste jaren was hij 

geen lid meer van onze partij. 

In het dagelijks 

leven was financi-

eel econoom John 

van Markwijk 

directeur beleg-

gingen bij het pensioenfonds PME. 

Ook was hij bekend als auteur over 

muziek, en als verdienstelijk pianist 

en gitarist – zo trad hij ook eens op 

tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. 

Hij laat echtgenote Annelies en hun 

twee dochters Dolly en Milly na.  

SIMON VAN DRIEL 

GERIDDERD 

Nadat onze afdeling Simon van Driel 

al had voorgedragen voor de Zilve-

ren Speld van de PvdA, die hem tij-

dens onze jubileumviering in 2011 

werd uitgereikt in aanwezigheid van 

Job Cohen, is hij nu ook op 29 april jl. 

benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau.  

Simon van Driel was directeur bij de 

Gemeente Den Haag (Sociale Dienst 

en Stadsbeheer) en pensioenbe-

heerder Loyalis. Nu is hij bestuurs-

voorzitter van MVO (maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen) Ne-

derland.  

Gedurende twee 

periodes (2003-

2011) heeft Simon 

van Driel deel 

uitgemaakt van de 

PvdA-fractie in de 

Eerste Kamer. In de jaren ’80 en ’90 

hij lid van de Partijraad, voorzitter 

van de afdeling Voorburg en het 

gewest Zuid-Holland van de PvdA.  

HANS WAGNER 

VOORGEDRAGEN 

Onze plaats- en partijgenoot Hans 

Wagner is als eerste kandidaat-

burgemeester voorgedragen door de 

gemeenteraad van Albrandswaard 

(ten zuiden van Rotterdam, met de 

kernen Rhoon en Poortugaal).  

Hans Wagner is 

communicatie-

professional en 

heeft afwisselend 

in Duitsland en 

Nederland ge-

woond. In de jaren ’90 was hij al 

actief voor onze zusterpartij de SPD, 

in Berlijn-Kreuzberg. In het afgelo-

pen decennium is hij in onze ge-

meente voor de PvdA bestuurs- en 

raadslid geweest. In 2006 was hij als 

opvolger enkele maanden lid van de 

Tweede Kamer. Momenteel is hij lid 

van de raadscommissie Algemene 

Zaken als woordvoerder veiligheid.  

De kroonbenoeming wordt in de 

komende weken verwacht. De in-

stallatie van de nieuwe burgemees-

ter van de gemeente Albrandswaard 

is voorzien op 17 juni as. 

JUBILARISSEN GEËERD 

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, 

hebben weer een aantal jubilerende 

leden een PvdA-speld ontvangen, 

met een brief van partijvoorzitter 

Hans Spekman.  

In onze afdeling zijn dit jaar de da-

mes Margit van der Steen en Nettie 

de Jong sinds 25 jaar PvdA-lid. Al 50 

jaar lid zijn de heren Rob Kruisland 

en Rob Tempelaars. Voor de heer. 

Tim Koopmans die al 65 jaar lid is, 

was er een Willem Drees-penning.  

Alle oudere leden waar we de leef-

tijden van weten ontvingen natuur-

lijk ook de traditionele rode roos 

thuisbezorgd. En voor wie mee wilde 

was er vervoer geregeld naar het 

Troelstra-monument in het Haagse 

Westbroekpark, waar zoals elk jaar 

het Rijswijks Strijdkoor optrad.  
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-ACTIVITEITENAGENDA 

BIJEENKOMST BANNING-

WERKGEMEENSCHAP MET 

JET BUSSEMAKER 

Op zaterdag 25 mei spreekt minister 

van Onderwijs Jet Bussemaker voor 

de Banning Werkgemeenschap voor 

de PvdA over het thema ‘Zingeving 

op school’. Tweede Kamerlid Tanja 

Jadnanansing en Eerste Kamerlid 

Ruard Ganzevoort (GroenLinks) zul-

len hierbij reageren op haar toe-

spraak. 

De Banning Werkgemeenschap voor 

de PvdA wil reflectie op zingevings-

vragen bevorderen. In deze (voor-

jaars) bijeenkomst staat zingeving 

op de (basis)school centraal, in de 

najaarsbijeenkomst wordt zingeving 

op het werk geagendeerd. 

Het is van groot belang dat kinderen 

worden toegerust om richting aan 

hun leven te kunnen geven. Tot de 

basiskennis van elke burger behoort 

dat er veel levensovertuigingen 

(mogelijk) zijn. Al in het basisonder-

wijs moeten leerlingen dit inzicht 

kunnen verwerven. Uitgaande van 

de ervaring en verwondering van 

kinderen, waarmee elk succesvol 

leerproces begint, behoren levens-

vragen in een open gesprek van 

leerkracht en kinderen in de klas te 

worden besproken. 

WAAR EN WANNEER  

Locatie: De Rode Hoed, Keizers-

gracht 102 Amsterdam, op zaterdag 

25 mei 2013, vanaf 14:00 uur Je kan 

je opgeven door een mail te sturen 

naar: secretariaat@zingeving.net 

Iedereen is welkom en de toegang is 

gratis. 

TRANSITIE JEUGDZORG 

Vanaf 1 januari 2015 gaat de ver-

antwoordelijkheid voor planning en 

financiering van de jeugdzorg van 

provincies over naar gemeenten. De 

PvdA Zuid-Holland fractie organi-

seert daarom een bijeenkomst over 

deze transitie. We nodigen u van 

harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Doel van de bijeenkomst is om hel-

der te krijgen wat u (burgers, PvdA 

politici en professionals) nodig heeft 

van de Provincie om de transitie tot 

een succes te maken. De uitkomsten 

van het gesprek zullen worden mee-

genomen in de voorbereiding op de 

commissievergadering Bestuur en 

Middelen van 12 juni.  Zie ook blz. 

10 voor een weblog hierover van 

onze woordvoerder in de PvdA-

Statenfractie in Zuid-Holland, Eline 

van den Boogaard.   

WAAR EN WANNEER 

Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, 

Den Haag, op woensdagavond 5 juni 

tussen 19.00 en 21.30 uur 

19.00 – 19.30: inloop met drankje 

19.30 – 21.30: overleg 

U kunt zich aanmelden voor woens-

dag 29 mei via Esther Geradts 

(ep.geradts@pzh.nl) onder vermel-

ding van uw naam, woonplaats, 

functie. Na aanmelding ontvangt u 

eind mei ter voorbereiding een aan-

tal documenten. 

PVDA EUROPA-FESTIVAL 

Op zaterdag 8 juni vindt het PvdA 

Europa-festival plaats. In aanloop 

naar dit festival vragen we mensen 

met ons mee te denken over de toe-

komst van Europa. Tijdens dit ‘Pro-

ject EU: wat wil jij met Europa?' 

kunnen mensen hun ideeën over de 

toekomst van Europa via Queetz 

(crowdsourcing) bij ons aanleveren. 

Het festival wordt geleid door Daph-

ne Bunskoek.  

De beste ideeën worden op het 

festival gepresenteerd aan Hannes 

Swoboda, fractievoorzitter van de 

S&D-group in het Europees parle-

ment, Diederik Samsom (voorzitter 

van de programmacommissie voor 

de Europese Parlementsverkiezin-

gen in mei 2014). 

Daarnaast is er op het festival de 

gelegenheid vragen te stellen over 

Europa aan Jeroen Dijsselbloem. 

Uiteraard zijn ook onze Europarle-

mentariërs Thijs Berman, Emine 

Bozkurt en Judith Merkies van de 

partij.  

WAAR EN WANNEER  

Locatie: Central Studios Utrecht, 

zaterdag 8 juni 2013, vanaf 12:30 

uur. Je kunt reserveren via de reser-

veerlijn van de PvdA: 020 5512155, 

of via europafestival@pvda.nl. 

Het nummer van de bijeenkomst is 

5852. Houd ook je relatienummer en 

postcode bij de hand. Als je geen 

relatienummer hebt, word je door-

verbonden met een van onze me-

dewerkers. 

http://www.pvda.nl/personen/Jet+Bussemaker
http://www.pvda.nl/personen/Tanja+Jadnanansing
http://www.pvda.nl/personen/Tanja+Jadnanansing
mailto:Secretariaat@Zingeving.net
javascript:main.compose('new',%20't=ep.geradts@pzh.nl')
http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
http://www.pvda.nl/personen/Diederik+Samsom
http://www.pvda.nl/berichten/2013/04/Samenstelling+programmacommissie+Europese+verkiezingen
http://www.pvda.nl/personen/Jeroen+Dijsselbloem
http://www.pvda.nl/personen/Thijs+Berman
http://www.pvda.nl/personen/Emine+Bozkurt
http://www.pvda.nl/personen/Emine+Bozkurt
http://www.pvda.nl/personen/Judith+Merkies
mailto:europafestival@pvda.nl
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LEDENDAG IN DE TWEEDE 

KAMER 

Zaterdag 15 juni organiseren we de 

PvdA Ledendag in de Tweede Kamer. 

Onze Kamerleden geven jou en een 

mogelijke introducé graag een rond-

leiding in het Kamergebouw. 

Als lid van de PvdA kun je op de 

Ledendag ook even plaatsnemen op 

zo een Kamerzetel. Deze dag voor 

nieuwe en bestaande leven geeft je 

de kans om van dichtbij kennis te 

maken met het Binnenhof en onze 

Kamerleden. Bovendien krijg je een 

rondleiding en er zijn verschillende 

ontmoetingen met andere leden uit 

het hele land en natuurlijk onze 

Kamerleden. 

WAAR EN WANNEER  

Locatie: Tweede Kamer Den Haag, 

zaterdag 15 juni 2013, vanaf 11:00 

uur. Er is een ochtend- en een mid-

daggroep. Degenen die het dichtste 

bij wonen worden voor de ochtend 

uitgenodigd, de anderen voor de 

middag. Zodra de inschrijvingen vol 

zitten ontvang je een bericht met 

het programma en in welke groep je 

wordt ingedeeld. 

We starten bij de bezoekersingang 

op Lange Poten 4 in Den Haag. 

Neem je ID-bewijs mee en houd er 

rekening mee dat je door detectie-

poortjes heen moet lopen.  

Je kunt je telefonisch of online aan-

melden. Doe dat snel, want er is nog 

maar een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Je kunt reserveren via 

de reserveerlijn van de PvdA: 020 

5512155. Voor aanmelding heb je 

het nummer van deze bijeenkomst 

nodig: 5845. Houd ook je relatie-

nummer en postcode bij de hand. 

Als je geen relatienummer hebt, 

word je doorverbonden met een van 

onze medewerkers (tijdens kantoor-

uren). 

26 JUNI - ALV 

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

Op woensdagavond 26 juni is er 

weer een Algemene ledenvergade-

ring van onze afdeling. 

Op de agenda staan:  

- vernieuwing bestuur; Anna Hooij-

enga, Arjen van Berkel en Michel 

van der Holst hebben hun afscheid 

uit het bestuur aangekondigd of al 

genomen; we zijn dus op zoek naar 

een nieuwe voorzitter (in elk geval 

tot en met de raadsverkiezingen in 

maart 2014) en een webmaster; 

stand van zaken verkiezingen ge-

meenteraad (zie ook blz 12); de 

programmacommissie is van start 

gegaan (met Arnout Brussaard, Paul 

van der Burg, Marjan van Giezen, 

martin Oosterheert, Gregor Rensen, 

Niek Somers Nadine Stemerdink, 

Hans Wagner en Jac Wolters); voor 

de adviescommissie kandidaatstel-

ling zijn Floor Boselie-Abbenhuis, 

Paul van der Burg, Maaike de Langen 

en André Rodenburg beschikbaar;  

-  politieke actualiteiten; oa. voor-

uitblik op de Voorjaarsnota 2013 in 

de gemeenteraad door Marjan van 

giezen.  

WAAR EN WANNEER  

Deze ALV vindt plaats in wijkcen-

trum De Groene Loper, aan het Van 

Royenplein in Voorburg Bovenveen 

(nabij halte tram 2 en bus 23 Mgr 

Van Steelaan) vanaf 20.00 uur.  

POLITIEKE AGENDA 

MEI 2013 

wo 1 DAG VAN DE ARBEID 

do 8 fractievergadering voor de 

Raad in mei 

ma 13 vergadering afdelingsbestuur 

di 14 Raadsvergadering Ldm-Vbg  

za 25 Banning-werkgemeenschap 

met minster OCW Jet Bussemaker; 

Rode Hoed, A’dam 

di 28 Open Raadhuisavond  

JUNI 2013 

ma 3 vergadering afdelingsbestuur 

wo 5 Transitie jeugdzorg, Provincie-

huis Zuid-Holland in Den Haag 

do 6 fractievergadering voor Raad 

za 8 PvdA Europa-festival, in de 

Central Studios Utrecht  

ma 10 Raadscommissie  

Maatschappelijke Activiteiten 

di 11 Commissie Openbaar Gebied 

wo 12 Commissie Rekening en Audit 

za 15 PvdA-ledendag in de Tweede 

Kamer, Lange Poten, Den Haag  

di 18 Commissie Algemene Zaken 

wo 26 ALGEMENE LEDEN-

VERGADERING afdeling Ldm-Vbg in 

wijkcentrum de Groene Loper  

do 27 fractievergadering voor de 

Raad op 2  juli (daarna op 9-11 juli 

Raad over de voorjaarsnota) 

Alle raads-, commissie- en fractie-

vergaderingen vinden plaats vanaf 

19.30 uur in Raadhuis SwaenSteyn, 

aan de Herenstraat 72, te Voorburg  
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OPINIE 

PETJE AF VOOR DE BURGER! 

DOOR GREGOR RENSEN, 

WETHOUDER  

In maart woonde ik in Apeldoorn een 

deel van het jaarlijkse landelijke 

congres bij voor welzijnsambtenaren 

en gemeentebestuurders. De titel 

was: Petje af voor de Burger. De 

rode draad vormde de onmiskenbare 

systeemomslag die momenteel 

gaande is. De sociale verzorgings-

taat wordt steeds meer een partici-

patiestaat, waarin een belangrijk 

deel van de verantwoordelijkheid 

voor zorg en welbevinden bij de 

burgers wordt gelegd. Niet meer alle 

zegen komt als vanzelfsprekend van 

de overheid.  

Nee, het wordt juist weer vanzelf-

sprekend dat burgers primair voor 

zich zelf en hun leefomgeving zor-

gen. Zelf de regie in handen nemen 

voor gemeenschappelijke taken en 

doelen. Voor professionals in de 

welzijnssector is dat wel even wen-

nen. Maar het congres toonde aan 

dat het nieuwe denken ook onge-

looflijk veel inspiratie en nieuwe 

vormen van betrokkenheid en on-

dersteunende dienstverlening kan 

genereren. En dat er in de toekomst 

nog heel veel werk is voor welzijns-

professionals 3.0.  

Een mooi voorbeeld gaf Jim Diers, 

een hoogleraar uit Seattle, Washing-

ton in de VS. Hij illustreerde met 

talloze voorbeelden hoe in deze stad 

aan de westkust van Amerika de 

inwoners via allerlei burgerinitiatie-

ven en publieke acties hun stempel 

hebben gedrukt op de leefomgeving. 

Van het opknappen en herinrichten 

van speelterreintjes, het inrichten 

van parken op ongebruikte stukken 

grond tot het vormen van investe-

ringsfondsen om leegstaande kanto-

ren en scholen te transformeren tot 

allerlei nieuwe gemeenschapsvoor-

zieningen. ‘Neighbourhoodplanning’ 

noemt Diers het concept. Het be-

vordert niet alleen de kwaliteit van 

de openbare ruimte in de stad, maar 

zorgt ook voor nieuwe vormen van 

saamhorigheid en betrokkenheid bij 

de eigen omgeving bij inwoners.  

Ook in Leidschendam-Voorburg zou 

ik deze vergaande vormen van bur-

gerparticipatie graag willen onder-

steunen. Feitelijk hebben wij recent 

al enkele mooie voorbeelden van 

geslaagde burgerinitiatieven gezien. 

De bewonersinitiatieven in de wijk 

Prinsenhof, de initiatiefnemers van 

de volkstuintjes in Bovenveen, de 

buurtpreventieteams, de voortzet-

ting van kinderboerderij Rusthout, 

de mensen die zich sterk hebben 

gemaakt voor het behoud van thea-

ter Camuz, etc..  

POSITIEVE ENERGIE  

Natuurlijk vormden de dreigende 

bezuinigingen hierbij soms een ne-

gatieve aanleiding. Maar de positie-

ve energie die erdoor is vrijgeko-

men, laat zien dat bewoners in de 

toekomst een veel grotere rol kun-

nen – en wat mij betreft ook mogen 

- spelen in het publieke domein. 

Waarom zou je van de overheid en 

zijn dienaren afhankelijk willen zijn, 

als je door de handen in elkaar te 

slaan zelf ook een hele hoop voor 

elkaar kunt krijgen in je eigen buurt? 

Voorwaarde is natuurlijk dat de 

overheid zich dan ook niet meer met 

alles wil bemoeien, maar bereid is 

letterlijk en figuurlijk ruimte te bie-

den aan zijn inwoners en buurten. 

Wet- en regelgeving is soms ook wel 

erg ver doorgeschoten, in de niet 

altijd juiste veronderstelling dat de 

werkelijkheid dan onder controle 

kan worden gehouden. Iets meer 

ruimte voor zelfregulering en sociale 

vormen van controle passen bij het 

nieuwe denken over regiegemeente 

en eigen verantwoordelijkheid van 

burgers vergroten.  

De basisvoorwaarde voor dergelijke 

vormen van bewonersparticipatie is 

sociale betrokkenheid. Dat het 

daarmee wel goed zit in Nederland 

bewees de massale deelname aan 

NL Doet. Met het College van BenW 

knapten we vrijdagmiddag samen 

met de Rotary en Lions Club de tuin 

van verzorgingscentrum Prinsenhof 

op. Een aantal raadsleden hielp 

zaterdag bij de Weggeefdag van 

Woej in wijkcentrum De Groene 

Loper. Naast NL Doet was het zater-

dag ook nog Dag van de Zorg. Ik heb 

een bezoek gebracht aan het Bege-

leid Wonen huis van Philadelphia 

aan de Duinmeierij in Leidschendam 

en bij de verzorgingscentra De Man-

tel en Het Anker in Voorburg. En 

weer heel veel informatie en inspira-

tie opgedaan. Heel veel vrijwilligers 

hebben meegeholpen van NL Doet 

een succes te maken. Petje af dus 

voor die vele betrokken burgers en 

vrijwilligers in onze gemeente! 
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STOP HET EFFICIENCY-

DENKEN IN DE JEUGDZORG! 

DOOR ELINE VAN DEN 

BOOGAARD, STATENLID  

De transitie en transformatie van de 

jeugdzorg houdt veel politici bezig. 

En op elke bijeenkomst, in elke publi-

catie kom jesteeds dezelfde redena-

ties tegen:1. Hulpverlening via ver-

schillende instanties moet uitmon-

den in één gezin, één plan en één 

regisseur.2. De omgeving van een 

gezin moet betrokken worden en 

vrijwillige hulp kunnen geven 

3. Gemeenten willen zo veel mogelijk 

zeggenschap en budgetvrijheid. 

4. Het Rijk kort het budget voor de 

jeugdzorg met een aanzienlijk be-

drag en verwacht dat dit door effici-

ency kan worden opgebracht. 

Los van elkaar is voor elke redenatie 

wel wat te zeggen. Het gaat echter 

mis wanneer je deze aan elkaar 

verbindt en ze vervolgens van toe-

passing laat zijn op een speelveld 

dat drastisch zal veranderen. Toch 

doen veel politici dat. Politici hou-

den namelijk van een simpel ver-

haal. Tussen de oren zit een teveel 

aan management-denken. Dat zie je 

trouwens ook bij de organisaties 

zelf. We bedenken steeds een nieuw 

recept, een nieuwe methode. Ver-

volgens gaat iedereen erover verga-

deren, moet het middenkader op 

cursus. Ondertussen kan de jongere 

die zoveel heeft meegemaakt zijn 

verhaal niet kwijt. 

Mijn verwachtingen dat dit beter 

wordt door de transitie zijn niet zo 

positief, juist omdat ik te vaak om 

me heen hoor dat het allemaal veel 

efficiënter kan. De jeugdzorg is toch 

geen fabriek zeg? Het gaat om jon-

geren die een gezin met een pro-

bleem hebben. En dat probleem 

moet je oplossen of op zijn minst 

verzachten. Daar gaat het om, dus 

beste politici, managers, opvoed-

goeroes enzovoort. Hier enkele 

stevige kanttekeningen bij uw rede-

naties: 

1. Hulpverlening via verschillende 

instanties moet uitmonden in één 

gezin, één plan en één regisseur. Eén 

gezin, één plan en één regisseur is 

goed, maar accepteer dat er ver-

schillende specialismen nodig zijn. 

Zolang u geen goede juridisch ge-

fundeerde basis legt voor 

ICT/gegevens uitwisseling en valida-

tie gaat dit in de praktijk slechts 

betekenen dat de ene regisseur 

weer een extra partij is waarmee het 

gezin te maken heeft. Dus dan zal de 

zorg niet efficiënter worden, mis-

schien wel effectiever. 

2. De omgeving van een gezin moet 

betrokken worden en vrijwillige hulp 

kunnen geven. De idylle van de ‘ei-

gen kracht’ is een eigen leven gaan 

leiden. Het nieuwe panacee, door 

liberalen ook geroemd, omdat de 

overheid dan een kleinere rol zou 

hebben. In werkelijkheid blijkt dat 

dit principe vooral waarde heeft als 

preventiemiddel. 80% van de jonge-

ren in de jeugdzorg heeft nu niets 

aan preventie. Deze jongeren heb-

ben zorg nodig die alleen geleverd 

kan worden door hoogopgeleide 

professionals. Dit is dure zorg, die 

echter de beste investering is die je 

je kunt voorstellen. 

3. Gemeenten willen zo veel moge-

lijk zeggenschap en budgetvrijheid. 

Bij elke decentralisatie herhaalt zich 

dezelfde rituele dans. Gemeenten 

zijn nu (gelukkig in grotere verban-

den) aan het nadenken over hoe ze 

de zorg inrichten. Als je de resulta-

ten van hun inspanningen bekijkt zie 

je overal dezelfde uitkomsten. Na-

tuurlijk moet een gemeente te meer 

zijn dan een uitvoeringskantoor van 

het Rijk, maar kom op, zonder een 

stevig landelijk kader is er helemaal 

geen basis voor een betere jeugd-

zorg. Bovendien hebben kinderen, 

waar ze ook in Nederland wonen, 

dezelfde rechten en moet dus de 

kwaliteit van de zorg die je krijgt niet 

afhankelijk zijn van waar je woont. 

4. Het Rijk kort het budget voor de 

jeugdzorg met een aanzienlijk be-

drag en verwacht dat dit door effici-

ency kan worden opgebracht. Waar 

moet die efficiency dan vandaan 

komen? Sommigen claimen dat 

gemeentelijke budgetten WMO, 

AWBZ, re-integratie, schuldhulpver-

lening gecombineerd kunnen wor-

den ingezet. Daar zal best wat winst 

behaald kunnen worden. Ook zou 

het mooi zijn als kinderen sneller de 

juiste hulp kunnen krijgen. Wat zou 

je dan moeten doen met het geld 

dat dit opbrengt? Dan zeg ik: laten 

we dan eindelijk de wachtlijsten 

aanpakken, want veel kinderen 

wachten nog steeds 9 weken op 

hulp en dat is veel te lang. Er is 

structureel meer 

geld nodig voor 

de jeugdzorg, 

dat zeggen ex-

perts en blijkt uit 

de trends.  

Dus beste mensen houdt alstublieft 

op met bezuinigen op de jeugdzorg, 

want dit is de beste investering die 

we als maatschappij kunnen doen. 
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 VAN HET BESTUUR 

OP ZOEK NAAR NIEUWE 

RAADSKANDIDATEN EN 

BESTUURSLEDEN  

Het lijkt misschien nog ver weg, 

maar op 19 maart 2014 vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

De voorbereidingen voor deze ver-

kiezingen zijn in volle gang. Maar 

geen gemeenteraad zonder gemeen-

teraadsleden en geen kieslijst zonder 

lijsttrekker. Wij roepen je daarom op 

om je kandidaat te stellen. Daar-

naast maken we van de gelegenheid 

gebruik om ook een oproep te plaat-

sen voor nieuwe bestuursleden. 

 

GEMEENTERAADSLID 

In de huidige raadsperiode heeft 

onze PvdA-fractie bereikt dat – on-

danks bezuinigingen – er solidair en 

eerlijk beleid wordt gevoerd: op 

uiteenlopende gebieden als verkeer, 

welzijn, sport of woningonderhoud. 

Om ook de komende raadsperiode 

via de politiek weer zo’n mooie 

bijdrage te kunnen leveren aan onze 

gemeente is het van belang dat onze 

nieuwe PvdA-fractie weer bestaat 

uit goede en enthousiaste gemeen-

teraadsleden. Indien jij je kandidaat 

wenst te stellen voor de periode 

2014-2018, meld je dan uiterlijk 15 

juli 2013 aan (of zoveel eerder als 

mogelijk). Vervolgens voert de ad-

viescommissie kandidaatstelling 

gesprekken met de kandidaten. Die 

doet een voordracht voor de lijst-

volgorde, waarover uiteindelijk na-

jaar 2013 de Afdelingsvergadering 

beslist.  

Je aanmelding moet voorzien zijn 

van een motivatie waarom je je 

kandidaat stelt. Je mag als kandidaat 

gemeenteraadslid geen contributie-

achterstand hebben. Voor zittende 

gemeenteraadsleden vindt een con-

trole plaats of de afdracht plaats-

vindt die geldt voor leden met een 

politieke functie binnen de partij.  

Voor gemeente-

raadsleden is een 

profielschets opge-

steld. Deze is te 

vinden op de web-

site van onze afde-

ling: of op te vragen bij de secretaris, 

Arjan Vermeulen. Je 

motivatiebrief kan 

je mailen aan Paul 

Q. van der Burg, 

Broekslootkade 17, 

2274 HA Voorburg, 

of per e-mail: 

paulq1957@gmail.com.  

LIJSTTREKKER 

In de Afdelingsvergadering van no-

vember 2012 is besloten dat we 

voor de positie van de lijsttrekker 

een ledenraadpleging gaan houden. 

Indien je je kandidaat wenst te stel-

len voor het lijsttrekkerschap meld 

je dan uiterlijk 15 juli 2013 aan (of 

zoveel eerder als mogelijk). Als kan-

didaat dien je bij je aanmelding 

30 handtekeningen van verschillen-

de stemhebbende leden van de 

PvdA-afdeling Leidschendam-

Voorburg bij te voegen. Dit komt 

overeen met 10% van de stemheb-

bende leden van onze afdeling. Als 

er meerdere in aanmerking komen-

de lijstrekkers-kandidaten zijn, dan 

kunnen alle leden stemmen over wie 

op de eerste plaats komt, vooraf-

gaand aan de verdere samenstelling 

van de kandidatenlijst. Voor de lijst-

trekker is een profielschets opge-

steld. Deze is te vinden op de websi-

te van onze afdeling: of op te vragen 

bij de secretaris, Arjan Vermeulen: 

vermeulen1973@gmail.com.  

Je aanmelding, met ten minste 30 

handtekeningen van leden van onze 

afdeling, kan je sturen naar Paul Q. 

van der Burg, Broekslootkade 17, 

2274 HA, Voorburg. 

BESTUURSLID 

Het bestuur organiseert de activitei-

ten van de afdeling, zoals ledenver-

gaderingen, de kandidaatstelling 

voor de raad, communicatie met de 

leden en middelen voor de campag-

ne. Daarvoor onderhoudt het be-

stuur geregeld contacten met de 

fractie, het partijbureau en met de 

afdelingen in de regio.  

Door persoonlijke omstandigheden 

zoals verhuizingen zijn er binnenkort 

vacatures in het afdelingsbestuur. 

Met de raadsverkiezingen op komst 

hebben we vanaf medio 2013 ver-

sterking nodig. De huidige bestuurs-

leden zijn daarom naarstig op zoek 

naar nieuwe bestuursleden. Wil je 

meer informatie over het bestuurs-

werk, ben je nieuwsgierig of heb je 

belangstelling, neem dan gerust 

contact op met een van de huidige 

bestuursleden (zie blz. 3 voor adres-

sen en telefoonnummers). 
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