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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 1, JAARGANG 2014 

MET DE JEUGD BOUWEN AAN DE TOEKOMST! 

Dat een hopelijk toekomstig Olympisch judo kampioen uit Voorburg afkomstig is,die kans is 

na afgelopen zondag alleen maar toegenomen. Top-judoka Do Velema ontmoette een aantal 

toekomstige jonge judo-kampioenen tijdens de door de PvdA georganiseerde judo-clinic. 

Allen gingen ze vol vuur de strijd aan met Do op de judomat. 

De 18-jarige judoka Do Velema uit Voorburg werd door middel van een door de PvdA moge-

lijk gemaakte judo-clinic weer een stukje verder op weg geholpen naar de wereldtop. Spor-

ten is duur en via ‘crowd funding’ hoopt Do Velema geld binnen te krijgen om te blijven 

trainen en reizen. Met vooralsnog de Olympische Spelen in 2016 als doel. Voor de PvdA een 

goede reden om een judo-clinic te sponsoren en de jongeren uit Voorburg Noord de kans te 

geven om met Do te judoën. Dat lieten de jonge judoka’s niet aan zich voorbij gaan. Waar 

anderen deze zondag op de televisie keken naar de verrichtingen van onze dames schaat-

sers, waanden deze jongeren zich al op weg naar andere Olympische Spelen. 

Wethouder Gregor Rensen (PvdA, sport) verrichtte de opening. Do Velema werd in de clinic 

terzijde gestaan door Patrick Maal en samen bezorgden zij de kinderen een hardwerkend 

maar prachtig uurtje sport. Vele judo worpen werden tijdens de clinic met verve geleerd.  

Het doffe geluid van neervallende jeugd op de judomat klonk dan ook mooi in de budozaal 

van sporthal Forum Kwadraat. “Het is toch prachtig om te zien hoe deze jonge kinderen 

gewoon lekker willen sporten. We hebben de afgelopen jaren als PvdA ervoor gezorgd dat 

de sportaccommodaties weer jaren mee kunnen. Denk aan het behoud van beide zwemba-

den, de uitbreiding van de sportparken en binnenkort de bouw van de turnhal. Toch prachtig 

dat er in onze gemeente nog veel jonge sporters zijn met een ambitie om ver te komen. We 

bouwen niet voor niets aan sport in de buurt!”, aldus lijsttrekker Marjan van Giezen...  
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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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COLUMNS EN OPINIE 

NIEUWE RONDE,  

NIEUWE KANSEN 

DOOR MICHEL VAN DER 

HOLST 

Het jaar 2014 is begonnen. Het was 

weer een spetterende jaarwisseling 

en de economische vooruitzichten 

zijn inmiddels weer wat gunstiger. 

Het belooft een mooi jaar te worden. 

Ook op politiek vlak staat er een 

hoop te gebeuren. De regering be-

vindt zich in iets rustiger vaarwater 

en vandaag lees ik zelfs dat de pen-

sioenen weer wat omhoog kunnen. 

Ook de gemeenteraadsverkiezingen 

staan voor de deur en hopelijk komt 

er voor onze partij een gunstig resul-

taat uit. 

Wat voorop moet gaan staan, zeker 

nu de economie weer langzaam aan 

het aantrekken is, is een lastenver-

lichting voor de burger. In ieder 

geval de burger in de laagste inko-

mensklassen. Deze klassen zijn im-

mers tot nog toe het zwaarst getrof-

fen door de crisis. Het lijkt mij dan 

ook logisch en zinvol om van deze 

mensen de lasten te verlichten. 

Zowel op landelijk als op gemeente-

lijk vlak. De laagste inkomens heb-

ben de zwaarste klappen gekregen. 

Het moet dan ook voorop staan om 

deze mensen als eerste vooruit te 

helpen. Dat is beter voor de econo-

mie en zal de economie zeker gaan 

stimuleren. Gelukkig zien we al één 

maatregel die in werking aan het 

treden is. De maatregel waarbij er 

minder belasting hoeft te worden 

betaald in de eerste schijf en de 

arbeidskorting wordt verhoogd. Dit 

zal wat gaan helpen. 

Maar er moet veel meer gaan ge-

beuren. Ook de werkloosheid moet 

worden aangepakt, want die is veel 

te hoog en dit is onnodig. Allereerst 

zullen alle Nederlandse werklozen 

aan een baan geholpen moeten 

gaan worden. Pas dan is de rest 

belangrijk. Verder zullen bedrijven 

meer gestimuleerd moeten gaan 

worden om meer te gaan investe-

ren. En verder zullen er veel makke-

lijker arbeidscontracten moeten 

worden verstrekt voor onbepaalde 

tijd. Er moet een eind gaan komen 

aan alle flex-contracten en mensen 

zullen meer zekerheid van werk en 

inkomen moeten gaan krijgen. 

Ik hoop dan ook dat het komende 

jaar een politiek interessant jaar 

gaat worden met veel winst bij de 

komende verkiezingen voor de Pv-

dA. Laten we er met zijn allen een 

mooi jaar van maken. 

EUROPEES PARLEMENT 

DOOR SAM ROZEMOND 

Komend voorjaar mogen we, behal-

ve voor onze gemeenteraad, ook 

gaan stemmen voor het Europees 

Parlement. Van die verkiezing recht-

streeks door de burger, in plaats van 

getrapt door de nationale parlemen-

ten, was onze toenmalige afdelings-

genoot Schelto Patijn een belangrij-

ke grondlegger, met een naar hem 

genoemd rapport van precies veertig 

jaar geleden.  

Even eerder al had hij zijn gedachten 

over Europese democratie neerge-

legd in een Leids proefschrift De 

uitbreiding van de bevoegdheden 

van het Europees Parlement. Aan 

die promotie heb ik trouwens nog 

levendige herinneringen, al was het 

maar omdat ik toen heb geholpen 

mijn medeparanimf Henk Vredeling 

in zijn rokkostuum te hijsen. Maar 

het gaat me nu om de inhoud van 

het boek. Schelto verwachtte van 

die directe verkiezing een stimule-

rende invloed ook op uitbreiding van 

de bevoegdheden. Die is er in op-

eenvolgende verdragen inderdaad 

gekomen, maar het zwaartepunt van 

de besluitvorming ligt nog steeds 

niet bij het Parlement en verschuift 

zelfs telkens verder van de Commis-

sie, waarop dat Parlement nog enige 

greep heeft, naar de Raad waar de 

regeringen vaak het eerste en laat-

ste woord hebben. Hoe komt het 

dat het Parlement niet meer politie-

ke macht naar zich toe heeft weten 

te trekken? 

Schelto voorzag in zijn dissertatie 

tegen zo’n evolutie verschillende 

weerstanden. Ten eerste geven 

regeringen niet graag macht uit 

handen. Ten tweede bestaan in de 

lidstaten onderling totaal verschil-

lende staatsrechtelijke opvattingen 

over de rol van een volksvertegen-

woordiging, zodat een helder model 

moeilijk is te ontwikkelen. En ten 

derde vereist de procedure bij be-

langrijke besluiten in het Parlement 

absolute meerderheden, niet van 

het aantal uitgebrachte stemmen 

maar van het aantal leden. Dit loopt 

alleen al vanwege het absenteïsme 

uit op kleurloze compromissen tus-

sen uiteenlopende fracties en staat 

dus aan politisering langs duidelijke 

scheidslijnen in de weg. Vaak valt te 

lezen dat parlementaire democratie 

vestigen op Europese schaal onbe-

gonnen werk is, omdat er geen ge-

meenschappelijke taal bestaat en 

dus geen volk. Daar zit wat in. 

Weliswaar kent Zwitserland ook 

verschillende talen en toch laten 

kantons zich willig overstemmen. 
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Maar een factor hierbij zou kunnen 

zijn dat de armste kantons niet be-

volkingrijk zijn, zodat hun grieven 

makkelijker kunnen worden afge-

kocht met confederale middelen. 

Hoe dit zij, opgemerkt moet worden 

dat in Europa ook nooit echt is ge-

probeerd een besef van saamhorig-

heid via transnationale gedachte-

vorming te kweken. De Unie en 

voorheen de Gemeenschappen 

hebben zich veelal ontwikkeld vol-

gens een soort verzuilingsmodel 

(schotjesgeest aan de basis en hand-

jeklap aan de top). Opvallend was 

bijvoorbeeld dat wie voorlichtings-

materiaal in Nederland las de indruk 

kon krijgen dat de Nederlandse 

afgevaardigden de beraadslagingen 

in Straatsburg en Brussel vrijwel in 

hun eentje domineerden. Dat zal in 

de overige lidstaten niet anders zijn 

gegaan.  

De grote vraag is natuurlijk hoe de 

Europese eenwording zou zijn verlo-

pen als wél die politieke scheidslij-

nen stevig waren aangezet. Was de 

legitimiteit in de ogen van minder-

heden nog geringer geweest dan nu 

of was er dan juist meer transnatio-

naal besef gegroeid? Dit laatste 

betoogt de Belgische politicologe 

Chantal Mouffe, die half april in de 

Beurs van Berlage zal deelnemen 

aan de prestigieuze G8 van de filoso-

fie. Zij is hoogleraar aan de Universi-

teit van Westminster en muntte al 

begin deze eeuw, in The Democratic 

Paradox, de term ‘agonistisch plura-

lisme’, wat staat voor een model dat 

verschillen in politieke opvattingen 

niet in geduldig overleg wegpoetst 

zoals bijvoorbeeld Jürgen Habermas 

wil, maar ze juist articuleert. Het is 

volgens haar beter dat de burger 

zich herkent in een desnoods door 

een meerderheid overstemd helder 

standpunt, dan zich telkens moet 

zien terug te vinden in bloedarme en 

alternatiefloze compromissen. 

Het is hier niet de plaats om dit uit 

te diepen of te speculeren over de 

opkomst wanneer straks voor het 

eerst partijen hun kandidaten voor 

het voorzitterschap van de Commis-

sie naar voren schuiven. Het ging mij 

er nu om het belangrijke werk van 

Schelto Patijn voorafgaand aan zijn 

tijd als Commissaris van de Koningin 

en burgemeester van Amsterdam 

weer in herinnering te roepen. 

DECENTRALISATIES TUSSEN 

VREES EN HOOP 

DOOR GREGOR RENSEN, 

WETHOUDER SOCIALE ZAKEN 

De media besteden veel aandacht 

aan de op handen zijnde decentrali-

saties van de jeugdzorg, de langdu-

rige en gehandicaptenzorg en het 

arbeidsmarktbeleid voor mensen 

met een arbeidshandicap. Per 1 

januari 2015 gaat de verantwoorde-

lijkheid voor deze taken – die nu 

worden uitgevoerd door de provin-

cies, de zorgverzekeraars en het 

UWV - grotendeels over op de ge-

meente. Ik zet echter vraagtekens of 

de datum van 1 januari 2015 wel 

haalbaar is. Want de voorbereiden-

de wetgeving en het noodzakelijke 

inzicht in de middelen die aan ge-

meenten beschikbaar komen, zijn 

nog niet compleet. Noch de gemeen-

ten, noch de huidige uitvoerende 

partijen lijken daardoor op tijd met 

de voorbereidingen klaar te kunnen 

komen. De maatschappelijke onrust 

over deze veranderingen is boven-

dien groot. Ik vind daarom dat er 

meer tijd genomen moet worden 

voor een zorgvuldige overgang naar 

deze nieuwe vorm van systeemver-

antwoordelijkheid. Het Kabinet zou 

er verstandig aan doen de decentra-

lisaties per 1 januari 2015 een jaar 

uit te stellen, dan wel een geleidelij-

ke invoeringsperiode van tenminste 

3 jaar mogelijk te maken. 

INGRIJPENDE 

SYSTEEMVERANDERING 

De voorgenomen decentralisaties 

zijn zeer ingrijpend. Niet alleen om-

dat er heel veel geld mee is gemoeid 

(naar schatting ca. €14 miljard), 

maar ook omdat de stelselverande-

ring veel verder gaat dan alleen een 

verschuiving naar andere uitvoeren-

de partijen. Want onder die ver-

schuiving van taken is ook sprake 

van een verandering van paradigma, 

terwijl een belangrijk doel – mis-

schien wel het belangrijkste voor het 

Kabinet? – een forse bezuiniging en 

afvlakking van de kosten van de zorg 

betreft. De ‘paradigma shift’ is dat 

zorg niet langer als een recht wordt 

beschouwd, maar een voorziening 

wordt die als vangnet dient voor het 

geval mensen met een probleem of 

beperking er zelf of met hulp van 

hun sociale omgeving er niet meer 

uitkomen. Het is de verandering van 

verzorgingsstaat naar participatie-

samenleving. Het is zo omvattend 

dat iemand laatst zei dat er geen 

sprake is van een systeem van ver-

andering, maar van een verandering 

van systemen. En een hoogleraar 

voorspelde dat de aangepaste Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo) een soort nieuwe bijstands-

wet gaat worden, met alleen nog 

ondersteuning voor wie zich echt 

niet meer zelf kan redden. 

HOE REËEL ZIJN DE 

VERWACHTINGEN? 
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De achterliggende gedachte van de 

decentralisaties is positief, namelijk 

dat zorg weer dichterbij de mensen 

moet worden gebracht en meer in 

samenhang met andere vormen van 

ondersteuning. Heel vaak komt het 

immers voor dat een zorgprobleem 

of gebrek aan participatiemogelijk-

heden samenhangt met problemen 

van huisvesting, inkomen, schulden, 

taalbeheersing, opleiding of vervoer. 

Ook vormen een goede omgeving 

van familie, kennissen en buren en 

goede voorzieningen in de buurt 

vaak al een belangrijk deel van de 

oplossing van dat probleem. Een 

samenhangende aanpak om dit te 

bewerkstelligen is daarvoor noodza-

kelijk. En de gemeente is bij uitstek 

de instantie om die voorzieningen in 

samenhang te leveren en een inte-

grale aanpak van het probleem te 

organiseren. Zeker als ook alle be-

schikbare financiële middelen volle-

dig, ‘ontschot’ en integraal bij de 

gemeente terechtkomen. 

De verwachting is dat gemeenten 

bovendien in staat zijn – door die 

integrale aanpak – de zorg goedko-

per te maken. Door meer gebruik te 

maken van informele vormen van 

zorg ondersteuning en door vaker 

collectieve in plaats van individuele 

voorzieningen in te zetten. In plaats 

van de opwaartse druk op de huidi-

ge, sterk gefragmentariseerde vor-

men van zorg, zijn de gemeenten in 

staat de zorgbehoefte neerwaarts 

om te buigen. Zware, specialistische 

zorg kan in een aantal gevallen ook 

minder zwaar worden uitgevoerd, 

waardoor tegendruk kan worden 

geboden aan de sterk groeiende 

zorgconsumptie van het laatste 

decennium.  

Ik ben er ook als wethouder voor 

zorg en welzijn van overtuigd dat de 

gemeente op de uitvoering van de 

zorg macro gezien een hele hoop 

kosten kunnen besparen, zonder dat 

de kwaliteit van de oplossing van het 

zorgprobleem in het gedrang komt. 

Alleen al op de immense administra-

tieve procedures rond aanvragen en 

indicaties, de hoge kosten van de 

organisatie van de huidige zorg en 

de bureaucratie van de overwegend 

grootschalige, ondoorzichtige 

zorgaanbieders kan veel bespaard 

worden.  

De vraag is of deze verwachtingen 

reëel zijn. Geconstateerd kan name-

lijk worden dat bovenstaande ver-

wachtingen grotendeels op aanna-

mes berusten. Van echte bewijsvoe-

ring dat deze effecten haalbaar 

zullen zijn, is tot nu toe geen sprake. 

Want onderzoek is er nog niet echt 

gedaan en de opgedane ervaringen 

vanuit ‘pilots’ zijn nog onvoldoende 

om de financiële en kwaliteitseffec-

ten goed in te kunnen schatten.  

MEER TIJD VOOR OVERGANG 

NODIG! 

Behalve dat de beoogde effecten 

goeddeels op aannames berusten, 

zijn er ook nog praktische argumen-

ten om te betwijfelen of de ver-

wachtingen reëel zijn, zeker nu we 

nog ongeveer driekwart jaar te gaan 

hebben voordat het 1 januari 2015 

is. De vraag stellen is hem beant-

woorden. Die goedkopere uitvoering 

door gemeenten kan nooit van het 

ene op het andere jaar bereikt wor-

den, maar zal eerder een kwestie 

van jaren zijn. De afbouw van allerlei 

instanties op centraal niveau, gaat 

immers gepaard met de opbouw van 

nieuwe systemen en arrangementen 

op lokaal niveau. Bovendien zullen 

er innovaties in het zorgaanbod 

moeten plaatsvinden, zullen ge-

meenten en zorgkantoren nog sa-

menwerkingsafspraken over de inzet 

van huisartsen en wijkverpleegkun-

digen moeten maken en zullen aller-

lei zorgaanbieders zich opnieuw 

moeten gaan positioneren en heror-

ganiseren.  

De beoogde snelle invoeringstermijn 

leidt nu al in toenemende mate tot 

grote maatschappelijke druk en 

fricties. Zorgaanbieders in de huis-

houdelijke zorg die personeelsleden 

alvast ontslag aanzeggen omdat zij 

nog geen zekerheid hebben over de 

omzet die zij na de stelselwijziging 

nog kunnen verwachten. Verzor-

gingshuizen die worden gesloten 

omdat de toegang tot de dure in-

tramurale zorg in de toekomst wordt 

verminderd en zelfs al faillissemen-

ten van zorgaanbieders die hun 

voortbestaan vanwege de stelsel-

herziening niet zeker zijn. En dan 

hebben we het nog niet over de 

toenemende onzekerheid onder 

zorgbehoeftige burgers die niet 

weten of en bij wie ze per 2015 

terecht kunnen met hun zorgpro-

bleem.  

VOORBEREIDING NOG NIET 

KLAAR 

Die maatschappelijke druk wordt 

des te sterker naarmate de onduide-

lijkheid over de wetgeving en de 

exacte financiële middelen die per 

2015 naar gemeenten en zorgverze-

keraars zullen overgaan langer uit-

blijft. Want die onduidelijkheid is 

een feit. De Jeugdwet (die de over-

gang van de jeugdzorg naar de ge-

meenten regelt) is pas begin februari 

door de Eerste Kamer vastgesteld, 
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waarbij er overigens nog een aantal 

uit te werken onderdelen naar voren 

zijn geschoven. De nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning is 

half maart 2014 pas in concept naar 

de Tweede Kamer gestuurd. De 

ontwerp Participatiewet was er 

slechts enkele weken eerder. De 

behandeling van beide wetten in 

Tweede en Eerste Kamer moet nog 

volledig plaatsvinden. De invoerings-

tijd voor de gemeenten wordt daar-

door wel bijzonder kort. Wat mij 

betreft onverantwoord kort! Van 

een zorgvuldige overgang kan daar-

door nauwelijks meer sprake zijn.  

Gemeenten – waar een groot draag-

vlak voor de decentralisaties aanwe-

zig was – zijn de afgelopen maanden 

steeds meer op voet van oorlog met 

het Kabinet gekomen als het gaat 

om de decentralisaties. De onzeker-

heid over wat voor taken wel en niet 

naar gemeenten komen, het uitblij-

ven van de wetgeving en de cijfers 

over de beschikbare budgetten stel-

len de gemeenten voor grote pro-

blemen wat betreft de noodzakelijke 

voorbereidingen. Gemeenten moe-

ten immers al medio 2014 met 

zorgaanbieders contracten sluiten 

om de continuïteit van de zorg per 

2015 te kunnen borgen. Dat is na-

tuurlijk volstrekt onmogelijk zolang 

de precieze wetgeving met de taak-

verdeling en de informatie over de 

beschikbare middelen ontbreken. 

Dat leidt ook bij gemeenten tot 

afkalvend draagvlak voor de haast 

waarmee de decentralisaties een 

feit moeten worden. 

KABINET FAALT! 

Het Kabinet moet aangewezen wor-

den als de grote veroorzaker van 

deze groeiende onrust en onzeker-

heid. Het veel te laat met concept-

wetgeving komen en met duidelijk-

heid over de middelen, breken het 

voorbereidings- en invoeringsproces 

nu op. Na het op zichzelf logische en 

heldere onderdeel decentralisaties 

in het regeerakkoord, sloot het Ka-

binet tussentijds verschillende ak-

koorden met sociale partners (soci-

aal akkoord, woonakkoord, zorgak-

koord) zonder dat de VNG als verte-

genwoordiger van de gemeenten 

hierbij aan tafel zat. Onverwacht en 

zonder overleg besloot het Kabinet 

daarna een uitzondering te maken 

op de overgang naar de gemeenten 

van het onderdeel Persoonlijke Ver-

zorging (ca. 50 % van het budget dat 

naar gemeenten zou overgaan), 

onder druk van de landelijke Patiën-

ten- en Cliëntenorganisaties en 

zorgverzekeraars, daarmee de uit-

voering door gemeenten alleen 

maar ingewikkelder makend. En alle 

beloftes om snel inzage te geven in 

de beschikbare middelen voor ge-

meenten heeft het Kabinet tot nu 

toe niet waar kunnen maken. Bo-

vendien moest er nog een nieuw 

politiek akkoord worden gemaakt 

met de oppositiepartijen D66, CU en 

SGP om verzekerd te zijn van vol-

doende draagvlak in de Eerste Ka-

mer. Met al die tussentijdse aanpas-

singen van het speelveld en de spel-

regels ten opzichte van het regeer-

akkoord, is het natuurlijk niet zo gek 

dat gemeenten hoe langer hoe meer 

afstand nemen van de invoeringsda-

tum van 1 januari 2015.  

TOT SLOT  

Probleem van het Kabinet met is 

uiteraard dat alle veronderstelde 

bezuinigingen per 2015 al ingeboekt 

zijn in de meerjarenbegroting van 

het Rijk. Uitstel betekent dus een 

aanslag op de bezuinigingsdoelen 

van het Kabinet. De vraag is echter 

of deze majeure verandering van 

systeemverantwoordelijkheid in de 

zorg en de arbeidsparticipatie wel 

zonder ernstige kleerscheuren uit-

gevoerd kan worden per 2015. De 

risico’s van een halfslachtige of niet 

goed voorbereide overgang zijn 

immers enorm. Grote onzekerheid 

en ontevredenheid bij cliënten over 

de voortzetting van de zorg, lastige 

en onder grote tijdsdruk tot stand 

komende gesprekken over contrac-

tering tussen gemeenten en 

zorgaanbieders en tussen gemeen-

ten en zorgverzekeraars, onvol-

doende nieuwe en innovatieve 

zorgarrangementen en de onmoge-

lijkheid om aan goede kostenbe-

heersing te doen, zijn niet uitgeslo-

ten en zelfs zeer voorspelbaar.  

Verstandig is het daarom om 2014 

te benutten voor de zorgvuldige 

afronding van de wetgeving op de 

drie subdomeinen jeugdzorg, lang-

durige zorg en arbeidsparticipatie en 

het jaar 2015 en volgende jaren (zeg 

de periode 2015-2017) als een ge-

leidelijke overgangsperiode te ge-

bruiken. Dan kan de continuïteit van 

de bestaande zorg beter gegaran-

deerd, kunnen de effecten voor de 

huidige zorgaanbieders beter in 

kaart worden gebracht en kunnen 

de gemeenten hun nieuwe verant-

woordelijkheid onder minder druk 

en zorgvuldiger voorbereiden. Liever 

enkele jaren iets minder bezuinigen, 

dan straks vele tientallen miljoenen 

extra uitgeven voor het repareren 

van allerlei onverwachte noodsitua-

ties en systeemfeilen. 
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 JAARVERSLAG 2013  

RAADSFRACTIE PVDA 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

De gemeenteraadsfractie bestond 

het gehele jaar 2013 uit: Marjan van 

Giezen (fractievoorzitter), Nadine 

Stemerdink (plv. fractievoorzitter), 

Maarten Oosschot, Cemil Altay en 

Arnout Brussaard. Helaas hebben we 

in 2013 afscheid moeten nemen van 

onze twee zeer gewaardeerde com-

missieleden: Hans Wagner en Paul 

van der Burg. Beiden hebben een 

mooie carrièrestap gemaakt die 

helaas niet te combineren viel met 

het Commissielidmaatschap. De 

PvdA levert naast het Commissie-

werk ook de voorzitter van de Com-

missie Algemene Zaken (Arnout 

Brussaard), een AB-lid van Haaglan-

den (Arnout Brussaard/Maarten 

Oosschot) en de voorzitter van de 

Commissie voor de Geloofsbrieven 

(Nadine Stemerdink). 

2013 was een belangrijk jaar. Als het 

jaar voorafgaand aan de Gemeente-

raadsverkiezingen (19 maart 2014) 

betekent dit ook het laatste jaar 

waarin grote projecten worden 

afgerond en belangrijke besluiten 

worden genomen. Daarom heeft de 

PvdA-fractie zowel bij de Voorjaars-

nota als bij de Begroting ingezet op 

een paar belangrijke dossiers voor 

de PvdA. Denk hierbij aan jeugdwer-

keloosheid en de leefbaarheid van 

de buurten, onder andere door 

winkelgebieden levensvatbaar te 

houden. 

Daarnaast was 2013 ook het jaar 

waarin de kandidatenlijst voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

(GR2014) is vastgesteld. Er is voor 

gekozen de lijst al vroeg, dus in alle 

rust, vast te stellen. Met succes, 

want dankzij een goede voordracht 

van de kandidaatstellingscommissie 

o.l.v. Paul van der Burg konden we al 

in september 2013 unaniem onze 

kandidatenlijst vaststellen! Gekozen 

is voor een mix van ervaren en 

nieuw, waarbij voor de nieuwe kan-

didaten vooral gekeken is naar ken-

nis en ervaring op jeugdzorg en 

economie, kennis die nog onvol-

doende aanwezig was in de huidige 

fractie. Terwijl dit wel belangrijke 

dossiers worden voor GR2014. 

Voor Gregor Rensen was 2013 het 

laatste volle jaar als (onze) wethou-

der. Hij heeft al tijdig aangekondigd 

dat hij na de verkiezingen niet meer 

zal terugkomen. Acht jaar wethou-

der trekt een zware wissel op je 

energie en gezinsleven. Een begrij-

pelijke beslissing dus, maar voor ons 

wel het vertrek van een zeer ge-

waardeerd wethouder, die ongeloof-

lijk veel heeft bereikt. Hulde dus aan 

Gregor Rensen! 

COMMISSIE 

MAATSCHAPPELIJKE 

ACTIVITEITEN 

Raads- en commissieleden:  

Nadine Stemerdink, Arnout Brussaard 

en Cemil Altay 

DECENTRALISATIES 

Ook in 2013 zijn in Leidschendam-

Voorburg de drie decentralisaties 

(ook genoemd: 3D) aan de orde 

geweest op weg naar de invoering 

per 1 januari 2015. In de laatste 

raadsvergadering van het jaar is de 

Kadernota 3D van wethouder Gre-

gor Rensen met raadsbrede steun 

vastgesteld. De vooruitzichten onder 

druk van bezuinigingen en een ver-

anderende (participatie)samenleving 

zijn lastig, te meer daar wet- en 

regelgeving en budgetten nog niet 

vaststaan. De vragen rond uitvoer-

baarheid en haalbaarheid in 2015 

zijn toegenomen.  

De gemeenten krijgen grote taken, 

verantwoordelijkheid en budgetten 

erbij op het terrein van Jeugdzorg, 

de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten (AWBZ) en de Participatiewet 

(die op onderdelen Wajong, WWB 

en SW vervangt). Voor de PvdA is dit 

lokaal een belangrijk punt. We wil-

len dichter bij de bij de burger deze 

taken laten verrichten. De PvdA 

plaatste de transitie van de 3D in het 

teken van drie begrippen: preventie, 

participatie van cliënten en burgers 

en professionaliteit in de innovatie. 

In 2013 heeft de gemeenteraad een 

werkgroep decentralisaties ingesteld 

die zes keer bijeen is gekomen. De 

gezamenlijk uitvoering van deze 

taken met Voorschoten en Wasse-

naar maakt zaken robuuster, maar 

ook ingewikkelder. Nu de wet 

Jeugdzorg is ingediend en de (con-

cepten) van andere wetsvoorstellen 

deels bekend zijn, wordt steeds 

meer duidelijk hoe complex het is en 

welke verreikende kwesties ermee 

gemoeid zijn op het gebied van 

informatie, organisatie, prestaties 

en indicatiestelling. 

SOCIALE STRUCTUURVISIE 

In vervolg op vaststelling van de 

sociale structuurvisie heeft de raad 

begin 2013 de Sociale Agenda voor 

2013-2014 vastgesteld. Die bevat 

prioriteiten en kengetallen op het 

gebied van welzijn en zorg, zoals de 

uitvoering van de Wet Maatschap-

pelijk Ondersteuning (WMO). Dit 

biedt parallel aan de nieuwe taken 

die de gemeente vanaf 2015 een 
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korte termijn kader voor het sociaal 

domein. Het belang van maatschap-

pelijke partners, zoals de Participati-

eraad, en vrijwilligers maakt deel uit 

van deze opzet. De PvdA is tevreden 

dat hiermee een goede basis is ge-

legd om resultaten te boeken op dit 

belangrijke terrein. 

ONDERWIJSHUISVESTING 

Ook in 2013 heeft de PvdA-fractie de 

uitvoering van het Integraal Onder-

wijshuisvestingsplan (IHP) op de 

voet gevolgd en vragen gesteld 

wanneer nodig. De uitvoering begint 

nu concreet vorm te krijgen. Zo zijn 

er tekeningen hoe nieuwbouw voor 

de Voorburgse basisschool de Dijs-

selbloem en de nieuwe turnaccom-

modatie ruimtelijk ingepast gaan 

worden. Verder is voor de komende 

jaren een tijdplanning voor de ver-

bouw van Casimir-, Groen van Prin-

sterer- en Vijverhof-school vastge-

steld.  

Belangrijk was bovendien de actuali-

satie van de leerlingenramingen op 

lange termijn. Daaruit bleek dat de 

aantallen leerlingen niet zullen dalen 

en dat dus op voldoende gelijkblij-

vende lokalencapaciteit en mogelijk 

meer gymzalen moet worden gere-

kend. Dit zijn onderwerpen waar de 

PvdA aandacht voor heeft gevraagd. 

Hoewel de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van onderwijs-

huisvesting van het basisonderwijs 

bij de schoolbesturen ligt, heeft op 

dit moment de raad zich over de rol 

van de gemeente rekenschap te 

geven. Als de rijksgelden voor inves-

teringen in scholen en gymzalen in 

de toekomst direct naar de scholen 

toegaan, komt dit anders te liggen. 

KINDERBOERDERIJEN 

Over de kinderboerderijen Vreugd 

en Rust in Voorburg en Rusthout in 

Leidschendam is de afgelopen peri-

ode veel te doen geweest. Als gevolg 

van de bezuinigingen zouden deze 

kinderboerderijen moeten sluiten. 

De PvdA heeft zich ervoor ingezet 

om te kijken naar mogelijkheden om 

deze kinderboerderijen in stand te 

houden. Beide kinderboerderijen 

nemen al jaren een centrale plek in 

onze gemeente in, en er wordt veel 

gebruik van gemaakt. Voor de kin-

derboerderij Rusthout hebben vrij-

willigers de handen ineen 

geslagen en de "Stichting Vrienden 

van Rusthout" hebben opgericht. 

Met als belangrijkste inzet om Rust-

hout te behouden als dierenweide 

met een recreatieve en educatieve 

functie. De PvdA heeft dit initiatief 

gesteund. Voor kinderboerderij 

Vreugd en Rust heeft de PvdA het 

college opgeroepen om in overleg 

met stichting Middin te kijken naar 

mogelijkheden om de kinderboerde-

rij in stand te houden waarbij men-

sen met een beperking de mogelijk-

heid krijgen om werkervaring op te 

doen. Belangrijk voor de PvdA is om 

Vreugd en Rust toegankelijk te hou-

den voor onze inwoners. Bekend is 

geworden dat stichting Middin in-

derdaad het beheer van Vreugd en 

Rust gaat overnemen. Ook worden 

er werkplekken gecreëerd voor 

mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke of meervoudige beper-

king. Het motto van de PvdA is dat 

iedereen moet kunnen meedoen in 

de samenleving. Nu komt er voor 

deze groep mensen een mooie kans 

om ook daadwerkelijk mee te kun-

nen blijven doen! De kinderboerderij 

is op de doordeweekse dagen in de 

middag open. In de weekeinden is 

Vreugd en Rust te bezoeken als 

dierenweide. 

SPORT 

De PvdA fractie heeft zich ook in 

2013 ingezet voor investeringen in 

de sport. Een speerpunt uit ons 

verkiezingsprogramma. Er zijn deze 

periode mooie resultaten behaald 

die ervoor zorgen dat de capaciteit 

voor de sportverenigingen wordt 

uitgebreid, en de sportcomplexen 

een opwaardering krijgen. Zo is het 

besluit genomen voor de nieuw-

bouw van zwembad De Fluit. Inzet 

van de fractie is geweest om een 

sober, recreatief en duurzaam 

zwembad te realiseren. Met dit 

voorstel gaat dat ook zeker lukken.  

De PvdA-fractie heeft zich altijd 

sterk gemaakt voor het behoud van 

twee zwembaden in onze gemeente, 

Forum Kwadraat in Voorburg en De 

Fluit in Leidschendam. Het zijn met 

gemiddeld 375.000 bezoekers op 

jaarbasis onze drukst bezochte 

sportaccommodaties en de zwem-

baden dragen bij een aan goed 

sportklimaat in onze gemeente. 

Reden genoeg om deze voorziening 

voor onze inwoners in stand te hou-

den. 

Een tweede belangrijk punt voor ons 

was de besluitvorming over de turn-

hal. De PvdA heeft zich de afgelopen 

jaren sterk gemaakt voor een turn-

hal in onze gemeente. De turnvere-

nigingen hebben samen circa 1.500 

leden en kunnen een grote stap 

voorwaarts maken door vanuit één 

centrale locatie te werken. Met de 

realisatie van de deze turnvoorzie-

ning kunnen de turnverenigingen 

samen aan de slag om bewegings-

onderwijs te geven aan zowel jeugd 
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als volwassenen. De turnhal zal voor 

een belangrijke toename van de 

capaciteit voor de binnensport zor-

gen. Zo trainen veel verenigingen op 

dit moment nog buiten de gemeen-

te, omdat er geen capaciteit is tij-

dens naschoolse uren in de sporthal-

len en gymzalen van onze eigen 

gemeente. Een absolute investering 

in de breedtesport. Dit besluit is ook 

zeker te danken aan de inzet en het 

uithoudingsvermogen van de turn-

verenigingen. 

Een derde besluit is het investeren 

in de buitensport. De beschikbare 

buitenruimte voor de sportvereni-

gingen was in onze gemeente te 

beperkt. De hockeyclub Cartouche, 

spelend op sportpark Duivesteijn 

heeft een forse wachtlijst, vooral 

voor jeugdleden. Daarom is ervoor 

gekozen om honk- en softbalvereni-

ging Catch uit te plaatsen naar 

sportpark Westvliet. Op deze manier 

wordt er meer capaciteit gecreëerd 

voor Cartouche en heeft ook Catch 

meer ruimte om te groeien. Dankzij 

de constructieve houding van de 

andere verenigingen op Westvliet, 

korfbalvereniging VEO, voetbalvere-

niging Wilhelmus en cricketclub VCC, 

heeft er een herschikking van de 

velden plaatsgevonden. Dit heeft 

geleid tot een grotere capaciteit 

voor alle betrokken sportverenigin-

gen. De bouw van het clubhuis voor 

VEO vormt de afronding van deze 

schuifoperatie. Ook voor korfbalver-

eniging SEV, spelend op Duijvesteijn, 

vindt er een uitbreiding van de 

speelcapaciteit plaats. SEV wilde 

graag op Duijvesteijn blijven spelen, 

en de PvdA heeft zich hier ook voor 

ingezet.  

Tot slot is er besloten om een inves-

tering te doen in de tafeltennisvere-

niging VVV – de enige tafeltennis-

vereniging in onze gemeente – die 

de komende jaren uitgroeien wil tot 

een toonaangevende vereniging in 

Nederland. Zowel bij de senioren als 

bij de junioren is het voornemen een 

flinke kwalitatieve groei door te 

maken. Er is op dit moment geen 

verbinding tussen de gymzaal en de 

kantine. De kleedkamers vormen de 

enige toegang tot de zaal, wat om 

voor de hand liggende redenen 

ongewenst is (veiligheid, toeganke-

lijkheid). Om de verbinding tussen 

de gymzaal en de kantine tot stand 

te brengen is het nodig om de muur 

te vervangen voor een stevige glas-

wand met toegangsdeur. Een recht-

streekse toegang vanuit de kantine 

tot de zaal en goed zicht op de wed-

strijden vanuit de kantine is ook 

voor het publiek aantrekkelijker. 

Alle besluiten zijn unaniem door de 

raad aangenomen. Dat zegt alles 

over de inzet van onze wethouder, 

het draagvlak bij de sportverenigin-

gen (ondanks de bezuinigingen) en 

de meerwaarde die de raad ziet van 

investeringen in de sport. 

SOCIALE ZAKEN 

De PvdA heeft ingezet om de Ooie-

vaarspas weer op 130% van de bij-

standsnorm te zetten. Met de be-

zuinigingen was de pas alleen nog 

maar beschikbaar voor mensen met 

een inkomen van maximaal 110% 

van de bijstand. Met dit besluit heeft 

de PvdA destijds met pijn in het hart 

ingestemd, mede ingegeven door 

het beleid van het toenmalige kabi-

net die de inkomensgrens voor 

stadspassen landelijk zou vast leg-

gen op 110% van de bijstandsnorm. 

Het huidige kabinet, met PvdA 

staatssecretaris Klijnsma voorop, is 

hierop teruggekomen en heeft er-

voor gezorgd dat gemeenten zelf de 

inkomensgrens mogen bepalen. 

Daar was de PvdA erg blij mee, want 

de fractie had inmiddels al veel sig-

nalen uit de samenleving gekregen 

dat de teruggang van de Ooievaars-

pas ertoe leidde dat minder kinde-

ren konden meedoen met sport- en 

andere activiteiten.  

Met de Ooievaarspas kunnen men-

sen met een kleine beurs met kor-

ting of gratis deelnemen aan activi-

teiten, zoals sportclubs, museumbe-

zoek, lidmaatschap van de biblio-

theek, etc. De PvdA fractie heeft zich 

ervoor ingezet dat ook de mensen 

met een kleine beurs de mogelijk-

heid hebben om mee te doen met 

de samenleving. De Ooievaarspas is 

daar een goed instrument voor. 

Een tweede mooie resultaat dat dit 

jaar is behaald is de reservering van 

de extra gelden voor het armoede-

beleid. Het kabinet zet extra financi-

ele middelen in voor de bestrijding 

van de armoede. De exacte bedra-

gen voor onze gemeente zijn nog 

niet bekend, maar landelijk is er 20 

miljoen in 2013 beschikbaar, oplo-

pend tot 100 miljoen in 2015 en 

verder. Deze gelden zijn echter niet 

geoormerkt, wat kan betekenen dat 

deze gelden ook voor andere doel-

einden worden ingezet. De PvdA 

heeft tijdens de begroting een motie 

ingediend waarbij deze extra gelden 

expliciet worden gereserveerd voor 

armoedebestrijding. Vooral moet 

zijn voor de gezinnen met kinderen, 

ondernemers, en zelfstandigen zon-

der personeel (zzp’ers).  

Tevens heeft de PvdA het college 

verzocht om na de raadsverkiezin-

gen met de raad een Sociale Confe-
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rentie te organiseren met alle be-

trokken lokale organisaties op het 

gebied van armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening, zodat kan wor-

den nagedacht over de besteding 

van deze extra gelden als doel een 

gezamenlijk draagvlak te creëren 

voor de besteding van dit geld. De 

PvdA-motie is unaniem aangeno-

men.  

GEMEENSCHAPPELIJKE 

REGELINGEN GGD EN DSW 

Nadat de gemeenschappelijke rege-

ling GGD Zuid-Holland West in eer-

dere jaren, in grote problemen te 

zijn gekomen, mede door de afsplit-

sing van de Jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) die een onevenredig grote 

overhead bij GGD te hebben achter-

gelaten, stond 2013 in het teken van 

de wettelijke verplichting om samen 

met de GGD Den Haag over te gaan 

in een GGD Haaglanden (aansluitend 

bij de Veiligheidsregio). Dit krijgt de 

bijzondere vorm van regeling waar-

bij acht gemeente producten inko-

men bij een dienst van de gemeente 

Den Haag. De PvdA-fractie zag dit als 

een weliswaar asymmetrische maar 

mogelijke goede vorm, maar bij de 

goedkering heeft een raadsamen-

dement gesteund om dit na twee 

jaar te laten evalueren.  

Ook de Dienst Sociale Werkvoorzie-

ning (DSW) verkeert in zwaar weer, 

waarbij soms belangrijke tekorten 

optreden en anderzijds door tijdig 

ingrijpen wel de bedrijfsvoering 

goed wordt bijgestuurd. Met de 

komende landelijke wijzigingen blijft 

lastig vast te stellen of de DSW op 

koers ligt. Hoe het ook zij, met be-

grip voor de complexiteit van ge-

meenschappelijke regelingen was 

2013 het jaar waarin de democrati-

sche verantwoording en bestuurlijke 

aansturing bij de raad niet meer op 

het voordeel van twijfel kan reke-

nen. Naast het instellen van reke-

ningcommissies en formuleren van 

kritischer zienswijzen als raad, is het 

inzicht dat de raad een op een gron-

diger manier zijn controlerende taak 

moet invullen.  

COMMISSIE OPENBAAR 

GEBIED 

Raads- en commissieleden: Maarten 

Oosschot, Paul van der Burg (tot de 

zomer) en Marjan van Giezen 

SOCIALE WONINGBOUW 

Net zoals in de rest van Nederland 

zat de woningbouw in onze gemeen-

te het afgelopen jaar volledig op 

slot. De verkopen bij de nieuwbouw 

projecten lopen achter op de prog-

noses. In het project Damcentrum 

zijn vooralsnog alleen de sociale 

huurwoningen in aanbouw geko-

men. Medio 2014 worden deze 

opgeleverd. De PvdA-fractie heeft in 

commissie en raad de volle steun 

gegeven aan deze projecten. 

Mede op initiatief van de PvdA is er 

in april een thema avond geweest 

over de sociale woningbouw, met 

als gast Tweede Kamerlid Jacques 

Monasch. Hierin werden de moge-

lijkheden besproken hoe de kern-

voorraad in tact blijft en bereikbaar 

voor de doelgroepen. Vanzelfspre-

kend blijft de fractie zich, ondanks 

landelijk beleid en economische 

omstandigheden, inzetten voor 

voldoende betaalbare woningen in 

onze gemeente, omdat immers 

iedereen de kans moet hebben in 

onze mooie gemeente te willen 

wonen. 

CBS 

Onze gemeente is koploper wat 

betreft het aantal leegstaande kan-

toren. Het grootste leegstaande 

gebouw is dat van het CBS (60.000 

m2), dat eigendom is van het Rijk. 

De PvdA fractie heeft de afgelopen 

maanden in zowel Tweede Kamer, 

commissie en raad aandacht ge-

vraagd voor het gebouw. De inzet 

van de fractie is om het gebouw 

gesloopt te krijgen en het gebied te 

gaan ontwikkelen voor (socia-

le)woningbouw. Tot nu lijkt de me-

dewerking vanuit het Rijk echter niet 

al te groot. 

FUNDERINGSPROBLEMATIEK 

(PAALROT) IN VOORBURG 

Door de PvdA heeft zich in zowel 

raad als commissie hard gemaakt 

voor een goede financiële regeling 

voor de eigenaars/bewoners van 

woningen aan de Koningin Wilhel-

minalaan waar paalrot bij de funde-

ring is geconstateerd. Deze eige-

naars zijn verplicht de fundering te 

herstellen, maar dit betekent een 

zware financiële last! Uiteindelijk 

heeft al onze inspanningen ertoe 

geleid dat er een mogelijkheid tot 

lening/subsidie is gekomen waar-

mee de bewoners daadwerkelijk 

mee aan de slag kunnen gaan. 

DUIVENVOORDE CORRIDOR 

De Duivenvoorde corridor heeft tot 

doel het open houden van het groe-

ne gebied tussen de Leidschendam 

en Voorschoten. Dit openhouden 

betekent in hoofdlijnen dat de kas-

sen verdwijnen en dat deze herin-

richting wordt bekostigd door wo-

ningbouw en (provinciale) subsidies. 

Juist in deze tijd waar de gemeente 
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zuinig met zijn geld moet omgaan en 

dat de afzet van dure woningen 

heeft de PvdA bij behandeling van 

grondexploitatie nadrukkelijk de 

aandacht gevraagd voor de risico’s 

voor onze gemeente. Na diverse 

onderzoeken kwam naar voren dat 

er geen weg terug meer is. De finan-

ciële claims zouden dermate groot 

zijn dat dit niet opweegt tegen de 

risico’s. Om deze risico’s te beheer-

sen wordt gekeken naar fasering en 

het in kleine onderdelen op de 

markt te brengen. Om te zorgen dat 

de projecten voldoende kwaliteit 

bezitten heeft de gemeente een 

stedenbouwkundig kader vastge-

steld. Na uitgebreid overleg en di-

verse bezoeken op locatie heeft de 

PvdA ingestemd met het beleid van 

het college. 

ROTTERDAMSEBAAN 

In 2013 zijn de laatste gemeente-

raadsbesluiten genomen over de 

aanleg van de Rotterdamsebaan. 

Alhoewel de Gemeenteraad twijfels 

houdt over de positieve effecten van 

de Rotterdamsebaan in zijn geheel, 

lijken de nadelen voor onze ge-

meente beperkt te zijn. Na toezeg-

gingen van Den Haag dat zij garant 

staan voor extra maatregelen als 

blijkt dat de luchtkwaliteit of geluid-

overlast toch tegen valt, kon ook de 

PvdA-fractie instemmen met het 

bestemmingsplan voor het deel van 

de Rotterdamsebaan dat in/onder 

onze gemeente door loopt.  

Onze grootste zorg zit in de mogelij-

ke toename van het (sluip)verkeer 

op de route Binckhorstlaan / Pr. 

Mariannelaan / Fonteynenburgh-

laan. Ook hiervoor hebben we toe-

zeggingen gekregen van Den Haag. 

Uiteindelijk zal de Rotterdamsebaan 

juist moeten leiden tot minder sluip-

verkeer door Voorburg-west. Nu de 

financiering ook rond is, zal de aan-

leg van de tunnel in 2015 kunnen 

starten. De Rotterdamsebaan moet 

in 2017 gereed zijn. De PvdA-fractie 

zal de effecten voor onze gemeente 

nauwkeurig blijven monitoren. 

AVALEX 

2013 was het jaar van de grote fi-

nanciële problemen van ons afval-

inzamelingsbedrijf Avalex. Waar de 

PvdA-fractie al in 2010 (!) om maat-

regelen had gevraagd voor beter 

financieel toezicht, bleek dat op dit 

terrein niets was gebeurd. Misma-

nagement en grote administratieve 

fouten zorgden ervoor dat Avalex 

een verlies leed van een paar mil-

joen euro. Reden voor onze ge-

meente om samen met de andere 

gemeenten Avalex door te lichten en 

het management te vervangen. Eind 

2013 lijkt de organisatie weer opor-

de te komen. Wel is dit aanleiding 

voor ons geweest om aan te dringen 

op een andere organisatievorm. 

Een Gemeenschappelijke Regeling 

geeft gemeenten te weinig moge-

lijkheden de controlefunctie te kun-

nen uit te oefenen of het beleid bij 

te sturen. Onze inzet is gericht om te 

komen tot een Overheids-NV, met 

een deskundige directie en een Raad 

van Toezicht vanuit de gemeenten. 

Het komende jaar zullen we samen 

met de andere Avalex-gemeenten 

een nieuw afvalbeleid opstellen, met 

meer nadruk op gescheiden inzame-

ling en kostenbesparing maar met 

behoud van de service voor de bur-

gers! 

COMMISSIE ALGEMENE 

ZAKEN 

Raads- en commissieleden:  

Marjan van Giezen en Hans Wagner 

(opgevolgd door Nadine Stemerdink en 

Maarten Oosschot).  

Commissievoorzitter: Arnout Brussaard 

LEIDSENHAGE 

De herontwikkeling van Leidsenhage 

begint langzamerhand meer vorm te 

krijgen. In de afgelopen periode is in 

gezamenlijke inspanning door de 

gemeente, de eigenaar van Leidsen-

hage (Unibail Rodamco) en zeker 

niet in de laatste plaats door de 

omwonenden veel werk verzet om 

tot een upgrade van ons regionale 

winkelcentrum te komen. Na de 

eerste presentatie in de raad van 

juni-juli kwam echter ook een aantal 

zorgpunten naar voren, vooral van 

de kant van de bewoners, die vrees-

den voor verkeersoverlast en te 

grote bouwvolumes voor hun deur. 

De afgelopen maanden is in overleg 

met alle betrokkenen naar deze 

zorgpunten gekeken. Op bestuurlijk 

niveau is de stadsregio Haaglanden 

gelukkig – met enige moeite - ak-

koord gegaan met de uitbrei-

ding/upgrading van Leidsenhage. De 

eerste maanden van 2014 zullen de 

plannen verder vorm moeten krij-

gen. De PvdA-fractie heeft de plan-

nen voor Leidsenhage in commissie 

en raad steeds ondersteund, maar 

zal zeker oog blijven houden voor de 

belangen van de omwonenden. 

COMMISSIE REKENING EN 

AUDIT 

Raads- en commissieleden: Arnout 

Brussaard (plv.: Nadine Stemerdink) 

REKENKAMERCOMMISSIE 

Nadat in 2012 de gemeenteraad van 

Rijswijk uit de gezamenlijke reken-
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kamercommissie met Leidschen-

dam-Voorburg was gestapt om re-

denen van bezuinigingen, heeft de 

raadscommissie Rekening en Audit 

(R&A) zich erover gebogen hoe de 

wettelijke verplichting tot het heb-

ben van een rekenkamercommissie 

moest worden ingevuld. Daarbij 

tekende zich als oplossing aan, het 

aansluiten bij de bestaande reken-

kamercommissie van Wassenaar, 

Voorschoten en Oegstgeest.  

In mei is afscheidgenomen van de 

oude rekenkamer commissie. Daar-

na is gesproken voer het vervolgtra-

ject en de voorwaarden. Nadat om 

redenen van financiën aanvankelijk 

geen besluit kan worden genomen, 

is in de laatste raadsvergadering met 

een kleine meerderheid (VVD en 

CDA nota bene tegen) ingestemd 

met de nieuwe overeenkomst en 

voorlopig niet-structurele financie-

ring zodat Leidschendam-Voorburg 

per 1 januari 2014 weer een reken-

kamercommissie heeft. Daarnaast 

heeft de commissie R&A in het ka-

der van de reguliere Planning & 

Control-cyclus verschillende keren 

met de accountant en wethouder 

gesproken. 

OVERIGE ZAKEN 

ALGEMEEN BESTUUR 

HAAGLANDEN 

In 2013 kwamen de meeste beslui-

ten in de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur (AB) Haaglanden 

onverminderd bij consensus tot 

stand. De planning van investerin-

gen in infrastructuur voor verkeer en 

vervoer is daar het belangrijkste 

voorbeeld van. Er zijn vier AB-

vergaderingen gehouden, waaraan 

vanuit Leidschendam-Voorburg 

Arnout Brussaard en Maarten Oos-

schot (als lid resp. plaatsvervanger) 

hebben deelgenomen.  

Een enkele keer liepen opvattingen 

en belangen uiteen. De regionale 

structuurvisie voor detailhandel die 

in november werd vastgesteld, bleek 

discussie op te leveren omdat de 

voorgenomen modernisering van 

Leidsenhage en grote investeringen 

door Unibail-Rodamco in capaci-

teitsuitbreiding bij omliggende ge-

meenten zoals Zoetermeer en Delft 

vragen opriep..  

De voorbereiding van de Metropool-

regio Rotterdam-Den Haag (MRDH) 

leidt tot een afbouw van het stad-

gewest per 1 januari 2015. Het per-

soneel wordt overgenomen door de 

negen gemeenten. Daarbij blijft 

behoefte aan afstemming tussen de 

negen gemeenten op niet over te 

dragen taken en is goed denkbaar 

dat die samenwerking op onderde-

len zelfs juist uitbreiding behoeft. De 

‘H9’-regio heeft wat dat betreft wel 

toekomst. Al zal het samenwer-

kingsverband Haaglanden worden 

opgeheven, er lijkt nu op onderde-

len door de uitbreiding met Voor-

schoten een ‘H10’ te komen, bij-

voorbeeld voor specialistische 

Jeugdzorg. 

 

RAADSVERKIEZINGEN 

ONZE TOP-KANDIDATEN 

MARJAN VAN GIEZEN:   

IK GA VOOR DE GEMEENTE, IK 

STA VOOR HET TEAM! 

En wat voor team! Ik denk dat 

niemand het zal ontkennen. De 

inwoners niet. Maar ook onze colle-

ga’s in de Raadzaal niet. Wat hadden 

we een goede fractie! We waren er 

altijd. In de Raadszaal. Buiten de 

Raadszaal. Zonder franjes. Met in-

houd. Dank, collega’s in de fractie. 

Dank, Gregor, voor twee periodes 

samenwerking en ondersteuning. 

Dank, leden van de afdeling, voor 

jullie steun en vertrouwen in ons als 

fractie! We gaan ervoor,want we 

weten dat de PvdA juist de komende 

periode heel hard nodig zal zijn om 

de decentralisaties op een verant-

woorde manier door te voeren. 

Verantwoord financieel, maar voor-

al: verantwoord naar de mensen die 

van goede zorg afhankelijk zijn, van 

groot tot klein! 

NADINE STEMERDINK:  

DE GEMEENTE IS ER VOOR 

BURGERS EN ONDERNEMERS 

Het werken aan onze mooie samen-

leving is nooit af. Daarom hoop ik 

dat ik mij ook de komende vier jaar 

komende vier jaar weer kan inzetten 

voor de gemeente Leidschendam-

Voorburg. Wat mij betreft wel met 

een accentverschuiving. De komen-

de jaren zullen veel meer in het 

teken staan van de economie. Eco-

nomie gaat over banen, maar ook 

over de voorzieningen voor de bur-

ger, de (buurt)winkelcentra, de 

leefbaarheid in de wijken en investe-
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ren in ondernemers. Om de econo-

mie in het Oude Centrum van Voor-

burg een impuls te geven is het 

belangrijk om het Stationsplein in 

overleg met het MKB, de onderne-

mers en de centrummanager verder 

te ontwikkelen. Een ander belangrijk 

speerpunt van ons als PvdA is om te 

kijken naar een gevarieerder winkel-

aanbod in het Oude Centrum. Wat 

kan de gemeente doen bij de rand-

voorwaarden om ervoor te zorgen 

dat ondernemers graag zich in onze 

gemeente willen vestigen. Er moet 

wat mij betreft dus meer geïnves-

teerd worden in het ondernemers-

klimaat van onze gemeente. 

DELROY BLOKLAND: 

2014-2018 WORDT EEN 

SPANNENDE PERIODE 

De PvdA zal er voor waken dat de 

decentralisaties en bezuinigingen bij 

de Jeugdzorg, Participatiewet en 

Maatschappelijke ondersteuning zo 

worden vormgegeven dat de meest 

kwetsbare groepen niet tussen wal 

en schip terecht komen. Daarnaast 

zal de PvdA zich ook inzetten voor 

zowel werkgelegenheid als onder-

nemerschap in onze gemeente want 

die twee gaan hand in hand. Ik hoop 

daar met mijn expertise op het ge-

bied van economie en financiën een 

bijdrage aan te kunnen leveren. 

MARIKE LANING: 

ENTHOUSIAST GEMAAKT 

VOOR HET RAADSWERK  

Mijn maatschappelijke ervaring doe 

ik vooral op uit het bijstaan van 

kwetsbare mensen zoals psychiatri-

sche cliënten, minderjarigen die niet 

langer thuis kunnen blijven vanwege 

een delict of door het ontbreken van 

opvoedkundige capaciteiten van hun 

ouders. Mensen die diep in de pro-

blemen en schulden zitten; kortom 

ik heb dagelijks te maken met men-

sen die balanceren op de rand van 

uitsluiting. Ik zie in mijn praktijk veel 

fout gaan bij mensen die door om-

standigheden aan de verkeerde kant 

van de streep staan. Dat zijn terug-

kerende problemen. Als advocaat 

signaleer ik het probleem maar kan 

ik het vaak niet oplossen. Ik zou 

graag deze kennis uit de praktijk 

meenemen naar de politiek om tot 

maatwerk te komen. 

MARTEN OOSSCHOT: 

AANDACHT VOOR WOONVISIE 

OP DE LANGE TERMIJN. 

De uitdaging is en blijft niet om te 

veel om te kijken naar het verleden 

maar met een sterke PvdA-fractie in 

de raad onze Gemeente klaar te 

maken voor de komende jaren. Met 

alle veranderingen die vanwege 

rijkswege op ons afkomen (de drie 

decentralisaties), kortingen gemeen-

tefonds, Metropoolregio, discussies 

over grootte van een gemeente etc. 

vragen om een gedegen aanpak. 

Ook andere lopende zaken, die in de 

afgelopen periode in mijn portefeuil-

le zaten lopen ook de nieuwe raads-

periode gewoon door. Hierbij moet 

men denken aan het Damcentrum, 

de Nieuwe Driemanspolder, Leid-

senhage en uitbreiding/renovatie 

stadskantoor en gemeentehuis. 

ARNOUT BRUSSAARD: 

SOLIDAIR BELEID EN SOLIDE 

BEGROTING  

In tijden van crisis en bezuinigingen 

staan een evenwichtige maatschap-

pelijke ontwikkeling en sociale 

rechtvaardigheid in de gemeente 

onder druk. Aan een solidair beleid 

en een solide begroting denk ik als 

PvdA’er te kunnen bedragen. Als lid 

van de raadscommissies voor Maat-

schappelijke Aangelegenheden (MA) 

en Rekening en Audit (R&A) en als 

lid van het Algemeen Bestuur Haag-

landen heb ik op het brede terrein 

van sociale zaken en werk, zorg en 

welzijn, financiën en rekening, ge-

meenschappelijke regelingen (GGD, 

DSW), regionale samenwerking 

(Haaglanden en Metropoolregio in 

oprichting) ervaring opgedaan.  

CEMIL ALTAY:  

CULTURELE RIJKDOM VOOR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

Voor mij is het culturele rijkdom om 

verschillende mensen gezamenlijk te 

kunnen zien groeien in hun ontwik-

keling. Dit vormt voor mij de ‘drive’ 

in mijn werkzaamheden. Al vanaf 

mijn 27
e
 ben ik actief als gemeente-

raadslid in Leidschendam-Voorburg. 

Want op vrij jonge leeftijd kwam ik 

erachter dat ik het belangrijk vond 

om me in te zetten voor de samen-

leving. Het beleid dat gevoerd wordt 

in de politiek is altijd in de samenle-

ving voelbaar. Alles wat mij zowel als 

persoon raakt als op arbeidsvlak, is 

ook in de samenleving voelbaar. In 

de stad waar ik van jongs af aan mijn 

eigen ontwikkeling heb doorge-

maakt, wil ik dat die grond voor 

iedereen de voedingstoffen kan 

bieden zodat een ieder hier opti-

maal kan groeien. Komend jaar zou 

ik dan ook niets liever willen dan de 

stem mogen zijn voor de diversiteit 

die deze stad te bieden heeft 

Lees meer op onze website onder: 

http://leidschendamvoorburg.pvda.

nl/organisatie/kandidaten/  

 

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/organisatie/kandidaten/
http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/organisatie/kandidaten/
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VAN HET BESTUUR  

LIJSTVERBINDING PVDA MET 

GROENLINKS 

De PvdA en GroenLinks in Leidschen-

dam-Voorburg zijn – voor de derde 

keer sinds de vorming van onze ge-

meente – een lijstverbinding aange-

gaan. Lijsttrekker Floor Kist van 

GroenLinks legt uit: “Dit heeft te 

maken met hoe zetels voor de ge-

meenteraad worden verdeeld. Met 

deze lijstverbinding vergroten we de 

kans op een zetel voor links.” 

Onze afdelingssecretaris Arjan Ver-

meulen: “We liggen politiek dicht bij 

elkaar, zeker als het gaat om aan-

dacht voor armoede, bijstand en 

zorg. Met een lijstverbinding gaat 

geen stem op links verloren.” Beide 

partijen hebben straks wel een eigen 

programma en een eigen lijst van 

kandidaten waar 19 maart op ge-

stemd kan worden. 

Bij deze verkiezingen zijn er 35 zetels 

te verdelen. Het aantal keren dat 

een partij de ‘kiesdeler’ (1 : 35 van 

alle geldige stemmen) haalt, levert 

elke keer een zetel in de raad op. 

Een partij die de kiesdeler niet haalt, 

komt niet in de raad. Als er dan 

minder dan 35 zetels toebedeeld 

kunnen worden, wordt uitgerekend 

welke extra zetel toegekend aan een 

partij of een lijstverbinding de mees-

te stemmen vertegenwoordigt, 

totdat uiteindelijk alle 35 zetels zijn 

verdeeld. Een lijstverbinding maakt 

meer kans op een ‘restzetel’ dan een 

aparte lijst. 

BESTUUR KOEPELFONDS 

ZOEKT VERSTERKING 

DOOR JACQUELINE 

KRAAKMAN 

Het Koepelfonds is in 2001 ontstaan 

uit de Stichting Volksgebouw De 

Koepel. De stichting wil de sociale 

contacten binnen de gemeente 

Leidschendam-Voorburg bevorderen, 

de gemeenschapszin in deze ge-

meente en de vitaliteit van de sa-

menleving versterken en de partici-

patie van instellingen en inwoners 

aan de samenleving ondersteunen. 

Dit wil het Koepelfonds bereiken 

door te voorzien in financiering van 

kleinschalige activiteiten en projec-

ten met een sociaal of sociaal-

cultureel karakter, die anders niet of 

slechts gedeeltelijk zijn te realiseren. 

Het bestuur van het Koepelfonds 

wordt gevormd door mensen met 

een binding met FNV en PvdA. On-

langs heeft Henk Knoester vanwege 

zijn activiteiten voor Groen Links zijn 

lidmaatschap van het bestuur van 

het Koepelfonds beëindigd. Het 

bestuur bestaat nu nog uit 4 leden, 

waarvan 3 een achtergrond hebben 

in de FNV. Het bestuur van het Koe-

pelfonds heeft weer versterking 

nodig, bij voorkeur uit de PvdA-

geledingen. Het bestuurswerk omvat 

ca. 4 vergaderingen per jaar) en 

soms een activiteit bezoeken. Be-

langstellenden kunnen zich voor 

meer informatie melden bij Ankie 

van Rongen (a.van.rongen 

@hccnet.nl) of Jacqueline Kraakman 

(bootkraak@gmail.com).  

POLITIEKE AGENDA 

FEBRUARI 2014 

ma 3 bestuursvergadering 

di 4 Gemeenteraad 

za 8 flyeren en canvassen in Voor-

burg-Noord met Michiel Servaes 

ma 10 debat Jeugdzorg 

do 13 fractievergadering Cie’s 

za 15 en zo 16 PvdA-CONGRES 

(Chassé-Theater, BREDA) 

ma 17 Commissie MA en Open 

Raadhuis 

di 18 Commissie OG  

wo 19 Commissie AZ 

wo 26 Algemene Ledenvergadering 

afdeling (De Groene Loper) 

do 27 fractievergadering Raad  

MAART 2014  

ma 3 bestuursvergadering  

wo 5 Cultuurdebat lijsttrekkers, in 

Museum Hofwijck 

za 8 maart CAMPAGNE 

di 11 Gemeenteraad 

vr 14 lokaal lijsttrekkersdebat op 

radio Midvliet 

za 15 maart CAMPAGNE 

ma 17 lokaal lijsttrekkersdebat in 

Gymnasium Novum 

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 

http://www.groenlinksleidschendamvoorburg.nl/
mailto:a.van.rongen@hccnet.nl
mailto:a.van.rongen@hccnet.nl
mailto:bootkraak@gmail.com
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 DEBAT JEUGDZORG MET 

LOES YPMA 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN  

“Gemeenten, zorg dat je de pro-

bleemgezinnen in beeld hebt. Loop 

mee met de zorgorganisaties, hou 

gezinnen in beeld. Dáár begint goe-

de jeugdzorg”.  

Met deze goede raad sloot Tweede 

Kamerlid Loes Ypma (PvdA) de dis-

cussieavond in Leidschendam af 

over jeugdzorg. De PvdA fractie 

Leidschendam-Voorburg had deze 

avond georganiseerd om zich voor 

te bereiden op de decentralisatie 

van jeugdzorg naar de gemeenten, 

die volgend jaar plaatsvindt. Wat 

betekent het voor onze gemeente, 

hoe krijgen we de cliënten in beeld 

en hoe sturen we de zorginstanties 

aan? Dat zijn vragen die nog leven 

bij diverse fracties van de PvdA. Ook 

de PvdA-fracties Rijswijk, Wassenaar 

en Voorschoten waren erbij. Aanwe-

zig waren ook de direct betrokken 

organisaties als Bureau Jeugdzorg 

Haaglanden, Schakenbosch, Jeugd-

Formaat, Stichting Passend Onder-

wijs Haaglanden, Vlietkinderen kin-

deropvang en Jeugdgezondheids-

zorg Zuid-Holland West. 

Na een inleiding door PvdA-

lijsttrekker Marjan van Giezen gaf 

Loes Ypma een toelichting op de 

nieuwe Jeugdwet. Daarna konden 

alle organisaties in de zaal vragen 

stellen aan Loes Ypma en aan elkaar. 

Er ontstond een levendige discussie 

met vragen als hoe voorkom je dat 

kinderen in de jeugdzorg terecht 

komen? Wat is de rol van consulta-

tiebureaus, kinderopvangorganisa-

ties en school? Hoe zorgen we voor 

zorg dicht in de buurt en voorkomen 

we dat er 10 hulpverleners in één 

gezin rondlopen? Hoe kom je van 

een aanbodsturing naar een vraag-

sturing richting de zorginstellingen?  

Aan het eind van de avond vatte 

wethouder Gregor Rensen (PvdA, 

Sociale Zaken) nog een aantal zaken 

samen. Hij gaat zich inzetten om in 

de laatste maanden van zijn wet-

houderschap een aantal gezinnen 

goed in beeld te krijgen. Hij riep 

organisaties op om samen te werken 

om de zorg voor het kind dicht om 

het kind heen te kunnen organise-

ren. Eén kind, één gezin, één visie en 

één behandelplan. Dat is ook de 

strekking van de nieuwe Jeugdwet, 

die deze week op de agenda van de 

Eerste Kamer staat.  

Naar verwachting zal de wet op 1 

januari 2015 in werking treden. Dan 

moeten Leidschendam-Voorburg, 

Wassenaar en Voorschoten er klaar 

voor zijn. De PvdA fracties zijn in elk 

geval inhoudelijk helemaal bijge-

praat door het PvdA Kamerlid Loes 

Ypma. Lijsttrekker Marjan van Gie-

zen stelde na afloop: “het gaat hier 

wel ergens om, namelijk om kwets-

bare kinderen. We zijn straks als 

gemeente verantwoordelijk voor de 

gehele zorg voor het kind, van baby 

tot volwassene. Als Raadsleden 

moeten we dan wel weten waar het 

over gaat. 

VAN HET BESTUUR 

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 26 

FEBRUARI 

Op woensdag 26 februari is er weer 

een Algemene Ledenvergadering in 

wijkcentrum de Groene Loper (gele 

zaal), Voorburg. De vergadering 

begint om 20.00 uur.  

We bespreken dan de jaarverslagen 

van de raadsfractie (in deze Rooie 

rakker) en het financieel en activitei-

tenverslag van het afdelingsbestuur 

(deze worden tijdens de vergadering 

uitgereikt) over 2013 en kijken voor-

uit naar de verkiezingscampagne 

voor de Raad. 

Ook stellen we de samenstelling van 

het bestuur, de kascommissie en de 

afvaardigingen naar Congres en 

Gewest opnieuw vast.  

Belangstelling om mee te doen aan 

de campagne, in het bestuur, op 

onze website? Doe mee!  

Meld je aan via voorburg@pvda.nl 
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