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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 3, JAARGANG 2014 

KLEINER MAAR STERK! 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVOORZITTER 

Sinds maart dit jaar is de PvdA fractie in de Gemeenteraad ingekrompen van 5 naar 3 fractie-

leden. Een grote teleurstelling en – naar iedereen ons verzekert – vooral een gevolg van de 

nationale politiek. Maar elke verkiezingsuitslag is een les voor de toekomst, zo ook deze. 

Belangrijkste conclusies: nog meer naar de inwoners toe, niet alleen ‘op bezoek’ maar ook 

met raad en daad bijstaan waar nodig is. Maarten Oosschot en Jacob Zuurmond pakken deze 

handschoen op en zijn bezig tot de oprichting van een Ombudsteam te komen. Wordt ver-

volgd dus! 

Daarnaast is het ook belangrijk een breed team te hebben bij verkiezingen. Er moet als het 

ware een rode golf door de gemeente gaan. Daarvoor waren we dit keer met een te klein 

team. Dat kan beter dus. Als nieuwe fractie zijn we gelukkig niet bij de pakken gaan neerzit-

ten. We hebben er nieuwe kennis bij gekregen, in de personen van Delroy Blokland (econo-

mie, werkgelegenheid) en Marike Laning (jeugdzorg, decentralisaties). Samen met de erva-

ring van Nadine Stemerdink, Maarten Oosschot en mijzelf vormen we een sterk team! In de 

Raad pakken we met verve de rol van constructieve oppositiepartij op. We steunen een 

aantal nieuwe maatregelen die het college wil oppakken, zoals meer steun voor de wijkcen-

tra, onderzoek naar meer maatschappelijke huurprijzen. En een meer transparante be-

stuurscultuur, zowel tussen Raad en College als tussen Raad en inwoners. 

We hebben echter nog weinig inhoudelijke invulling gezien van het college. We hopen dins-

dag 15 juli – als de Kadernota wordt besproken – meer inzicht te krijgen in de plannen van 

het college. Er is nieuw geld aangekondigd voor de lokale economie, voor groen en voor 

toerisme. En een klein beetje nieuw geld voor sociaal beleid. Wat de PvdA betreft te weinig 

dus! Het college doet daarmee precies wat het in de campagne het vorige college verweet: 

investeren in stenen in plaats van in mensen. We zullen ze hier fijntjes aan herinneren tij-

dens de Raadsbehandeling. [vervolg op blz 4 van deze Rooie Rakker]  

Kortom, we zijn nu een kleine(re) fractie maar met veel kennis en ervaring, en met een grote 

betrokkenheid. En een steunfractie met Maarten Oosschot en Marike Laning als commissie-

leden, Jacob Zuurmond als fractievolger en met een actieve deelname vanuit het bestuur in 

de vorm van Paul van der Burg. We gaan er dus keihard tegenaan! Nog even op 15 juli en 

daarna weer in september. PS: vindt u het leuk een keer een fractie- of Raadsvergadering bij 

te wonen? Laat het ons weten, u bent bijzonder welkom! 

 

 

DE ROOIE RAKKER 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES): 

Paul Q. van der Burg  

(voorzitter, campagne-coördinator)  

tel. 06-27 453 805; e-mail 

paulq1957@gmail.com  

Michel van der Holst (webmaster)  

Burg. Van Duyvendijklaan 54, 2262 

CE Ldm. tel. 06-30344890  

e-mail: m.vander.holst@hetnet.nl 

André Rodenburg  

(plv. voorzitter, nieuwsbrief Rooie 

Rakker) Balen van Andelplein 113, 

2273 LH Vbg; tel. 3870378; e-mail: 

arodenburg@ziggo.nl  

Jac Wolters (penningmeester, secre-

taris, 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: @PvdALdmVbg  

 

Website:  

leidschendam voorburg.pvda.nl 

GEMEENTERAADSFRACTIE   

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

Marjan van Giezen  

(fractievoorzitter)  

Binckhorstlaan 13, 2275 VL Vbg;  

tel. 06-29 564 484;  

e-mail: marjan_kees@hetnet.nl  

 

Nadine Stemerdink  

(plv. fractievoorzitter)  

Koningin Julianalaan.126, ·2274 JM 

Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink@  

leidschendam-voorburg.nl 

 

Delroy Blokland 

Prinses Mariannelaan 124,  

2275 BK Vbg; tel. 06-26314758 

e-mail: delroyblokland@gmail.com  

COMMISSIELEDEN 

Marike Laning  

Kon. Wilhelminalaan 49,  

2274 AA Vbg, tel. 070-3838216,  

e-mail: laning@delb.nl  

 

Maarten Oosschot  

Johannes Poststraat 14,  

2264 DC Ldm; tel. 3205148;  

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

WIJK- EN OMBUDSTEAM 

Jacob Zuurmond 

Laan van Nieuw Oosteinde 404, 

2274 GJ Vbg, tel. 06-37331356,  

e-mail: jzuurmondsr@hotmail.com 

Maarten Oosschot 

Michel van der Holst 

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: Jacob Zuurmond 

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, Gregor Rensen 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 /  

mailto:paulq1957@gmail.com
mailto:m.vander.holst@hetnet.nl
mailto:arodenburg@ziggo.nl
mailto:voorburg@pvda.nl
mailto:marjan_kees@hetnet.nl
mailto:n.stemerdink@%20leidschendam-voorburg.nl
mailto:n.stemerdink@%20leidschendam-voorburg.nl
mailto:delroyblokland@gmail.com
mailto:laning@delb.nl
mailto:m.oosschot@12move.nl
mailto:jzuurmondsr@hotmail.com
mailto:m.servaes@tweedekamer.nl
mailto:ledenadministratie@pvda.nl
mailto:eadel@pvda.nl
mailto:zholland@pvda.nl
http://www.zuidholland.pvda.nl/
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mailto:ps@martinloose.nl
mailto:m.a.loose@planet.nl
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA 

Het nieuwe college staat nu twee 

maanden aan het roer, tijd voor 

concreetheid, zou ik zeggen. Dan 

kunnen we pas echt onze rol als 

oppositiepartij invullen. Om ons 

goed voor te bereiden op onze 

nieuwe rol hebben we het Partijbu-

reau gevraagd ons te begeleiden op 

een Strategiedag.  

Paul Slings, oud-wethouder Leiden, 

heeft ons de do’s and don’ts van het 

oppositievoeren toegelicht. Nadelen 

van oppositiepartij zijn dat je minder 

snel wat hoort uit het college en uit 

het ambtelijk apparaat. Voorstellen 

worden ook minder serieus geno-

men, ze hebben je immers meestal 

niet nodig. Maar er zitten ook voor-

delen aan: we kunnen vrijuit onze 

mening meegeven, we kunnen zelf 

met initiatiefvoorstellen komen en 

we kunnen meer gaan samenwerken 

met GroenLinks om het sociale ge-

zicht van onze gemeente te verster-

ken. Kortom, we hadden een 

vruchtbare Strategiedag. Over een 

halfjaar praten we nog een keer met 

Paul om onze inzet als oppositiepar-

tij tegen het licht te houden. 

Nog één Raadsvergadering scheidt 

ons van het zomerreces. Een Raads-

vergadering waar de Kadernota 

(voorheen Voorjaarsnota) op de 

agenda staat. Voor ons belangrijke -

punten zijn de ontwikkelingen rond 

de decentralisaties op het gebied 

van (jeugd)zorg en de (jeugd) werk-

loosheid. Er vindt nu een proef 

plaats om te zien hoe we lokaal 

invulling kunnen geven aan een 

goed zorgbeleid. In Bovenveen is 

een wijkteam gevormd met deskun-

digen en praktijkbegeleiders.  

Als PvdA zijn we benieuwd hoe deze 

proef zich ontwikkelt en of mensen 

dit wijkteam weten te vinden. Be-

langrijke knelpunten zijn nog: wie 

doet de indicatie? Hoe kunnen we 

problemen al zien aankomen? Hoe 

kunnen we meerdere problemen 

binnen één gezin integraal oppak-

ken? De 2e helft van 2014 zal hier-

voor een belangrijke periode zijn. 

Wij staan open voor geluiden uit de 

wijk en houden contact met de zorg-

instellingen in onze gemeente. 

Een ander belangrijk dossier dat we 

regelmatig aankaarten is jeugdwerk-

loosheid. Die stijgt in onze gemeente 

nog steeds. Meer dan 400 jongeren 

zitten werkloos thuis. Zonder al te 

veel vooruitzicht. Er zijn al diverse 

maatregelen genomen, maar wij 

hebben nog geen beeld van het 

effect hiervan. Bereiken de leer-

werkcheques hun doel, dat wil zeg-

gen: komen jongeren na inleveren 

van zo’n cheque ook structureel aan 

het werk? Wat zijn de resultaten van 

het Jongeren Loopbaan Centrum? Er 

ligt nog steeds geen stageplan van-

uit de gemeente. Wij zullen het 

college hierover blijven bevragen!  

Tijdens deze Raad komt de PvdA-

fractie samen met de VVD-fractie 

met een Initiatiefvoorstel, als voor-

beeld van de nieuwe cultuur, oppo-

sitie en coalitie samen. Hierin vragen 

we om verlenging van de terrasope-

ningstijden met één uur, tot 24:00 

uur. Ook vragen we om meer moge-

lijkheden voor lichte daghoreca in 

winkelgebieden. Dit alles om de 

levensvatbaarheid van deze winkel-

gebieden te vergroten. Vanzelfspre-

kend mag dit niet tot meer overlast 

in de buurt leiden, hierover moeten 

vooraf goede afspraken worden 

gemaakt. We zijn benieuwd of het 

college dit steunt. 

Tot slot twee actualiteiten, waarover 

u misschien wel in de krantjes hebt 

gelezen: de Seniorenkrant is ter ziele 

en de wijk De Zijde is in rep en roer 

over de komst van een moskee in 

het voormalige TIO-gebouw.  

Wat de Seniorenkrant betreft zijn we 

in gesprek met WOeJ als uitgever 

van de krant. En we hebben contact 

met boze vrijwilligers, die deze krant 

maakten en nu aan de kant staan. 

Voor ons is helder dat ouderen be-

hoefte hebben aan een papieren 

Seniorenkrant, en op welke wijze 

WOeJ dat doet is vooral zaak van 

WOeJ zelf. Maar de vrijwilligers 

deden goed werk, er zou toch een 

oplossing moeten zijn. 

Een oplossing is minder in beeld als 

het gaat om de komst van een mos-

kee in de wijk De Zijde. De communi-

catie naar de buurt toe is niet goed 

verlopen. Officieel heeft de gemeen-

te ook geen rol. Het gaat om de 

verkoop van een gebouw van de ene 

particulier aan een andere particu-

lier. En ook qua bestemmingsplan 

past het. Het TIO-gebouw heeft de 

bestemming ‘maatschappelijk’, dit 

laat de vestiging van een religieus 

centrum toe. Maar hierbij werd niet 

duidelijk vermeld dat het om een 

moskee ging. Aan de andere kant 

beheert deze Stichting De Eenheid 

ook nu al een gebedsruimte in een 

voormalig schoolgebouw, waar 

niemand last van heeft of over 

klaagt. Het zou dus ook moeten 

kunnen zonder dat de buurt overlast 

ondervindt. Maar door de slechte 

communicatie wordt de tegenstand 

vanuit de buurt alleen maar groter. 

Een informatiebijeenkomst door de 

burgemeester leverde niet het ge-

wenste resultaat op. Als fractievoor-

zitters gaan we nu ook zelf praten 

met de buurt en met de Stichting. In 

de hoop dat partijen er samen uit-

komen. 
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POLITIEKE AGENDA 

JULI – AUGUSTUS 2014 

di 15 juli raadsvergadering,  

daarna zomerreces 

ma 18 augustus bestuursvergadering 

SEPTEMBER 2014  

do 4 fractievergadering voor de 

raadscommissies  

ma 8 raadscie. Maatschappelijke 

Aangelegenheden 

di 9 raadscie. Openbaar gebied 

do 11 raadscie. Rekening en Audit 

di 16 raadscie. Algemene Zaken 

ma 22 uiterste datum kandidaat-

stelling provincie en waterschappen 

do25 fractievergadering voor de 

gemeenteraad 

di 30 raadsvergadering 

Raads-, commissie en fractieverga-

deringen vanaf 19.30 uur in raadhuis 

Swaensteyn, Herenstraat 72 Vbg 

VAN HET BESTUUR 

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 26 MEI 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Op maandag 26 mei kam de Leden-

vergadering bijeen in wijkcentrum de 

Groene Loper. Onder andere om 

terug te blikken op de raadsverkie-

zingen van maart 2014 en om een 

nieuw bestuur samen te stellen.  

Gerard Dijkema en Arjan Vermeulen 

zijn als bestuursleden afgetreden. 

Als voorzitter van de afdeling is (met 

op 1 onthouding na algemene 

stemmen) Paul Q. van der Burg 

gekozen. Penningmeester Jac Wol-

ters neemt voorlopig ook de taak 

van secretaris op zich. Michel van 

der Holst treedt weer toe tot het 

bestuur. Naar verdere personele 

versterking wordt nog gezocht. 

De kascontrolecommissie bestaat nu 

uit Henk Lantinga en Arjan Vermeu-

len, onze congresafvaardiging uit 

Marjan van Giezen en Jacob Zuur-

mond, de gewestafvaardiging uit 

Arnout Brussaard en André Roden-

burg met Gregor Rensen in de pro-

grammacommissie.  

De vergadering heeft het nieuwe 

bestuur verzocht om voortaan 

agenda’s en verslagen eerder en 

uitgebreider beschikbaar te stellen, 

bijvoorbeeld via het besloten deel 

van de website. 

TERUGBLIK VERKIEZINGEN, 

VOORUITBLIK RAAD 

Paul van der Burg keek terug op de 

vorige campagnes: we hebben inge-

zet op Marjan van Giezen en Gregor 

Rensen als het gezicht van de lokale 

PvdA, ook zijn er tal van themabij-

eenkomsten en werkbezoeken ge-

houden. Dat laatste zullen we blijven 

doen, ook over bovenlokale onder-

werpen, bijvoorbeeld met ons 

Tweede Kamer-lid Michiel Servaes 

over internationaal beleid. 

Marjan van Giezen toonde zich te-

leurgesteld over beperkte betrok-

kenheid vanuit het oude bestuur bij 

de wijkbezoeken. De mensen en 

middelen voor de campagne waren 

wel goed georganiseerd. De inzet 

van de PvdA voor het verenigings-

werk heeft blijkbaar wel waardering 

van de besturen opgeleverd maar 

weinig erkenning bij de kiezers. 

Het nieuwe collegeprogramma, voor 

het eerst sinds jaren zonde de PvdA, 

staat vol van verkenningen en be-

stuurlijke cultuurverandering. Meer 

transparantie is prima maarmensen 

worden op hun eigen netwerk te-

rugverwezen als ze en sociaal vang-

net nodig hebben, er is weinig ruim-

te voor het bouwen van betaalbare 

huisvesting of aanpak van jeugd-

werkloosheid. De slechts drie wet-

houders zullen het druk krijgen. Dat 

is niet op te vangen door je alleen 

nog maar te richten op burgers, de 

bestuurders zullen juist de inzet van 

hun ambtenaren nodig hebben om 

de klus te klaren. En kritisch blijven 

over kosten en kwaliteit van de 

dienstverlening aan de burger zoals 

door Avalex.  

De vergadering heeft bediscussieerd 

wat de oorzaken waren van de te-

genvallende resultaten. En hoe nu 

verder? Wat zijn de oorzaken van 

ons verlies aan aanhang: niet alleen 

hebben we minder kiezers dan in 

2010 of 2012, maar ook minder 

actieve leden.  

Veel lijkt samen te hangen met de 

landelijke trend, ontevredenheid 

over economische vooruitzichten. In 

gemeentes waar niet de PvdA maar 

en progressieve combinatie deelnam 

was de uitslag beter.  

Zijn we als PvdA in Leidschendam-

Voorburg ‘te netjes’ geweest in de 

afgelopen periode? We kunnen 

meer laten zien om welke materiële 

belangen voor burgers het in de 

gemeente gaat: werk en inkomen, 

zorg en onderwijs. En hoe doen we 

dat in de toekomst beter: een Wij-

ken- en Ombudsteam , gerichte 

campagnes, betrekken van mensen 

met hun eigen netwerk! 
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-VAN HET GEWEST 

VACATURES EN 

KANDIDATEN 

DOOR JAN BARENDREGT 

Op 18 maart 2015 vinden de verkie-

zingen voor Provinciale Staten maar 

ook voor de Waterschappen Delfland 

en Schieland plaats. Als u kandidaat 

wilt zijn verzoeken we u zich voor 22 

september 12.00 uur te melden met 

een brief, waarin u aangeeft wat uw 

motivatie is met een korte levens-

loopbeschrijving met daarin voor de 

functie relevante gegevens. 

PROVINCIALE STATEN  

Een goed Statenlid motiveert zijn 

activiteiten en politiek handelen 

vanuit zijn sociaaldemocratische 

achtergrond. Natuurlijk laat hij of zij 

een goede balans zien tussen politie-

ke gedrevenheid en gevoel oor be-

stuurlijke haalbaarheid.  

Onze Statenleden zijn in staat initia-

tieven te nemen en om goed binnen 

en buiten de fractie samen te wer-

ken. Zij worden serieus genomen 

door burgers, bestuurders en be-

langhebbenden van organisaties, 

door mensen uit de gemeentepoli-

tiek, de ambtenaren in het Provin-

ciehuis en de collega’s in de Staten. 

Ze kunnen een goed verhaal hou-

den, zien kans om dat op te schrij-

ven maar kunnen ook goed luiste-

ren.  

Het Statenlidmaatschap kost u on-

geveer 15 uur per week, met pieken 

en dalen, en dat maakt u war zonder 

zeuren. U kunt tegen de stroperig-

heid van provinciaal beleid in het 

besef dat de provincie op tal van 

belangrijke onderwerpen zoals het 

ruimtelijk economisch beleid een 

onmisbare voorwaardenscheppende 

rol speelt. U accepteert dat de pro-

vincie ver van de burgers straat, 

zonder het contact met de werke-

lijkheid te verliezen en geeft ande-

ren energie.  

De nieuwe fractie als geheel moet 

diversiteit laten zien: een evenwich-

tige verhouding tussen vrouwen en 

mannen, een redelijke spreiding 

over de provincie, uiteenlopende 

leeftijd, verschillende (culturele) 

achtergronden, een mix van conti-

nuïteit en vernieuwing, complemen-

taire netwerken en kennisgebie-

den,enzovoort. Elk lid moet vol-

doende een teamspeler zijn, mensen 

moeten iets voor elkaar over heb-

ben en elkaar stimuleren op grond 

van kracht en effectiviteit. .  

WATERSCHAPPEN 

In 2015 zullen er voor de tweede 

keer Waterschapsverkiezingen ge-

houden worden, waarbij ingezete-

nen circa driekwart van de bestuurs-

leden zullen kunnen kiezen conform 

het lijstenstelsel (de overige be-

stuursleden zullen worden inge-

bracht door belangenorganisaties). 

De PvdA zal aan deze verkiezingen 

deelnemen. De PvdA neemt in alle 

waterschappen in Zuid-Holland een 

gerespecteerde plaats in. In drie van 

de vier waterschappen maakt de 

PvdA deel uit van het Dagelijks Be-

stuur. 

Het Waterschap is een zogeheten 

functionele democratie, dit heeft 

beperkingen tot gevolg met betrek-

king tot het te voeren beleid. Het 

Waterschap werkt nog volgens het 

monistisch stelsel; de dagelijks be-

stuurders maken dus deel uit van 

het Algemeen Bestuur. 

Deze aspecten hebben consequen-

ties voor de profielschets van een 

PvdA-waterschapsbestuurder. Meer 

informatie over het profiel staat op: 

http://www.pvdazuidholland.nl/ 

agendawaterschappen  

GEWESTBESTUUR 

In het gewestelijk bestuur is, wegens 

verhuizing van Sander Hartemink 

naar een andere provincie, op 1 juli 

een vacature ontstaan voor de func-

tie van penningmeester. 

We zoeken een PvdA-lid in Zuid-

Holland dat zich aangetrokken voelt 

tot het voeren van een financieel 

beleid, maar zich ook betrokken wil 

voelen bij het wel en wee van een 

aantal afdelingen in Zuid-Holland. 

Naast het administreren, beheren, 

innen en uitgeven van de gelden van 

het gewest is de penningmeester 

ook lid van het Dagelijks Bestuur en 

het Algemeen Bestuur. 

Interesse? Meldt u aan bij de secre-

taris van het gewest: We nodigen u 

dan graag uit een voor gesprek over 

inhoud, tijdsbesteding en dergelijke 

voor deze functie. Bel 010-4743705/ 

06-44456330 of e-mail naar 

j.barendregtvlaardingen@planet.nl  

http://www.pvdazuidholland.nl/%20agendawaterschappen
http://www.pvdazuidholland.nl/%20agendawaterschappen
mailto:j.barendregtvlaardingen@planet.nl
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COLUMNS EN OPINIE 

UITRUILEN  

OF OPNIEUW BEGINNEN? 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Het is nog meer twee jaar geleden 

dat Diederik Samsom de verrassende 

winnaar leek van de aangekondigde 

tweestrijd tussen Mark Rutte en 

Emile Roemer. De PvdA kwam uit 

schijnbaar geslagen positie terug in 

de Tweede Kamer en het kabinet.  

Inmiddels hebben we verkiezingen 

verloren voor de Gemeenteraad en 

het Europees Parlement. Hoewel dat 

op zich staande organen zijn, kan 

het resultaat niet los worden gezien 

van de regeringsdeelname van de 

PvdA. En ook in de peilingen staan 

we weer dichter bij het historische 

dieptepunt van slechts 10% van de 

kiezersgunst dan bij het uiteindelijke 

resultaat in 2012.  

Bij de coalitievorming met de VVD is 

toen niet ingezet op compromissen 

op elk onderwerp, maar op uitruil. 

Op zich vind ik dat nog steeds geen 

slecht idee: geen halve maatregelen! 

Dus geen strenge regels die maar 

een beetje gehandhaafd worden. 

Geen investeringen terwijl onduide-

lijk is waar de rest van het geld van-

daan moet komen. Geen grote uit-

voeringsorganisaties voor slechts 

een beetje subsidie.  

Waarom komt dit kabinetsbeleid 

dan zo slecht uit de verf? Het kan 

eraan liggen, dat bij de uitruil minis-

ters en staatssecretarissen zijn be-

noemd die nu het onverdunde be-

leid van de coalitiepartner moeten 

uitvoeren. Alsof je linksbenige spor-

ters op de rechtervleugel laat spelen 

en andersom. Dan zien we Fred 

Teeven met lange tanden bezig het 

kinderpardon uit te voeren, speelt 

Stef Blok tegen wil en dank huisbaas 

van alle sociale huurwoningen, snij-

den Martin van Rijn en Jetta Klijns-

ma met een bot mesje in gezond-

heidszorg en sociale uitkeringen 

terwijl Ronald Plasterk met frisse 

tegenzin een aantal provincies en 

gemeenten moet samenvoegen.  

Wanneer een PvdA-staatssecretaris 

het heeft over een moestuin als 

aanvulling op je pensioen dan wil ik 

niet van onze partijvoorzitter horen 

dat hoe ‘stom’ dat is , maar dat we 

duidelijk stellen dat je van alleen 

AOW moet kunnen leven en we niet 

enerzijds in de Troonrede kunnen 

oproepen tot participatie en ander-

zijds mantelzorg inboeken als bezui-

niging.  

Op het eerste gezicht is het vreemd 

dat de meeste zetels worden ge-

wonnen door partijen die extremere 

standpunten innemen zoals de SP of 

PVV, maar door partijen als D66 en 

CU/SGP die juist de ‘constructieve 

oppositie’ vormen. Ik vermoed dat 

onze kiezers niet massaal zijn over-

gestapt, maar deels thuisgebleven 

(de opkomst was immers veel lager 

dan voor de Tweede Kamer) terwijl 

afgehaakte stemmers van D66 weer 

zijn opgekomen. Wij zouden ook in 

staat moeten zijn om onze kiezers 

weer te mobiliseren. Dat zal niet 

alleen gaan door het kabinetsbeleid 

nog eens beter uit te leggen, of 

resultaten van hervormingen af te 

wachten. Het is niet uit te leggen en 

dient geen enkel redelijk doel (zo 

‘een kleinere overheid’ dat al is) om 

mensen bij de gemeentereiniging of 

de plantsoenendienst te ontslaan en 

ze vervolgens hun oude baan te 

laten doen als ‘werkervaringsplaats’ 

op straffe van verlies van uitkering. 

En dat terwijl bankiers die met 

staatssteun overeind zijn gehouden 

hun bonussen omzetten in vast 

salaris. Het helpt niet als een Haagse 

PvdA-wethouder meepraat over een 

‘tsunami’ van Poolse migranten, wel 

als onze minister van Sociale Zaken 

een verhaal heeft hoe we met open 

vizier op Europa eerlijke verhoudin-

gen op de arbeidsmarkt scheppen.  

Is dit een algemene trend in econo-

misch moeilijke tijden? Krijgen niet 

alle partijen kritiek die bezuinigingen 

moeten uitvoeren? Of gaat het el-

ders in Europa beter met de sociaal-

democratie, ook als die wel rege-

ringsverantwoordelijkheid?  

In Frankrijk regeren de socialisten 

alleen, maar daar gaan de mensen 

de straat op tegen economische of 

sociale hervormingen, van pensioen-

leeftijd tot homohuwelijk. De kritiek 

en het verlies aan maatschappelijke 

steun klinkt in Parijs nog harder dan 

in Den Haag. In Duitsland daarente-

gen is de SPD coalitiepartner gewor-

den met een agenda van invoering 

van minimumloon tot duurzamere 

energieopwekking en daar zijn juist 

zowel voor het EP als bij lokale ver-

kiezingen goede uitslagen gehaald. 

Er zou dus ook voor de PvdA ruimte 

op links moeten zijn.  

Een ‘cabinet reshuffle’ waarbij minis-

tersposten tussentijds worden ge-

ruild is in Nederland niet zo gebrui-

kelijk als in sommige van onze buur-

landen. Zo een herschikking zou wel 

eens verfrissend kunnen werken. 

Wellicht kan de benoeming van een 

EuroCommissaris uit het kabinet 

ervoor zorgen dat de puzzelstukjes 

op de juiste plek vallen.  
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BESTE PARTIJ VRIENDEN EN 

VRIENDINNEN 

PAUL Q VAN DER BURG, 

VOORZITTER 

Nu de fractie en het bestuur deels 

vernieuwd zijn en met vol optimisme 

de ‘strijd’ zijn aangegaan, is er ook 

het moment gekomen om aan u 

onze plannen te vertellen. Het is 

duidelijk dat we een nieuw periode 

in zijn gegaan. Een fractie die vanuit 

de oppositie de komende vier jaar 

gaat werken. Een constructieve 

oppositie, waarbij vooral het uit-

gangspunt zal zijn om onze idealen 

en doelen terug te zien in het beleid.  

Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar 

de fractie is enthousiast, heeft veel 

kennis in huis en hoopt ook van de 

kennis van u gebruik te kunnen 

maken. Het bestuur dat vernieuwd 

is, en klein geworden, maar als be-

langrijkste taak voor zichzelf heeft 

opgeschreven om de komende jaren 

het debat in onze gemeente weer 

terug te krijgen. Debat over ge-

meentelijke, landelijke en internati-

onale onderwerpen. De afdelings-

vergaderingen zullen in het vervolg 

dan ook gaan bestaan uit een kort 

huishoudelijk deel en een langere 

debatavond, waarbij we hopen ook 

niet-leden hier naar toe te krijgen. 

De onderwerpen willen we zoveel 

mogelijk ook met de fractie afstem-

men, zodat ook zijn de kennis die 

zo’n avond oplevert kan gebruiken 

in haar debatten tijdens commissie 

en raadsvergaderingen. 

EEN BEROEP OP U 

Een kleiner bestuur en een kleinere 

fractie. Niet dat we dit wilden, maar 

het is ons overkomen. We gaan nu 

niet aan u vragen om een bestuurs-

functie te aanvaarden, hoewel we 

nog naarstig op zoek zijn naar een 

secretaris. We zien echter veel plan-

nen, plannen van de fractie, plannen 

van onze leden Maarten Oosschot 

en Jacob Zuurmond om meer de 

wijken in te gaan en plannen van het 

bestuur. Willen we laten zien waar 

de PvdA voorstaat, moeten we die 

plannen de komende jaren ook gaan 

uitvoeren, inhoudelijk en professio-

neel. Daarvoor willen we wel een 

beroep op u gaan doen. Wetende 

dat u het al druk hebt, met werk, 

privé, andere bestuursfuncties en 

noem maar op. Toch doen we een 

poging, juist omdat we maar inci-

denteel van uw kennis gebruik wil-

len maken. Want soms spelen er 

zaken waarbij onze kennis niet op-

timaal is. Dan willen we graag even 

kennis bij een partijgenoot aftappen. 

Bijvoorbeeld op financieel gebied, of 

fiscaal, maar ook juridisch, interna-

tionaal recht, arbeidswetgeving, 

ruimtelijke ordening, communica-

tief, milieu, noem maar op. Een 

onderwerp waarop u juist kennis 

heeft. Alleen ontbreekt het ons aan 

een overzicht van uw kennis.  

Daarom doen wij een beroep op uw 

kennis, uw netwerk, uw ervaringen. 

Niet op structurele basis, maar als 

we bezig zijn met een actie, met het 

Ombudsteam iemand proberen te 

helpen of als we een eigen initiatief 

in de Gemeenteraad willen uitwer-

ken. Uw hulp daarbij kan ons ontzet-

tend helpen. Mocht u uw kennis op 

gevraagde momenten en op inciden-

tele basis beschikbaar willen stellen, 

laat het ons dan weten. Op deze 

manier kunnen we een kennisdata-

bank opbouwen en leden benaderen 

wanneer we een gerichte vraag 

hebben.  

Het kost u niet veel tijd en u kunt 

daarmee ons en anderen in onze 

gemeente helpen. Uiteraard zullen 

we alle privacy in acht houden. Dus 

als u uw kennis, op die momenten 

waarop het nodig is, met ons wilt 

delen, laat het mij dan weten. Mail 

uw naam en kennisgebied naar de 

voorzitter PaulQ1957@gmail.com. 

Gewoon dóén, en alvast bedankt! 

DE WIJK IN 

Daarnaast willen we de komende 

periode vaker de wijk in gaan. Te 

kijken wat er speelt, wat er leeft. 

Het plan van Jacob en Maarten bie-

den hiervoor de basis. Zij gaan dit 

verder uitwerken. Maar u als bewo-

ner in een wijk, weet natuurlijk wat 

er speelt. Gericht zullen we dan ook, 

als we een bepaalde wijk in gaan, uw 

berichten over deze wijkactie. Om u 

te interesseren om mee te denken 

over uw wijk, om mee te praten 

over uw wijk. Maar mocht u nu al 

een interessant onderwerp weten 

wat in uw wijk beter kan, of wat een 

bepaald probleem in uw wijk is, laat 

het ons dan weten. U kunt hiervoor 

zowel mij als Marjan van Giezen, 

onze fractievoorzitter benaderen.  

Samen staan we sterker, samen 

kunnen we het verschil maken en 

samen zullen we zorgen dat de PvdA 

weer groter wordt. Ik hoop op uw 

steun. Met vriendelijke groet, Paul Q 

van der Burg, voorzitter. 
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