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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 7, JAARGANG 2013 

CAMPAGNENIEUWS 

DOOR PAUL Q VAN DER BURG 

Dat we volgend jaar verkiezingen hebben voor de nieuwe gemeenteraad weet natuurlijk 

iedereen. Met een krachtig team van kandidaten gaan we de verkiezingen in. En als bij elke 

verkiezing hoort daar een campagne bij. We kiezen er dit keer bewust voor om de laatste 

weken voor de verkiezingen veel activiteiten te ontplooien. Zo zal op 5 maart weer een acht 

pagina’s tellende verkiezingskrant met Het Krantje in onze gemeente verspreid worden. En de 

zaterdagen 8 en 15 maart willen we met zoveel mogelijk politieke vrienden een tocht maken 

door onze gemeente. Een mooie tocht met een bakfiets, een rode bank en een schemerlamp.  

  

In deze RooieRakker staat een oproep voor een paar vrijwilligers met een specifieke taak. In 

ieder geval vragen we nu al aan de leden om zaterdag 8 en 15 maart 2014 vrij te houden. Op 

deze twee zaterdagen willen we met zo veel mogelijk mensen veel reuring genereren in onze 

gemeente. U hoort er later meer over. (vervolg op blz 6van deze Rooie Rakker) 

 

 

DE ROOIE RAKKER 
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ADVERTENTIE 
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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 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  
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OPINIE 

DE ZORGCLIËNT ALS 

PRODUCENT! 

DOOR WETHOUDER GREGOR 

RENSEN  

Zelfs als er geen financieel probleem 

zou zijn, dan nog zouden de decen-

tralisaties van zorgtaken naar de 

gemeenten uit cliëntenperspectief zo 

snel mogelijk moeten plaatsvinden. 

Het huidige zorgstelsel is namelijk 

niet alleen financieel onbetaalbaar 

geworden. Vanuit het oogpunt van 

de zorgafhankelijke burger is het 

huidige systeem echter ook volledig 

anoniem, onpersoonlijk, bureaucra-

tisch en vervreemdend geworden. 

Hoewel de kwaliteit van de gelever-

de zorg over het algemeen goed is, 

en de diverse zorgaanbieders enorm 

hun best doen, is de invloed van de 

cliënt op het zorgtraject zeer be-

perkt. De systeemwereld is ver van 

de leefwereld verwijderd geraakt. De 

zorg is ver van de burger af komen te 

staan. De zorgvrager is al lang niet 

meer aan zet! 

MORELE PLICHT 

Zorgafhankelijkheid is systeemaf-

hankelijkheid geworden. Het onder-

brengen van de langdurige zorg bij 

gemeenten, kan aan deze onaange-

name kanten van zorgafhankelijk-

heid een einde maken. Aan afhanke-

lijkheid van zorg kan een cliënt niet 

ontkomen. Maar het is wel een 

morele plicht om ook in zorgafhan-

kelijke situaties de regie over de 

geleverde zorg zoveel én zolang 

mogelijk te leggen bij de zorgbe-

hoeftige cliënt zelf en/of - al hij of zij 

het niet volledig zelf kan doen – bij 

mensen die de cliënt daartoe heeft 

aangewezen. De cliënt moet geen 

dossiernummer worden, maar ver-

dient de maatwerkbehandeling die 

hij of zij nodig heeft én prettig vindt. 

MAATWERKOPLOSSINGEN 

De gemeenten zijn in staat aan haar 

zorgbehoeftige inwoners die sa-

menhangende, op maat gesneden 

zorgarrangementen te leveren. Ge-

meenten zijn ook in staat om die 

maatwerkoplossingen samen met de 

zorgvrager te bepalen. De behoefte 

van zorgcliënten zelf is daarbij het 

vertrekpunt. De zorgvrager zelf is 

namelijk als geen ander in staat 

staat zelf te bepalen wat voor hem 

of haar de beste en prettigste vorm 

van ondersteuning is. Daarbij gehol-

pen door goede, ervaren en taak-

volwassen sociale professionals die 

door de gemeente voor deze taak 

zijn aangewezen en de cliënt bij 

deze keuzemogelijkheden kunnen 

faciliteren. Bij de keuzemogelijkhe-

den horen ook de budgettaire be-

perkingen eerlijk en volledig aange-

geven te worden, inclusief de aan de 

verschillende zorgarrangementen 

verbonden eigen bijdragen.  

KLANT ALS CO-PRODUCENT 

De zorgcliënt moet zo lang mogelijk 

meester kunnen zijn over zijn eigen 

leven en de manier waarop hij of zij 

dat wil invullen. Afhankelijkheid van 

zorg moet daarom geen extra insti-

tutionele afhankelijkheid van ge-

meente of zorgverlener opleveren, 

maar de zelfregie en eigenkracht van 

de zorgvrager juist versterken. De 

balans tussen het belang van de 

zorgcliënt en het (financiële) belang 

van de gemeente als financier moet 

in evenwicht zijn! Dat betekent 

meer dan alleen de zorgcliënt seri-

eus nemen.  

Het betekent ook de zorgcliënt 

daadwerkelijk als klant tegemoet te 

treden en in de positie zetten als co-

producent van het op maat gesne-

den zorg- en ondersteuningsarran-

gement. De zorgvrager is klant maar 

wel een klant die zelf mede het 

aanbod bepaalt en niet uitsluitend 

consumeert of bepaalde 

(voor)rechten claimt!  

EIGEN AFWEGING MAKEN 

Om cliënten werkelijk als co-

producenten te kunnen positione-

ren, moet wel aan een aantal voor-

waarden worden voldaan. Het vergt 

allereerst een andere nieuwe attitu-

de van de gemeente als opdrachtge-

ver en financier en van de door de 

gemeente ingekochte zorgverlener. 

Maar tegelijkertijd mag ook van de 

zorgvrager zelf een andere houding 

verwacht worden, zoals acceptatie 

van de verwachte eigen inbreng en 

de bereidheid om ook de beperkin-

gen van de te maken keuzes te ac-

cepteren.  

Vergelijk het met aankopen in de 

winkel: je kunt niet altijd het duur-

ste, het beste of het mooiste pro-

duct kiezen en volstaat vaak met iets 

wat toereikend is. Ook weeg je zelf 

af hoeveel je van je budget wilt 

besteden aan die aankoop. Want 

iedereen beseft dat je je geld maar 

eenmaal uit kunt geven. Bij zorg-

dienstverlening is dat in wezen niet 

anders. Ook hier geldt dat je zelf 

keuzes moet kunnen maken en je 

eigen afwegingen tussen kwaliteit 

en budget moet maken.  

AFHANKELIJKHEID CAK 

De gemeente heeft als belangrijkste 

taak om te organiseren dat er lokaal 

en regionaal een breed en transpa-
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rant aanbod aan keuzemogelijkhe-

den ter beschikking staat. Een aan-

bod dat zowel zorg als ondersteu-

ning omvat en zowel professionele 

zorg als vrijwilligerszorg. Dat kan 

door met cliëntenraden en partici-

patieorganen en met zorgverleners 

en vrijwilligersorganisaties samen te 

bepalen hoe dat keuzeaanbod er uit 

zou kunnen zien en welke aanbie-

ders bij de zorglevering betrokken 

zijn of kunnen worden. Dat keuze-

aanbod moet volledig transparant 

zijn waar het gaat om de geleverde 

prestaties, kosten en eigen bijdrage.  

Ook moeten de arrangementen 

flexibel van samenstelling zijn om 

tot maatwerkoplossingen te kunnen 

komen. Over deze aspecten moet de 

gemeente met de zorgaanbieders 

van te voren raamcontracten heb-

ben afgesloten. Gemeenten zijn nu 

wettelijk niet in staat aan Wmo 

cliënten te zeggen hoe groot hun 

eigen bijdrage wordt, omdat de 

hoogte van de eigen bijdrage nu 

wordt bepaald (en geïnd) door het 

CAK. De verplichte afhankelijkheid 

van het CAK staat haaks op de be-

oogde nauwere (klant) relatie tussen 

gemeente en zorgvrager en zou dus 

uit de wet geschrapt moeten wor-

den. 

TOEZICHT EN RAPPORTAGE 

De sleutel van het succes ligt in de 

zgn. keukentafelgesprekken. Die 

worden gevoerd door de zorgvrager 

(ondersteund door vertrouwensper-

sonen) en die door de gemeente 

aangewezen of aangestelde sociale 

professional. Die gesprekken moe-

ten er op gericht zijn om te komen 

tot een soort offerte voor het 

maatwerk zorgarrangement. De 

zorgcliënt bepaalt (na enige bedenk-

tijd) zelf of hij of zij die offerte ac-

cepteert of een alternatieve offerte 

wil, en is na acceptatie eigenaar en 

opdrachtgever. De zorgcliënt heeft 

dan uiteraard ook de regie over de 

uitvoering.  

De gemeente is er om toezicht te 

houden op de kwaliteit van de gele-

verde zorg en zorgt voor een goede, 

onafhankelijke klachtenregeling. 

Daarnaast meet de gemeente perio-

diek de tevredenheid van de zorgaf-

hankelijke burgers en de zorgaan-

bieders. Over de klanttevredenheid 

van de geleverde zorg, en over de 

kwantiteit en kosten rapporteert het 

gemeentebestuur jaarlijks aan de 

gemeenteraad. Ook overlegt het 

gemeentebestuur hierover met de 

Cliëntenparticipatie- of Wmo Raad. 

Individuele zorgvragers kunnen als 

burger zowel bij het gemeentebe-

stuur als bij de gemeenteraad hun 

belangen en ervaringen inbrengen.  

VERANTWOORDELIJKHEID 

Uiteraard moet de gemeente ook 

ruime invulling geven aan het Per-

soons Gebonden Budget, hoewel 

daar in bovengeschetst flexibel keu-

zesysteem wellicht minder behoefte 

aan is. Aan een PGB zitten ook be-

perkingen. Het PGB maakt weliswaar 

een grote mate van zelfregie van de 

zorgcliënt mogelijk, maar maakt het 

toezicht op de (systeem) kwaliteit en 

de toereikendheid van de uitge-

voerde zorg minder gemakkelijk. Het 

voornemen om de Sociale Verzeke-

ringsbank (SVB) te belasten met het 

beheer en het toezicht op de door 

de gemeente verstrekte PGB’s (ten-

einde fraude te voorkomen) is volle-

dig verkeerd. Het past niet bij de 

verantwoordelijkheid die aan ge-

meenten toekomt, het is gedwon-

gen winkelnering en sluit niet aan bij 

de ontwikkeling naar meer zelfregie 

en zelfverantwoordelijkheid van 

zorgvragers.  

De gemeente geeft daarnaast ruim 

baan voor burgerinitiatieven in de 

vorm van coöperatieve verenigin-

gen, die zelf collectief zorgaanbod 

inkopen en organiseren. Een goed 

voorbeeld is WIJzorg uit Zoeter-

meer. Deze initiatieven maken het 

mogelijk om maximale zelfregie te 

houden en ook is de zorgvrager 

mede eigenaar van het collectief. De 

overheadkosten kunnen in deze 

aanzienlijk lager zijn dan wanneer de 

gemeente de systeemverantwoor-

delijke is. Om voor medebekostiging 

vanuit de gemeente in aanmerking 

te komen, zal wel aan minimale 

kwaliteitseisen moeten worden 

voldaan. Met maatwerkafspraken 

moet hier een ondersteunende 

bijdrage aan deze innovatieve, zelf-

sturende burgerinitiatieven mogelijk 

zijn. 

EIGEN KRACHT BURGER 

Op bovengenoemde wijze en met de 

geschetste beleidsmatige en uitvoe-

rende inzet, kan niet alleen goede 

zorg gegarandeerd blijven, maar 

kunnen ook de zorgvragers zelf 

maximaal aan zet blijven. De zorgcli-

ent wordt als co-producent ook 

mede systeem verantwoordelijk. Dat 

past volledig in het streven naar 

meer emancipatie en zelfverant-

woordelijkheid van de zorgvrager 

van de 21e eeuw. De transitie van de 

langdurige zorg biedt niet alleen 

mogelijkheden om de zorg goedko-

per te maken, maar ook om de eigen 

kracht van zorgafhankelijke burgers 

veel meer te benutten.  
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AFDELINGSVERGADERING  

VAN DE SECRETARIS 

DOOR ARJAN VERMEULEN 

Op 20 november vond in wijkcen-

trum De Groene Loper in Voorburg 

een algemene ledenvergadering 

plaats van onze afdeling.  

Op de agenda stond ten eerste een 

aantal huishoudelijke zaken. Zo 

bespraken we het Activiteitenplan 

waarin het bestuur op hoofdlijnen 

schetst welke zaken wij als afdeling 

in 2014 gaan ondernemen. De activi-

teiten en inspanningen die het be-

stuur in 2014 gaat verrichten staan 

vooral in het teken van de verkiezin-

gen die komend jaar plaatsvinden en 

voorbereid moeten worden. Uit het 

activiteitenplan volgt de begroting 

voor 2014, die daarom vervolgens 

aan de orde kwam. Na een korte 

toelichting werden zowel het Activi-

teitenplan 2014 als de begroting 

2014 goedgekeurd en vastgesteld. 

Aansluitend kwam het benoemen 

van de kascommissie aan de orde. 

Delroy Blokland en Henk Lantinga 

hadden eerder al aangegeven bereid 

te zijn om zitting te nemen in de 

kascommissie. Aldus werd tijdens de 

vergadering besloten en daarmee de 

kascommissie vastgesteld. 

Na een korte pauze vond er een 

themadiscussie plaats over "De 

buurt bestuurt". Een aantal voor-

beelden van andere gemeenten die 

dit al toepassen, werd gepresen-

teerd. Het maakte duidelijk op welke 

terreinen je dit kan toepassen en 

hoe je er invulling aan kan geven. De 

vergadering stelde vast dat wij het 

onderwerp "De buurt bestuurt" een 

geschikt instrument vinden en kans-

rijk achten in Leidschendam-

Voorburg. We zien dit dan ook als 

een mogelijk thema voor de ge-

meenteraadsverkiezingen en de 

volgende raadsperiode om te im-

plementeren. 

Ondanks de lage opkomst, was het 

een gezellige en geslaagde avond. 

OPROEP VAN DE 

CAMPAGNE-COÖRDINATOR  

VERSTERKING GEZOCHT  

PAUL Q VAN DER BURG 

De voorbereiding van de gemeente-

raadscampagne verloopt prima. 

Maar ook zien we nu al dat we men-

sen te kort komen, zoveel ideeën 

hebben we.  

KANDIDATEN GAAN OP PAD 

Nog deze maand december 2013 

zullen we in een advertentie en via 

twitter en facebook aan de inwoners 

vragen wat zij vinden van ons afval-

beleid. Of zij meer afval willen 

scheiden, of wegbrengen van grof-

vuil geld mag kosten. Of er gedach-

ten zijn hoe het chemisch afval op-

gehaald kan worden. Want de ge-

meente wil een nieuw afvalbeleid 

opstellen. Daarom zijn wij als partij 

geïnteresseerd wat u en andere 

bewoners daarvan vinden. Houd de 

advertentie in de plaatselijke bladen 

in de gaten. De advertentie komt 

ook op de website te staan. 

In januari 2014 willen we een the-

ma-avond organiseren over jeugd-

werkloosheid. Omdat jeugdwerk-

loosheid ook in onze gemeente een 

steeds groter probleem wordt. Sa-

men met het bedrijfsleven, vakbond, 

het onderwijs en deskundigen orga-

niseren we deze avond. De datum 

staat helaas nog niet vast. Maar zo 

gauw we die weten hoort u dat via 

de mail van ons, of kijk regelmatig 

op de website van de partij. Hoort u 

in uw omgeving bepaalde signalen, 

en meestal zijn dat ontevreden sig-

nalen, en u denkt dat wij daar als 

partij zeker wat aan kunnen doen. 

Meldt dat dan aan ons. Samen met u 

en anderen kunnen we dan kijken of 

we daar iets aan kunnen doen. 

Maar daarvoor zijn we natuurlijk ook 

actief. De verschillende (nieuwe) 

fractieleden gaan op bezoek bij 

instellingen en verenigingen. We zijn 

bezig om voor een aantal wijken een 

thema te bedenken om daar mee de 

boer op te gaan. De komende 

maanden zullen de verkiesbare frac-

tieleden met standpunten de plaat-

selijke pers opzoeken.  

MENSEN GEZOCHT 

Ook willen we kijken of we ergens 

een pilot kunnen starten met het 

belangrijke thema “de buurt be-

stuurt”. Hiervoor hebben we een 

groep mensen nodig uit een buurt 

of een straat, die zelf bepaalde 

activiteiten willen ondernemen, 

waar voorheen naar de gemeente 

werd gekeken om dat te organise-

ren.  

Bijvoorbeeld het beheer van een 

groenvoorziening, het realiseren van 

een speeltuin, het creëren van acti-

viteiten in een leegstaand gebouw. 

Kent u mensen die graag zo’n initia-

tief zouden willen ondernemen en 

daarbij steun zoeken, laat ze dan 

met Marjan van Giezen of Paul Q 
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van der Burg contact opnemen (zie 

blz 3 voor adressen & nummers).  

Daarnaast zijn we op zoek naar: 

Een fotograaf, die voor ons de acti-

viteiten wil vastleggen, zodat we 

met elk persbericht ook een foto 

mee kunnen sturen. Wie wil ons 

hiermee helpen? Voordeel voor de 

fotograaf is dat hij of zij niet de hele 

activiteit hoeft mee te maken. Op 

het goede moment de juiste plaat 

schieten. En daarna de roem in de 

plaatselijke bladen en op onze partij 

website. 

Iemand die mee wil helpen om onze 

website up to date te houden en zin 

heeft om invulling te geven aan de 

facebook- pagina van de fractie. 

Een creatief talent om een uitda-

gende, mooie verkiezingsposter te 

ontwerpen. Een bescheiden bijdrage 

in de kosten hebben we hiervoor in 

kas zitten. 

DE RAAD EN HET COLLEGE IN 

MAAR EERST DE STRAAT OP! 

Het onvermijdelijke komt natuurlijk 

ook. De fractie, het bestuur en het 

campagneteam kan het natuurlijk 

niet alleen. U wilt toch ook dat we 

een grote fractie krijgen in de ge-

meenteraad!? U wilt toch ook dat 

we een wethouder kunnen leveren 

in het College!? Daarom hebben we 

uw steun nodig.  

Maar ook belangrijk is dat wij op de 

zaterdagen 8 en 15 maart veel par-

tijgenoten op de been krijgen. Voor 

een uurtje, voor een paar uurtjes 

voor de hele middag of voor de hele 

dag. Alles is mogelijk, als u maar 

even de tijd heeft om onze nieuwe 

fractie te ondersteunen. Blokkeer 

daarom alvast in uw agenda voor de 

8 en/of 15 maart. Gewoon een paar 

uur. Dat wilt u toch wel een keer 

doen! Eind januari vragen we u of u 

uw beschikbaarheid wilt doorgeven. 

Natuurlijk vinden we het nog veel 

prettiger als u nu al aangeeft om 

meer te willen doen. Samen met de 

fractie en het campagneteam. Alle 

hulp is welkom. Laat ons team, Mar-

jan, Nadine, Delroy, Marike, Maar-

ten, Jacob, Arnout en Cemil niet in 

de kou staan. Help deze acht men-

sen in onze gemeenteraad.  

Wie wil ons helpen? Reageer via de 

mail naar onze campagne-

coördinator Paul Q van der Burg, 

paulq1957@gmail.com of bel hem 

op 06 2933 9596. Laat de fractie niet 

in de steek. Ik hoor graag van u. 

POLITIEKE AGENDA 

DECEMBER 2013 

ma 2 bestuursvergadering  

ma 2 Raadscommissie OG  

di 3 Commissie AZ 

di 10 Commissie R&A  

do 12 fractievergadering Raad  

za 14 gewestvergadering PvdA Zuid-

Holland (zalen Engels, R’dam) 

di 17 Gemeenteraad  

JANUARI 2014 

ma 6 bestuursvergadering  

di 7 Open Raadhuis 

do 9 fractievergadering Cie’s 

ma 13 Commissie MA 

di 14 Commissie OG  

do 16 Commissie R&A  

di 21 Commissie AZ 

do 30 fractievergadering Raad  

FEBRUARI 2014 

ma 3 bestuursvergadering 

di 4 Gemeenteraad 

do 13 fractievergadering Cie’s 

za 15 en zo 16 PvdA-CONGRES 

(Chassé-Theater, BREDA) 

di 11 Open Raadhuis  

ma 17 Commissie MA 

di 18 Commissie OG  

wo 19 Commissie AZ 

do 27 fractievergadering Raad  

MAART 2014  

ma 3 bestuursvergadering  

za 8 maart CAMPAGNE 

di 11 Gemeenteraad 

za 15 maart CAMPAGNE 

wo 19 RAADSVERKIEZINGEN  

di 25 vaststellen verkiezingsuitslag 

wo 26 afscheid oude Raad  

do 27 installatie nieuwe Raad 

za  29 gewestvergadering PvdA Zuid-

Holland (zalen Engels, R’dam) 

 

Raads-, commissie en fractieverga-

deringen vanaf 19.30 uur in raadhuis 

Swaensteyn, Herenstraat 72 Vbg 

BERICHT UIT DE 

GEMEENTERAAD 

DOORGAAN TOT AAN DE 

VERKIEZINGEN EN DAARNA 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, 

FRACTIEVOORZITTER. 

De laatste maand van het jaar 2013 

is alweer aangebroken, de laatste 

maanden van deze Raadsperiode 

komen eraan. De gemeentebegro-

ting voor 2014 is vastgesteld en ik 

durf te zeggen dat de PvdA bij deze 

begrotingsbehandeling veel heeft 

binnen gehaald. 

mailto:paulq1957@gmail.com
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OOIEVAARSPAS 

Allereerst de Ooievaarspas. Die is 

vanaf 1 januari 2014 weer beschik-

baar voor mensen met een inkomen 

tot 130% bijstandsniveau. Dat was 

eerst tot 110% en juist die 20% er 

tussenin is een belangrijke groep. Als 

je nét onder bijstandsniveau zit loop 

je namelijk een aantal extra voorzie-

ningen mis, terwijl je nog steeds een 

erg laag inkomen hebt. Het eerste 

waar mensen dan op korten, is sport 

en cultuur. Met een Ooievaarspas 

betalen kinderen bijvoorbeeld maar 

de helft van de sportcontributie. Een 

succes dus dat we voornamelijk aan 

onze wethouder Gregor Rensen te 

danken hebben. 

EXTRA ARMOEDEGELDEN 

Daarnaast hebben we als PvdA-

fractie twee moties ingediend, die 

allebei unaniem zijn aangenomen. 

En ik kan u verzekeren, dat gaat niet 

vanzelf! Eentje betrof de besteding 

van de extra armoedegelden, die we 

van staatssecretaris Jetta Klijnsma 

krijgen. Die worden toegewezen 

zonder bestemming, maar de PvdA 

wil zeker weten dat ze ook alleen 

hiervoor ingezet gaan worden. Dat is 

dus gelukt, ze komen in het budget 

armoedebestrijding. De andere 

motie ging over de bestrijding van 

Jeugdwerkloosheid. Hierover had-

den we bij de Voorjaarsnota een 

Plan van Aanpak bestaande uit 10 

punten aan de wethouder aangebo-

den. Eén van de onderdelen was een 

goed Stageplan van de gemeente 

zelf, waarin we vastleggen dat we 

ook zelf een flink aantal jonge werk-

zoekenden een stage aanbieden. De 

plannen hiervoor waren er wel, 

maar nu hebben we bij motie afge-

dwongen dat de gemeente op hele 

korte termijn met een goed Stage-

plan komt.  

Voor het overige konden wij prima 

met de begroting 2014 instemmen, 

het is een solide begroting van een 

gemeente die gelukkig nog steeds 

financieel gezond is. En al lijkt het 

vaak alsof dat geen speerpunt is 

voor de PvdA, ook wij hechten daar 

heel veel belang aan. Alleen dan kun 

je verder werken aan het terugdrin-

gen van de (jeugd) werkloosheid en 

de leefbaarheid van de wijken. En 

dat zijn wèl twee speerpunten van 

de PvdA! 

AFVALBELEID 

Naast de begroting spelen er twee 

zaken waarin ik u kort wil meene-

men. De eerste is het afvalbeleid. 

Zoals u weet heeft Avalex grote 

verliezen geleden en zijn er nu plan-

nen het afvalbeleid te hervormen. 

Voor de PvdA zijn daarbij drie dingen 

van belang: het milieu, de kosten en 

het serviceniveau voor de burger. 

Wat verlangt de burger van de ge-

meente als het om zijn afval gaat, en 

wat gaat dat kosten? Als PvdA willen 

we graag meer afval laten scheiden. 

We zitten laag als Leidschendam-

Voorburg: circa 45% waar het Rijk 

streeft naar 65%.  

Graag willen wij het kunststofafval 

gescheiden opgehaald zien. En is 

een andere manier van afval inza-

melen bespreekbaar, als dat bespa-

ringen voor milieu en portemonnee 

oplevert. Maar wat vindt ù daar 

eigenlijk van? Graag zouden we dat 

horen! U kunt ons mailen, bellen of 

in de fractie uw mening komen ge-

ven. U bent altijd welkom! 

METROPOOL 

Het andere dossier is de Metropool-

regio. Deze opvolger van stadsge-

west Haaglanden is nu als ontwerp 

gereed. Maar de PvdA is niet tevre-

den over de stem die de Gemeente-

raden krijgen. Veel bevoegdheden 

komen te liggen bij Algemeen en 

Dagelijks Bestuur. En met 24 ge-

meenten is de kans dat Leidschen-

dam-Voorburg hierin iets te zeggen 

heeft, erg klein. Als PvdA zijn we wel 

degelijk voorstander van een goede 

regionale samenwerking. Je moet er 

ook niet aan denken dat er een 

Metropoolregio komt, waaraan onze 

gemeente niét deelneemt. Maar we 

willen wel proberen nog een aantal 

wijzingen doorgevoerd te krijgen. 

Zoals een Rekenkamercommissie 

voor de Metropoolregio. Maar aller-

eerst willen we zekerheid dat Haag-

landen op een nette wijze wordt 

afgehecht, dat de gelden voor ver-

keer en vervoer inderdaad naar de 

Vervoersautoriteit gaan en dat er 

een goede begroting en een goed 

formatieplan ligt. Hierover praten 

we in de februari-Raad verder, alvo-

rens we kunnen instemmen met 

deelname aan de Metropoolregio. 

De laatste maanden gaan nog veel 

werk opleveren. In de Raad, maar 

vooral daarbuiten. We zijn elke 

week wel ergens op bezoek. We zijn 

bij het Hospice geweest, bij het 

ambtelijk apparaat, bij wijkplatforms 

en bij de ondernemers. En daarmee 

blijven we doorgaan. Tot aan de 

verkiezingen en daarna. Natuurlijk.  

FOTO OP DE VOORPAGINA:  

Onze top-8 kandidaten voor de ge-

meenteraad: v.l.n.r.: Delroy Blok-

land, Maarten Oosschot, Marike 

Laning, Jaap Zuurmond, Arnout 

Brussaard, Marjan van Giezen, Na-

dine Stemerdink en Cemil Altay 


