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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 6, JAARGANG 2013 

BERICHT VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

PVDA-KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BEKEND   

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA, Leidschendam-Voorburg heeft op 25 septem-

ber de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld. Bekend was al dat Marjan 

van Giezen lijsttrekker zou worden. Bij de eerste acht kandidaten staan drie nieuwe namen, 

met op plaats 3 de eerste nieuwkomer, Delroy Blokland.  

Duidelijk is dat de PvdA met deze kandidatenlijst inzet op vernieuwing. De leden hebben 

gekozen voor kandidaten die bekend zijn met de zwaartepunten in het PvdA verkiezingspro-

gramma. Belangrijke onderwerpen die in de komende raadsperiode spelen zijn de decentrali-

saties op het gebied van (jeugd)zorg en participatie, de bestrijding van (jeugd)werkloosheid, 

en inzet op de lokale economie. De PvdA hecht ook veel waarde aan politieke ervaring, stabi-

liteit en zichtbaarheid in de gemeente.  De lijst met de acht belangrijkste kandidaten voor de 

raadszetels laat deze mix dan ook duidelijk zien.  

Marjan van Giezen, de huidige fractievoorzitter, gaat de lijst aanvoeren. Zij heeft als fractie-

voorzitter bewezen op alle relevante terreinen van de gemeentepolitiek thuis te zijn. Naast 

lijsttrekker Marjan van Giezen staat op de tweede plaats huidig raadslid Nadine Stemerdink. 

Met haar heeft de PvdA een stevige kandidaat met ruime ervaring in het raadswerk. Daar-

naast is bekend dat Nadine midden in de gemeenschap staat en een groot netwerk heeft. Op 

de plaatsen drie en vier staan twee nieuwe gezichten. Delroy Blokland zal de komende 

raadsperiode vooral zijn kennis op het gebied van openbare financiën en lokale economie 

inbrengen. De vierde plaats is voor Marike Laning. Zij heeft een duidelijke visie op participa-

tie en jeugdzorg. Met dat laatste onderwerp, door de voorgenomen decentralisatie zeer 

belangrijk voor onze gemeente, heeft zij als ervaren advocate ook beroepsmatig te ma-

ken.Op plaats vijf staat het huidige raadslid Maarten Oosschot, een bekend gezicht in onze 

gemeente. Maarten zal zich in de nieuwe periode richten  op de bouwwereld, huisvesting, 

grondexploitatie en ruimtelijke ordening. Op plaats zes staat een nieuwe kandidaat, Jacob 

Zuurmond. Met zijn kennis van overheidsmanagement en als lokaal bestuurder zal hij zich 

vooral inzetten om bestuurders en ambtenaren dichterbij de dagelijkse werkelijkheid en 

praktijk brengen.Op de plaatsen zeven en acht staan respectievelijk de huidige raadsleden 

Arnout Brussaard en Cemil Altay. Arnout Brussaard heeft in deze raadsperiode laten zien dat 

hij een gedegen kennis heeft op het gebied van sociaal beleid en participatie. Cemil Altay 

heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als jongerenwerker en maatschappelijk werker in 

onder meer De Prinsenhof. Zijn sterkte ligt vooral in het aanspreken en stimuleren van 

(vooral jonge) mensen. 

Foto door Henk van Sluijsdam:  

PvdA trekt de stekker uit de Noordzee 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES): 

Gerard Dijkema, (voorzitter, ad 

interim) Eemwijkstraat 20, 2271 RE 

Vbg; tel. 06-15 066 940; e-mail: 

g.p.j.dijkema@tudelft.nl 

Paul Q. van der Burg (campagne-

coördintor) tel. 06-27 453 805;  

e-mail paulq1957@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 53 374 498;  

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  

LEES MEER OP INTERNET: 

e-mail: voorburg@pvda.nl 

 

Facebook: www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

 

Twitter: @PvdALV  

 

Website:  

leidschendam voorburg.pvda.nl 

 

WETHOUDER: 

Gregor Rensen (portefeuille: Sociale 

Zaken, Stedelijke vernieuwing, Sport, 

Zorg en Welzijn; projectwethouder 

voor: Prinsenhof en Kulturhus 

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. 06-29 564 484;  

e-mail: marjan_kees@hetnet.nl  

Cemil Cenk Altay (lid cie. MA)  

De Haar 134, 2261 XZ Ldm; tel. 06 24 

297 893; 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),  

Koningin Julianalaan.126, 

2274 JM Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink@tiscali.nl  

 

FRACTIEMEDEWERKER: 

Erik van Duren Versteegstraat 18, 

2273 VB Vbg; tel. 06-24 992 963;  

 e-mail: evanduren@hotmail.com 

Algemene e-mail: fractie@  

leidschendamvoorburg.pvda.nl 

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. 06-10 820 321;  

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 /  

 

Fractievoorzitter, Verenigde Verga-

dering Hoogheemraadschap van 

Delfland: Gerard Dijkema, 

Eemwijkstraat 20, 2271 RE Vbg;  

tel. 06-15 066 940; e-mail: 

g.p.j.dijkema@tudelft.nl  

mailto:g.p.j.dijkema@tudelft.nl
mailto:paulq1957@gmail.com
mailto:arodenburg@ziggo.nl
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ALV 25 SEPTEMBER  

BERICHT VAN DE 

AFDELINGSVERGADERING 

DOOR HET BESTUUR 

In wijkcentrum de Groene Loper 

waren op 25 september ruim twee 

dozijn stemgerechtigde leden bijeen 

voor een aantal richtinggevende 

besluiten voor de afdeling Leids-

chendam-Voorburg. 

Om te beginnen werd het bestuur 

na het (aangekondigde) vertrek van 

Anna Hooijenga per 1 oktober ver-

sterkt met Gerard Dijkema als inte-

rim-voorzitter (tot en met de ko-

mende collegevorming) en Paul van 

der Burg als campagneleider.  

Een motie van wantrouwen tegen 

het bestuur door Michel van der 

Holst, naar aanleiding van de kandi-

daatstellingsprocedure voor de 

raadsverkiezingen, werd – nadat 

beide zijden hun standpunt monde-

ling hadden toegelicht – met 2 

stemmen voor en 23 tegen de motie 

verworpen.  

VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Vervolgens richtte de discussie zich 

op het verkiezingsprogramma. Er is 

– zoals Paul van der Burg toelichtte – 

voortgebouwd op de opzet en in-

houd van het huidige programma. 

De rode draad is dat we ook in deze 

economisch moeilijke tijde keuzes 

blijven maken voor een sociale ge-

meente op een solide financiële 

basis. In de komende campagne zal 

het programma met concrete voor-

beelden en acties per wijk worden 

uitgewerkt.  

Jacob Zuurmond merkte op dat er 

een veelheid aan thema’s is opge-

nomen. Als we er een zouden moe-

ten kiezen: jeugd! De aangekondig-

de decentralisatie van taken naar 

gemeenten maakt het extra belang-

rijk dat  het PvdA-netwerk daar éen 

verhaal bij heeft. Voorbeeld: de zorg 

voor kwaliteit in het onderwijs zoals 

door Lodewijk Asscher in zijn tijd als 

wethouder in Amsterdam. 

Floor Boselie vroeg niet slechts aan-

dacht te geven aan passend onder-

wijs voor moeilijke gevallen: voor 

iedereen moet er uitdagend onder-

wijs worden gegeven. Ook de toe-

gankelijkheid van sportvoorzienin-

gen verdient onze aandacht.  

Marjan van Giezen onderschreef het 

gewicht van de decentralisaties: ook 

de huidige fractie onderkent dit al. 

Het gaat niet alleen om de kwaliteit 

van het onderwijs, ook de huisves-

ting van de scholen kan beter. Het 

benutten van het regionale netwerk 

is een nuttige suggestie. 

De fractie heeft zelf een aantal 

amendementen toegevoegd over de 

rol van het bedrijfsleven en de mu-

sea in Leidschendam-Voorburg. Die 

zijn deels overgenomen.  

Gerard Dijkema gaf mee dat het 

programma een levend iets moet 

zijn. De jeugd kan niet onze enige 

aandachtsgroep zijn, evenmin als 

alleen de ouderen – er is meer aan 

de orde in de gemeente. 

Amendementen van Hans Erasmus 

over een verplichte plaatsing van 

zonnepanelen en over alternerend 

ophalen van huisvuil en GFT haalden 

het na stemming niet. Er is wel een 

aantal redactionele amendementen 

aangenomen. Het volledige pro-

gramma zal op de website worden 

geplaatst.  

KANDIDATENLIJST 

De kandidaten voor de top-8 hebben  

gelegenheid gekregen zichzelf aan 

de afdelingsvergadering te presente-

ren. Er is over de plaatsen 2, 5, 8 en 

9 op de lijst gestemd. Dat heeft niet 

geleid tot een andere volgorde dan 

in de voordracht. Michel van der 

Holst is uiteindelijk na stemming niet 

op de lijst geplaatst.  

De kandidatenlijst is als volgt vastge-

steld: 

1. Marjan van Giezen 

2. Nadine Stemerdink 

3. Delroy Blokland 

4. Marieke Laning 

5. Maarten Oosschot 

6. Jacob Zuurmond 

7. Arnout Brussaard 

8. Cemil Altay 

9. Floor Abbenhuis-Boselie 

10. Paul van der Burg 

11. Erik van Duren 

12. Gerard Dijkema 

13. Riek Heuperman 

14. Anna Hooijenga 

15. Marieke de Langen 

16. André Rodenburg 

17. Arjan Vermeulen 

18. Jac Wolters 

19. Gregor Rensen 

 

VOLGENDE ALV 

De volgende afdelingsvergadering is 

op woensdagavond 20 november. 

We stellen dan onder meer ons 

activiteitenplan en de begroting 

voor 2014 vast. Kijkt u straks voor de 

actuele agenda op onze website.  
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VERSLAG LEERGANG  

KIJKJE IN DE KEUKEN VAN 

DE GEMEENTEPOLITIEK 

DOOR KARIN ATSMA 

Dit voorjaar heb ik meegedaan aan 

de leergang ’Gemeentepolitiek’ 

verzorgd door de besturen van de 

PvdA afdelingen Pijnacker-Nootdorp, 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en 

Zoetermeer.  De leergang is bedoeld 

voor partijleden om kennis te maken 

met de gemeentepolitiek en het 

raadslidmaatschap.  Mijn motivatie 

om mee te doen sloot precies aan bij 

deze doelstelling: ik wilde graag 

meer inzicht krijgen in wat het 

raadslidmaatschap inhoudt om te 

kunnen beslissen of ik me kandidaat 

wilde stellen voor de Gemeente-

raadsverkiezingen van 2014.  

Samen met 27 cursisten maakten we 

in zes inhoudelijk zeer gevarieerde 

modules nader kennis met de ver-

schillende afdelingen en hun  directe 

politieke omgeving. Iedere keer was 

er een boeide spreker vanuit de 

lokale of landelijke politiek.  

Zo bespraken we  met Taco Kuiper, 

fractievoorzitter Zoetermeer, wat 

het betekent om raadslid te zijn.  

De vroegere partijvoorzitter Ruud 

Koole nam ons mee in de geschie-

denis van de sociaal-democratie en 

de beginselen van de PvdA.  

Voormalig wethouder in Pijnacker 

Nico Oudhof gaf ons inzicht in de 

verhouding Raad – B&W en de bete-

kenis van het dualisme.  

We brachten een bezoek aan de 

Tweede Kamer waar we met Lea 

Bouwmeester in overleg gingen over 

de relatie tussen de Kamerfractie en 

de raadsfracties.   

Onder leiding van een mediatrainer 

verkenden we hoe de media kan 

worden ingeschakeld om het PvdA 

standpunt uit te dragen.  Alle modu-

les vergden goede voorbereiding en 

waren mede daardoor zeer interac-

tief, met als hoogtepunt de afslui-

tende module waarbij een raadsver-

gadering werd nagebootst in de 

raadszaal van de gemeente Pijnac-

ker-Nootdorp. De cursisten waren 

twee weken daarvoor in fracties 

ingedeeld en moesten een fractie-

vergadering beleggen om woord-

voering en strategie bepalen. Het 

leidde tot een verhit debat in de 

raadszaal, zowel met elkaar als met 

de wethouder.   

 

De leergang was heel goed opgezet 

en georganiseerd en het heeft me 

een veel beter beeld gegeven van 

het raadslidmaatschap en de inzet 

die daarvoor nodig is. Omdat ik net 

met een nieuwe (drukke) baan ben 

begonnen, heb ik me uiteindelijk 

voor deze Gemeenteraadsverkiezin-

gen niet kandidaat gesteld. Wie 

weet een volgende keer wel! 

VAN DE FRACTIE 

HET INTERBELLUM 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

EN NADINE STEMERDINK 

Tussen nu en de Gemeenteraadsver-

kiezingen in maart 2014 gebeurt er 

weinig in de Raad. Of juist veel?  

Rust in de tent of stilte voor de 

storm? Wij noemen het voorlopig 

maar het Interbellum… 

TURNHAL 

De grote besluiten zijn genomen, 

maar een aantal dossiers moet nog 

wel worden afgerond. Zo staat ko-

mende Raad de besluitvorming over 

de Turnhal bij de te verbouwen 

Dijsselbloem-school op de agenda. 

Een paradepaardje van de PvdA-

fractie, een knap stukje werk van 

onze wethouder. De gymnastiek-

verenigingen in onze gemeente 

hebben de handen in elkaar gesla-

gen. Samen meer dan 1500 leden 

sterk. Deze verenigingen, SOS Voor-

burg, Gymnova Leidschendam en 

AVGV Voorburg, staan gezamenlijk 

garant voor het beheer van de turn-

hal en gymzaal. Samen hebben ze 

jaren geleden het initiatief geno-

men, de durf gehad zo’n groot pro-

ject aan te gaan. En eindelijk wordt 

het ook beloond: in 2016 moet er 

een prachtige turnhal staan waar 

héél veel kinderen maar ook volwas-

senen kunnen gymmen, turnen en 

bewegen. Goed voor onze gemeen-

te, maar vooral goed voor onze 

inwoners! 

AVALEX 

Nog iets dat we hopen af te ronden 

voor de Gemeenteraadsverkiezingen 

is het Avalex-dossier. Na een aantal 

http://www.zoetermeer.pvda.nl/
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jaren met hoge verliezen lijkt de 

boel langzamerhand weer wat onder 

controle te komen. De nieuwe direc-

teur Avalex, Jack Kuin, is goed bezig. 

De betrokken leden van het Alge-

meen en Dagelijks Bestuur (AB en 

DB) ook, waaronder de wethouders 

uit onze gemeente,  Saskia Bruines 

(D66) en Peter van Ostaijen (CDA).  

Maar daarmee staat nog steeds de 

vraag open hoe het zover heeft 

kunnen komen en wat een betere 

structuur zou zijn voor een kwalita-

tief goed en kostenefficiënt afvalbe-

leid. Daarom  hebben we als deel-

nemende gemeenten de handen in 

elkaar geslagen, en gaan we geza-

menlijk werken aan het opstellen 

van een toekomstbestendig afvalbe-

leid. Wat zijn onze afvaldoelen, welk 

afval willen we scheiden, hoe zien 

we onze inzamelstructuur in de 

toekomst? Op basis van deze meer 

lange termijn strategie willen we 

met elkaar bepalen wat de juiste 

organisatiestructuur is voor het  

‘nieuwe’ Avalex: blijft het een Ge-

meenschappelijke Regeling, of bou-

wen we het om naar een Overheids-

NV, in welke vorm dan ook? 

ROTTERDAMSEBAAN 

Een derde dossier dat de gemoede-

ren bezighoudt, is de Rotterdamse-

baan. Het bestemmingsplan ligt er, 

de plan-MER (Milieu-Effect-

Rapportage) ook. Daaruit blijkt dat 

de Rotterdamsebaan weliswaar 

minder verbetering van luchtvervui-

ling, geluid en sluipverkeer oplevert 

dan gehoopt, maar dat er nog steeds 

een licht positief resultaat is voor 

onze gemeente. Als PvdA hebben 

we geëist dat met goede monitoring 

en metingen aantoonbaar moet 

blijven dat er een positief resultaat 

is. En als er negatieve resultaten zijn, 

dat Den Haag dan moet zorgen voor 

compenserende maatregelen.  

Dat heeft Den Haag ons toegezegd. 

Maar we willen het ook graag zwart 

op wit terugzien. Want dit raakt veel 

van onze inwoners in Voorburg-

West (sluipverkeer en luchtkwaliteit) 

en Park Leeuwenbergh (geluid en 

luchtkwaliteit).  Ook willen we goe-

de afspraken over eventuele schade 

aan de huizen in Voorburg-West 

waar de tunnel onderdoor gaat. De 

projectorganisatie heeft ons dit alles 

toegezegd. Maar de PvdA zal dit 

blijven volgen en jaarlijks de monito-

ringsrapportages kunnen bespreken. 

EENSGEZINDHEID 

In alle drie deze dossiers heeft de 

PvdA een duidelijke rol gehad. Met 

de Turnhal zijn we gezamenlijk met 

de VVD opgetrokken. Met Avalex is 

er grote eensgezindheid in de Raad, 

maar heeft de PvdA samen met GB 

het voortouw genomen om tot een 

‘Second Opinion’ te komen. En be-

nadrukken we telkens samen met 

GroenLinks dat er eerst een integra-

le en gezamenlijke afvalstrategie 

moet komen. Op  de Rotterdamse-

baan zitten we op één lijn met de 

coalitie en GroenLinks: het kan 

voordelen voor onze gemeente 

opleveren (minder verkeer) maar we 

moeten waken voor makkelijke 

beloftes en tegenvallende resultaten 

-als die tunnel er eenmaal ligt. 

OP PAD! 

Kortom, in de Gemeenteraad ge-

beurt toch nog heel wat. Maar het 

eigenlijke werk moet natuurlijk bui-

ten gebeuren. Zo is onze fractie – 

uitgebreid tot de Top-8 van de Kan-

didatenlijst 2014 – al veel op pad. 

We hebben een leuke kennisma-

kingsbijeenkomst gehad, geleid door 

de Campagnecommissie (Paul van 

der Burg en Kees Hoppener) om 

elkaar beter te leren kennen.  

We hebben een eerste goede frac-

tievergadering gehad, waarin ook de 

nieuwe kandidaten zich behoorlijk in 

de discussie hebben gemengd. On-

der andere over de decentralisaties 

van jeugdzorg, AWBZ, participatie en 

de Begroting. We zijn op werkbe-

zoek geweest bij de Kinderopvang-

organisatie Vlietkinderen. We gaan 

meelopen met het Burger Preventie-

Team in De Heuvel, we gaan op 1 

november op werkbezoek bij de 

nieuwe huisvesting van het Hospice. 

We zijn druk bezig een avond over 

Jeugdwerkloosheid voor te berei-

den. En we houden contacten met 

winkeliers, organisaties en burgers. 

Genoeg te doen dus! 

ENERGIE 

Maar bovenal geeft ons dit energie 

voor de komende periode. We heb-

ben een uitstekend team, met erva-

ren en nieuwe maar deskundige 

kandidaten.  Een enthousiaste Cam-

pagnecommissie en een versterkt 

Bestuur met Gerard Dijkema en Paul 

van der Burg. We hebben er dus zin 

in de komende maanden. U zult ons 

veel op straat treffen, maar natuur-

lijk ook in de Raadszaal. En mocht u 

ons even niet kunnen vinden, bel of 

mail dan gerust: fractie@  

leidschendamvoorburg.pvda.nl 

mailto:fractie@leidschendamvoorburg.pvda.nl
mailto:fractie@leidschendamvoorburg.pvda.nl
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 VRAGEN OVER VERKOOP 

CBS-GEBOUW 

DOOR MAARTEN OOSSCHOT  

Uit een bericht van Vastgoedmarkt 

van 20 september blijkt dat het 

vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

van de Rijksoverheid (RVOB) het 

voormalige CBS-gebouw in Voorburg 

via een openbare inschrijving wil 

verkopen. De PvdA-fractie in Leids-

chendam-Voorburg wil weten in 

hoeverre er bij de verkoop rekening 

wordt gehouden met de belangen 

van de gemeente. 

In de gemeentelijke structuurvisie 

en in diverse andere beleidsdocu-

menten wordt het pand aan de 

Prinses Beatrixlaan in Voorburg-

Bovenveen aangemerkt als een 

locatie voor (sociale) woningbouw. 

De PvdA vraagt zich af in hoeverre 

het RVOB met de wensen van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg 

rekening zal houden. Daarom heeft 

de partij schriftelijke vragen aan het 

College van Burgemeester en Wet-

houders gesteld. 

Woordvoerder Maarten Oosschot: 

”Wij vrezen dat Leidschendam-

Voorburg helemaal niet is geïnfor-

meerd over deze mogelijke verkoop. 

Het is dan maar de vraag of de uit-

eindelijke bestemming van het ge-

bouw in overeenstemming is met 

onze structuurvisie. En of het dan 

wel past binnen het ruimtelijk kader 

van deze locatie. Stel je voor dat een 

nieuwe koper aan deze locatie een 

hele ongewenste bestemming wil 

geven, wat is dan onze zeggen-

schap? En hoe worden wij bij de 

verdere plannen betrokken? Voor de 

buurt is het belangrijk te weten wat 

er op deze locatie gaat gebeuren!” 

De PvdA-fractie hoopt via het colle-

ge van BenW meer informatie te 

krijgen en wil dit punt – indien nodig 

– in de Commissie Openbaar Gebied 

aan de orde stellen. 

COLUMN  

NIVELLEREN 

DOOR MICHEL V.D. HOLST 

De laatste weken wordt de discussie 

in de politiek beheerst door het wel 

of niet nivelleren. Tegenstanders 

beweren, dat dit een straf op werken 

zou zijn. Echter deze tegenstanders 

zijn voornamelijk te vinden in de 

hogere inkomensgroepen.  

Is het niet een beetje zwak dat juist 

deze mensen durven te beweren dat 

dit een straf op werken is? Er zijn 

namelijk genoeg mensen die heel 

erg hard werken, maar daardoor 

toch in een lagere inkomensgroep 

zitten. Zij moeten wel op dit mo-

ment een torenhoge ziektekosten-

premie betalen, terwijl dit bij de 

hogere inkomensgroepen slechts 

een fractie van hun inkomen is. Dit is 

zeer oneerlijk en kan in het huidige 

bestel zo niet langer doorgaan. 

Helaas is door de huidige regering 

het plan van een inkomensafhanke-

lijke zorgpremie van tafel geveegd 

en verruild voor een belastingmaat-

regel. Echter door de politieke im-

passe in de eerste kamer dreigt zelfs 

dit van tafel te worden geveegd. Dit 

mag en kan niet gebeuren. Het is 

immers heel erg belangrijk dat de 

lagere inkomens worden gecompen-

seerd voor de crisis. De crisis wordt 

namelijk op de lagere inkomens 

afgewenteld, terwijl de hogere in-

komens zich nog steeds verrijken. 

Het wordt nu tijd dat hier paal en 

perk aan wordt gesteld. Nivelleren is 

geen straf op werken doch een meer 

juiste verdeling van de welvaart, 

zodat meer mensen hiervan kunnen 

profiteren en niet alleen een kleine 

selecte groep. 

Het is dan ook tijd, dat de discussie 

meer zuiver gevoerd gaat worden en 

nivellerende maatregelen beter 

worden toegepast. Dat stimuleert de 

economie, leidt tot meer bestedin-

gen en is dan ook beter voor de 

detailhandel. In meerdere boeken is 

beschreven dat het belangrijk is dat 

de welvaart eerlijker wordt ver-

deeld. Laten we daar dan ook direct 

mee beginnen en laat vooral de 

hogere inkomens niet meer zeuren 

over straf op werken. Niet nivelleren 

is een veel grotere straf op werken 

ten gunste van mensen die het toch 

al zo goed hebben. 

POLITIEKE AGENDA 

NOVEMBER 2013 

za 2 PvdA Afrikadag (KIT A’dam) 

ma 4 bestuursvergadering  

do 7 fractievergadering Raad 

di 12 debat PvdA-lijsttrekkers-

kandidaten EP (Maassilo, R’dam) 

di 12 en wo. 13 Gemeenteraad  

wo 20 Algemene Ledenvergadering 

(oa begroting afdeling in 2014) 

do 21 fractievergadering  Cie’s 

ma 25 Commissie MA 

di 26 Commissie OG 

do 28 Commissie R&A 

 

Raads-, commissie en fractieverga-

deringen vanaf 19.30 uur in raadhuis 

Swaensteyn, Herenstraat 72 Vbg 

http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2013/09/16/Twee-Rijkskantoorgebouwen-in-de-verkoop
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2013/09/16/Twee-Rijkskantoorgebouwen-in-de-verkoop
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WETHOUDER GREGOR 

RENSEN STOPT NA DE 

VERKIEZINGEN 2014 

Gregor Rensen – PvdA-wethouder 

van Leidschendam-Voorburg, gaat 

na de raadsverkiezingen van maart 

2014 niet meer verder. Hij stelt zich 

ook niet meer kandidaat voor de 

gemeenteraad. 

Wethouder Rensen: “Ik heb dit be-

sluit al medio 2012 genomen. Ik heb 

mij straks 8 jaar met hart en ziel 

voor onze mooie gemeente ingezet. 

Na twee termijnen is het tijd voor 

andere bestuurders met nieuwe 

energie en ideeën. Ook ik ben toe 

aan een nieuwe uitdaging”. 

Gregor Rensen is sinds mei 2006 

wethouder van onder meer sociale 

zaken, stedelijke vernieuwing, 

volkshuisvesting, zorg, welzijn, wijk-

gericht werken en sport. Ook was hij 

als projectwethouder verantwoor-

delijk voor de omvangrijke renovatie 

en vitalisering van de wijk De Prin-

senhof. Gregor Rensen is sinds 1986 

bij de plaatselijke politiek betrokken. 

In 1998 kwam hij als fractievoorzit-

ter van de PvdA in de gemeenteraad 

van Voorburg. 

Volgens Gregor Rensen is het wet-

houderschap “een geweldige func-

tie”. “Ik doe het met ontzettend veel 

plezier, ondanks de lange werkwe-

ken en druk die het soms met zich 

meebrengt. Ik heb veel mooie zaken 

tot stand weten te brengen, met 

name in het sociale beleid, de invoe-

ring van de Wmo, en de aanleg van 

nieuwe wijkaccommodaties en 

sportvoorzieningen. Maar ik ben ook 

trots op kleinere zaken zoals het 

Vadercentrum, de Schuldhulp-

maatjes, het Formulierensteunpunt 

of het lokale homobeleid. Daardoor 

is Leidschendam-Voorburg ook nog 

steeds een aantrekkelijke woonge-

meente voor mensen die wat min-

der te besteden hebben of anders-

zins kwetsbaar zijn. En is de sport-

participatie van de jeugd naar lande-

lijke maatstaven bijzonder hoog. Ik 

heb voor mijn voorstellen steeds 

brede steun in College en Raad we-

ten te krijgen.” 

De op termijn vertrekkende wet-

houder is nog niet klaar. “Ik zal het 

komende half jaar met volle inzet 

blijven werken aan de afronding van 

belangrijke zaken, zoals het nieuwe 

zwembad, de turnhal en het Kultur-

hus in Stompwijk. Ook de ingrijpen-

de decentralisatie van zorg- en par-

ticipatietaken van het rijk naar de 

gemeenten houdt tot mijn vertrek 

de volledige aandacht.” 

Gregor Rensen weet nog niet wat hij 

na het wethouderschap gaat doen. 

“Ik wil met mijn opgedane kennis en 

ervaring graag verder in het over-

heidsbestuur of in een semi-

publieke omgeving. Dat kan in de 

woningbouw zijn, het arbeidsmarkt-

beleid of in de zorg- of welzijnssec-

tor. Ik sta open voor bestuurlijke 

functies, maar zeker ook voor lijn- of 

adviesfuncties. Ik ga binnenkort 

beginnen met solliciteren”. 

GEMEENTERAADSFRACTIE: 

GREGOR BEDANKT! 

De PvdA-fractie in de gemeenteraad 

van Leidschendam-Voorburg vindt 

het jammer dat Rensen vertrekt, 

maar heeft begrip voor zijn keuze. 

Fractievoorzitter en lijsttrekker Mar-

jan van Giezen: “Gregor Rensen is 

een uitstekende wethouder, die 

breed in de gemeente gewaardeerd 

wordt. Hij heeft op sociaal en sport-

gebied veel voor elkaar gekregen. En 

hij heeft veel en goed contact met 

burgers en maatschappelijke organi-

saties. Hij laat een mooie erfenis 

achter voor zijn opvolger.” 

Het echte afscheid moet nog plaats-

vinden. En natuurlijk zit hij er nog 

tot maart 2014. Maar zijn afscheid 

heeft hij al aangekondigd: na de 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

zal Gregor Rensen niet terugkeren 

als wethouder. Twee succesvolle 

periodes smaken best naar meer, 

maar vooral naar wat anders. Gregor 

durft het aan om op zijn hoogtepunt 

afscheid te nemen. Een sterke wet-

houder neemt straks afscheid. Hij 

wordt nu al bejubeld in de pers, 

maar in stilte treurt de fractie.  

De PvdA fractie Leidschendam-

Voorburg wil  daarom via deze weg 

Gregor laten weten dat we nog een 

halfjaar van hem zullen genieten 

maar hem nu alvast gaan missen. 

Met een sterke wethouder heb je als 

fractie een streepje voor bij je inwo-

ners, dat hebben we gemerkt.  

Gregor is het PvdA gezicht in onze 

gemeente, en we zullen met zijn 

allen hard moeten werken om dat 

gat te vullen. Gregor, we bewonde-

ren de kracht van je keuze, maar we 

zullen je missen! 


