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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 6, JAARGANG 2014 

VAN DE VOORZITTER 

DOOR PAUL Q. VAN DER BURG  

Of we altijd even gelukkig zijn met de publiciteit die we in de landelijke media halen, waag ik 

te betwijfelen. Waar ik wel gelukkig van word, is de publiciteit in de lokale media. Onze frac-

tie heeft de afgelopen maanden duidelijk van zich laten horen. Als oppositiepartij in de ge-

meenteraad heeft zij duidelijk laten zien dat ze een inhoudelijke oppositiepartij is. Niet scoren 

om het scoren, maar een duidelijke inhoudelijke oppositievisie neerzetten. Ik ben blij dat de 

(kleine) fractie deze rol in korte tijd eigen heeft gemaakt. Mijn complimenten.  

Jammer vond ik het dat onze debatavond eind oktober in Voorburg met Tweede Kamerlid 

Michiel Servaes een zeer bescheiden opkomst had. Juist vanuit de afdeling krijgt het bestuur 

regelmatig te horen dat we meer internationale punten op de agenda moeten zetten. Lukt 

het ons om onze buitenland-woordvoeder Servaes te halen voor een pittige discussie, zien 

we maar weinig leden deze avond bezoeken.  

De verkiezingen komen er weer aan: 18 maart 2015 stemmen we voor Provinciale Staten 

Zuid-Holland en de waterschappen (Hoogheemraadschap Delfland of Rijnland, afhankelijk 

van waar u precies woont). Belangrijke verkiezingen, want het gaat indirect ook om de par-

tijenverdeling in de Eerste Kamer. En als het helemaal tegen zit, gaat het zelfs om het zelfs 

om het voortbestaan van dit Kabinet. Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma worden snel 

vastgesteld. Daarna zullen we campagne moeten voeren, om niet alleen onze kiezers weer 

te vinden, maar ook om ze aan te sporen te gaan stemmen.  

Ik hoop dat we veel leden kunnen vinden die ons willen helpen om de campagne te laten 

slagen. Maar eerst moeten we een campagnecoördinator hebben die alles een beetje regelt. 

Achterin deze Rooie Rakker staat een oproep voor deze coördinator. Het voordeel is, dat het 

een ‘tijdelijke baan’ is, of je moet het echt leuk vinden om onze vaste campagnecoördinator 

te worden. Dat zou nog mooier zijn. 

 

  

 

 

DE ROOIE RAKKER 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES):  

Paul Q. van der Burg  

(voorzitter, campagne-coördinator)  

tel. 06 2933 9596; 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@tele2.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  

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 

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: mjha.van.giezen 

@leidschendam-voorburg.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 

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  

Martin Oosterheert, Pr. Bernhard-

laan 146a 2274 JC Vbg,  

tel. 06-55804454, e-mail 

m.oosterheert@casema.nl  

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 /  
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VAN HET BESTUUR 

ALV 10 DECEMBER 2014 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Op woensdagavond 10 december 

houdt de afdeling Leidschendam-

Voorburg van de PvdA een ‘huishou-

delijke’ ledenvergadering ter vast-

stelling van het concept Activiteiten-

plan 2015 en de bijbehorende Begro-

ting (beschikbaar tijdens de vergade-

ring of voor leden bij penningmees-

ter Jac Wolters op te vragen. 

Verder staan op de agenda: uitbrei-

ding afdelingsbestuur, team Wijken-

aanpak / Ombudsteam en samen-

stelling van onze afvaardiging naar 

het Gewest Zuid-Holland. Kandida-

ten kunnen zich nog melden! 

Natuurlijk is er gelegenheid voor 

discussie over actuele politieke on-

derwerpen met de raadsfractie, een 

vooruitblik op het Partijcongres (in 

het weekend van 17 en 18 januari 

2015 in Utrecht) en om elkaar in-

formeel te spreken aan de bar. 

Deze ALV vindt plaats op woensdag 

10 december 20.00-21.30 uur in 

wijkcentrum De Groene Loper, van 

Rooijenplein 2, Voorburg / Boven-

veen. Bereikbaar met tram 2 of bus 

23 (halte Mgr. Van Steelaan, 5 min 

lopen via Jan Mulderstraat). 

 

ACTIVITEITENPLAN 2015 

Een afdeling leeft van haar leden! 

Het teruglopend aantal leden blijft 

daarom een zorgpunt, niet alleen 

omdat daarmee de beschikbare 

middelen minder worden. Daar wil-

len we een ommekeer in bereiken. 

We willen ook discussie en actie 

mogelijk maken, ruimte bieden voor 

sociaal-democratisch politiek talent 

van welke leeftijd, sekse, herkomst 

of opleiding dan ook, nu en in de 

toekomst. 

Uiteraard organiseren we de huis-

houdelijke ledenvergaderingen, 

maar als het enigszins kan doen we 

dat in combinatie met (andere) 

inhoudelijke onderwerpen uit de 

actuele politiek, van lokaal tot inter-

nationaal. Bij gelegenheden als de 

opening van het politieke jaar en op 

1 mei trekken we zo veel mogelijk 

samen op met onze buurafdelingen 

in de Haagse regio. 

Het in het voorafgaande jaar (2014) 

gevormde Wijkanaanpak / Ombuds-

team zal in 2015 mensen in Leids-

chendam-Voorburg met concrete 

raad en daad bijstaan. 

We zorgen als afdeling zichtbaar en 

actief aanwezig te zijn met inbreng 

bij het Congres en de Ledenraad, in 

het Gewest Zuid Holland en in de 

netwerken van de PvdA. 

COMMUNICATIE 

De communicatie zal in 2015 vooral 

in het teken staan van het behou-

den, (terug) winnen en activeren van 

leden voor de PvdA. 

Daarvoor zetten we ten eerste digi-

tale communicatiemiddelen in, zoals 

het plaatsen van raadsflitsen en 

aankondigingen van evenementen 

op onze website en via e-mailings 

aan de leden en belangstellenden en 

via ‘social media’ als Twitter 

(@PvdALdmVbg) en Facebook . 

Verder blijven we media op papier 

inzetten door de Rooie Rakker (6 

keer per jaar) en persberichten (en 

incidenteel advertenties) in de loka-

le kranten. 

VERKIEZINGEN 

Bij de activiteiten en inspanningen 

die de afdeling in 2015 gaat verrich-

ten, hoort in elk geval de campagne 

in de weken voorafgaand aan de 

komende verkiezingen.  

Op 18 maart 2015 vinden er verkie-

zingen plaats voor Provinciale Staten 

(ook erg belangrijk voor samenstel-

ling van de Eerste Kamer) en voor de 

beide waterschappen waarin onze 

gemeente valt (Hoogheemraadschap 

Rijnland en Delfland). 

BESTUUR EN FRACTIE 

Bestuur en fractie zoeken elkaar ook 

in 2015 regelmatig op. Dat gebeurt 

o.a. door het bijwonen van elkaars 

vergaderingen, evenals de raad en 

commissies. 

De goede banden met andere PvdA-

afdelingen in de Haagse regio blijven 

we vanzelfsprekend ook onderhou-

den, zoals met bezoek aan de Haag-

se Stadsconferentie en wederzijdse 

wijkbezoeken. 

http://leidschendamvoorburg.productie.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/145/2014/11/Activiteitenplan-2015-PvdA-LdmVbg.pdf
http://leidschendamvoorburg.productie.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/145/2014/11/Activiteitenplan-2015-PvdA-LdmVbg.pdf
mailto:jj.wolters@gmail.com
mailto:jj.wolters@gmail.com
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BERICHTEN UIT DE 

RAADSFRACTIE 

OVER DE OPENHEID VAN 

HET NIEUWE COLLEGE EN 

GEHEIME VERGADERINGEN… 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, 

FRACTIEVOORZITTER RAAD 

Het nieuwe college van VVD, Ge-

meentebelangen en D66 is eindelijk 

zichtbaar aan de slag gegaan. Na 

vele voornemens, plannen, onder-

zoeken en inventarisaties uit het 

Coalitieakkoord zijn de eerste plan-

nen opgepakt.  

Soms gaat dat goed, en geven we 

daarvoor als oppositiepartij ook 

onze steun. Bijvoorbeeld bij het 

opknappen van de Stompwijkseweg, 

een aanpak waartoe het vorige col-

lege al besloten had, maar waarvoor 

dit college de plannen heeft voorge-

legd aan de inwoners van Stompwijk 

zelf en aan de Raad. Prima besluit-

vorming is het gevolg. Complimen-

ten daarvoor. Ook het besluit over 

het loslaten van de koopzondagen 

vindt de PvdA een positief besluit 

waar wij helemaal voor waren. Ove-

rigens ook een dossier dat het vorige 

college al had opgepakt. 

DECENTRALISATIES 

Tenslotte was er grote eensgezind-

heid in de Raad over de beleidsplan-

nen en Verordeningen voor de de-

centralisaties van jeugdzorg, langdu-

rige zorg en over de Participatiewet. 

Onze woordvoerder Nadine Stemer-

dink heeft zich hard gemaakt voor 

een aantal voor de PvdA belangrijke 

punten, zoals vrijheid in keuze van 

de zorgaanbieder en beschikbaar 

blijven van het PersoonsGebonden 

Budget (PGB). Punten die breed zijn 

overgenomen. Goede samenwerking 

tussen alle Raadspartijen, echt een 

voorbeeld hoe je als Raad met zulke 

voor de inwoners zo ingrijpende 

dossiers moet omgaan. Hulde voor 

college en Raad! 

Wat de PvdA fractie echter opvalt is 

dat dit college in andere gevallen 

vaak met de mond belijdt dat het 

veel bij de Raad neerlegt, maar dat 

in praktijk een voorstel neerlegt 

waar de Raad weinig meer over te 

zeggen heeft. In het begin mogen 

we als Raad meepraten, maar het 

voorstel dat uiteindelijk op tafel 

komt te liggen, moet het dan ook 

zijn, vindt het college. “Daar hebben 

we goed over nagedacht’. Blijkbaar 

hecht men dan weinig waarde meer 

aan het zelf nadenken van de Raad. 

Terwijl er nu toch een kwalitatief 

goede Raad zit, met betrokken en 

inhoudelijk goed ingelezen mensen. 

VERKEER EN VERVOER  

Dit speelde bijvoorbeeld bij het 

Verkeers- en Vervoersplan. Dit bevat 

redelijk wat prioriteiten uit het Col-

legeprogramma: veilig fietsen, goe-

de bereikbaarheid, parkeerproble-

matiek. Er waren inspraakrondes 

geweest met inwoners en organisa-

ties. Maar toen het plan uiteindelijk 

bij de Raad kwam, bleek het geheel 

dichtgetimmerd te zijn en was er 

bovendien geen geld beschikbaar. 

Zelfs voor prioriteitscategorie 1 was 

€0,00 beschikbaar en moest de Raad 

maar aangeven waaruit men dit 

wilde betalen (lees: ten koste waar-

van). Want ‘de Raad kiest immers 

voor deze maatregelen?”  

Schrijnend voorbeeld is het niet 

meer willen financieren van buslijn 

47, in Leidschendam-zuid. Een bus-

lijn die door WOeJ wordt gerund 

met inzet van vrijwillige chauffeurs. 

Goedkoper kan het niet, zou je zeg-

gen. Maar volgens collegepartijen is 

dit subsidie en moet bus 47 zichzelf 

bedruipen. Exit buslijn 47? De PvdA 

liet het er niet bij zitten en heeft het 

bij de Begrotingsbehandeling 2015 

opnieuw in stemming gebracht. 

Voor de tweede keer afgewezen 

door de collegepartijen. Maar intus-

sen lijkt de wethouder toch op zoek 

te gaan naar aanvullende financie-

ring. De aanhouder wint, zullen we 

maar hopen.  

Ook oppositie-brede inzet van toe-

gankelijke trams (voor minder-

validen) en veilige schoolroutes 

werd niet beloond door de college-

partijen. “Geen geld voor”.  

TEKORTEN 

Geen geld voor…. Dat kan kloppen 

als je zoveel tegenvallers krijgt als dit 

college nu. Allereerst de verdacht-

making van fraude bij het schoolbe-

stuur van Panta Rhei. Hier zou het 

gaan om te hoge offertes en ver-

keerd besteedde middelen. De zaak 

loopt nog, maar hopelijk gaat ons dit 

niet miljoenen terugbetaling kos-

ten….  
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Ook bij jeugdzorg en langdurige zorg 

dreigen tekorten op te treden. En de 

Stompwijkseweg gaat ook een paar 

miljoen meer kosten dan is gereser-

veerd…  

Tja, en dan natuurlijk de Duiven-

voordecorridor. U heeft er ongetwij-

feld over gelezen in de lokale media. 

De PvdA-fractie is boos weggelopen 

uit de Raadsvergadering en wilde 

niet meepraten in een geheime 

vergadering hierover. Reden: we 

lijden hier als gemeente een verlies 

van zo’n extra €15 mln. (er stond al 

ruim €4 mln. verlies voor in de boe-

ken). Oorzaken: fouten aan de kant 

van de gemeente, verkeerde in-

schattingen over grondprijzen en 

opbrengsten, verkeerde BTW-

berekeningen etc. Maar geen pro-

bleem, volgens het college. Want 

‘dit kunnen we makkelijk betalen uit 

onze reserves’.  

Alsof we daar als gemeente zo hard 

voor gespaard hebben. Wat we 

allemaal zouden kunnen doen voor 

€ 20 mln.! Met de komende decen-

tralisaties van jeugdzorg en langdu-

rige zorg weet de PvdA hele goede 

bestemmingen voor die reserves! 

 Ook als het gaat om jeugdwerk-

loosheid en armoedebeleid zouden 

we heel veel meer kunnen doen. 

Maar dit college gaat hieruit de 

tekorten op de Duivenvoordecorri-

dor betalen. Voor kapitale woningen 

die niet gebouwd worden omdat er 

helemaal geen vraag is naar dit soort 

‘buitenplaatsen’. Als PvdA hebben 

we 4 jaar geleden ingestemd met dit 

plan, maar toen zou het nog winst 

opleveren. En ook toen hebben we 

al gezegd dat kapitale villa’s niet 

verkocht gaan worden, het zou een 

gevarieerd woningaanbod moeten 

worden. Maar niks hoor, gewoon 

doorgaan en nu blijkt dat het college 

waarschijnlijk in juni al wist dat de 

verliezen veel hoger waren, maar 

komen we daar als Raad bij toeval 

achter in oktober, omdat ons fractie-

lid Maarten Oosschot het dossier 

van de Hamerstukken laat overheve-

len. Verstandig!  

Maar toen bleek dat het college de 

oorzaken van dit grote financiële 

tekort niet in de openbaarheid wilde 

bespreken. Dat moet achter geslo-

ten deuren. Dus inwoners mogen 

wel betalen voor het tekort, maar 

niet horen hoe dat heeft kunnen 

ontstaan. Dat ging ons te ver. Daar 

wilden we niet bij zitten. We zijn 

opgestaan en hebben de zaal verla-

ten. Wij willen onze inwoners recht 

in de ogen kunnen kijken en vertel-

len hoe dit is gekomen. Zonder 

zwijgplicht omdat dit ‘geheime in-

formatie’ is. Dit leverde ons boze 

blikken op in de Raadzaal maar vele 

positieve reacties uit de gemeente! 

BEGROTINGSWIJZIGING 

Intussen is dit nog steeds niet opge-

lost en heeft de Raad een begroting 

2015 vastgesteld waarin dit financië-

le tekort nog niet is verwerkt. De 

PvdA – met de gezamenlijke opposi-

tie – heeft dan ook tegen deze be-

groting gestemd. Op 9 december 

moet het tekort worden verwerkt 

via een Begrotingswijziging. De op-

positie zal in deze Raad verantwoor-

ding vragen aan het college. Wie 

voelt zich verantwoordelijk voor €20 

mln. tekort? De huidige wethouder 

Ruimtelijke ordening was dat ook in 

de vorige periode. De wethouder 

Grondexploitatie was als Raadslid al 

heel kritisch op dit dossier. De PvdA 

gaat ervan uit dat hij goed naar deze 

risico’s heeft gekeken voor hij wet-

houder werd. Met hem is dus het 

hele college politiek verantwoorde-

lijk voor dit grote financiële gat. En 

we verwachten tenminste een ex-

cuus van dit college en het nemen 

van verantwoordelijkheid hiervoor. 

We zijn benieuwd, blijft u vooral 

deze discussie volgen en met name 

de Raad van 9 december a.s.!  

Gaat dit college door, valt er een 

wethouder of valt het hele college? 

That’s the question… 

DE GEMEENTE GAAT VANAF 

2015 OVER JEUGDZORG EN 

LANGDURIGE ZORG 

NADINE STEMERDINK,  

RAADSLID PVDA FRACTIE 

Op 11 november 2014 heeft de Ge-

meenteraad unaniem ingestemd 

met de beleidsplannen en de veror-

deningen van de drie decentralisa-

ties op het terrein van Participatie, 

WMO en Jeugdzorg. Een toch wel 

historisch moment! Het is niet eerder 

voorgekomen dat er in één keer 

zoveel taken vanuit de Rijksoverheid 

naar de gemeenten overgaan. Dat 

deze taken bij de gemeenten komen 

te liggen, is een goede zaak.  

De gemeente is de overheid, die het 

dichtst bij de burger staat en daar-

mee het best in staat moet zijn om 

maatwerk in de zorg te leveren. Ik 

zeg bewust: ‘in staat moet zijn’. 

Want het is jammer dat deze decen-

tralisaties gepaard gaan met een 

forse bezuiniging! Hierdoor gaat de 



DE ROOIE RAKKER 2014 #6| PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG | 7 

 

discussie meer over geld, dan over 

de zorg aan de mensen in kwetsbare 

posities. Veel mensen maken zich 

dan ook zorgen over hun situatie na 

1 januari 2015.  

De PvdA-fractie heeft in de raad 

benadrukt dat de Raad vooral moet 

benadrukken dat het juist om die 

mensen gaat, en niet om het geld. 

De financiële kaders zijn belangrijk, 

maar niet doorslaggevend voor de 

vraag of mensen wel of geen goede 

zorg krijgen. Als zorg nodig is moet 

deze ook geleverd worden. Dat is 

ons door het college ook verzekerd. 

Toch kan er – zeker in de beginfase – 

van alles onduidelijk zijn of zelfs mis 

gaan. Gewoon omdat we niet weten 

wát we precies op ons bordje krij-

gen. Het gaat namelijk ook om vol-

wassenen en kinderen die we niet 

eerder in beeld hadden. Op initiatief 

van de PvdA en D66 wordt er voor 

circa een half jaar een interventie-

team ingesteld om te voorkomen 

dat mensen tussen wal en schip 

vallen. Wat betreft de PvdA wordt er 

na dat half jaar een Ombudsman 

(regionaal of lokaal) ingezet waar de 

mensen terecht kunnen.  

Een tweede motie die de PvdA met 

D66 heeft ingediend gaat over het 

persoonsgebonden budget, het PGB. 

Iemand die nu zorg op maat inkoopt 

via een PGB moet de vrijheid heb-

ben om zijn eigen zorgverlener te 

kunnen kiezen. En tenslotte hebben 

we een motie ingediend die gaat 

over het innovatie in de zorg. Want 

daar was het tenslotte ook om te 

doen: het zoeken naar nieuwe kan-

sen en mogelijkheden voor goede 

zorg! Innovatie in de zorg moet 

leiden tot vernieuwing van werkwij-

ze en cultuur. In deze motie roepen 

we het college op om, samen met de 

maatschappelijke organisaties, het 

innovatietraject op te pakken.  

We zijn erin geslaagd deze punten 

binnen te halen. Dat de Raad eens-

gezind gaat voor goede zorg en voor 

ruimte voor maatwerk, blijkt wel uit 

het feit dat bijna alle moties die 

door de partijen zijn ingediend, 

unaniem zijn aanvaard. Nu komt het 

aan op uitvoering. Voor de PvdA zijn 

de volgende uitgangspunten van 

belang:  

 zorg is belangrijker dan financië-

le kaders;  

 geen mensen tussen wal en 

schip;  

 zorg voor een ieder die zorg 

nodig heeft;  

 menselijke maat bij de uitvoe-

ring;  

 iedereen doet in de samenle-

ving mee. 

Wij gaan de uitvoering en de gevol-

gen van de decentralisaties nauw-

keurig volgen en hebben daar alle 

ogen en oren voor nodig. Dus mocht 

u iets horen, schroom dan niet om 

met ons contact op te nemen! 

COLUMN 

CRIMINELEN 

DOOR MICHEL V.D. HOLST 

Eind november las ik in de krant een 

interview met Ton Heerts, voorzitter 

van de FNV. In dit bericht noemde hij 

werkgevers van ondermeer grote 

bedrijven en multinationals crimine-

len. Dit, omdat deze bedrijven loon 

roven van werknemers via schijncon-

structies en het niet afdragen van 

pensioenen.  

Tevens blijkt uit dit interview, dat 

werkgevers zelfs af zouden willen 

van o.a. de WW en andere werkne-

mersverzekeringen. Het is mij zeer 

duidelijk geworden, dat de verrecht-

sing van de maatschappij schrikba-

rende vormen aanneemt. Het is dan 

ook tijd, dat werknemers weer meer 

in verzet gaan en durven komen. 

Grote stakingen zijn wederom nodig 

om het sociale stelsel overeind te 

houden.  

Het lijkt mij niet verstandig als onze 

opgebouwde zekerheden afgebro-

ken zouden gaan worden. Ik roep 

iedereen op om vooral de barrica-

den op te gaan. Er moet meer verzet 

gepleegd worden tegen de werkge-

vers. 
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 Het kan naar mijn idee toch niet zo 

zijn, dat werkgevers steeds meer 

flexwerkers aannemen en uitzend-

krachten via een zogenoemde pay 

roll constructie, waarbij de werkge-

ver zelf niet meer de loonadmini-

stratie voert, maar dit laat doen 

door het betreffende uitzendbureau. 

Het bedrijf verlaagt zelfs het budget 

voor betaling van loon, waardoor 

deze werknemers zeer lage lonen 

krijgen betaald. De werknemers 

worden hierdoor figuurlijk uitge-

kleed. 

Het is tijd om deze constructies 

tegen te gaan en zelfs te gaan ver-

bieden. Contracten voor bepaalde 

tijd moeten worden afgeschaft. Er 

moeten weer eerlijke arbeidscon-

tracten komen met eerlijke lonen.  

De arbeidsinspectie moet meer gaan 

controleren bij de werkgevers en 

werkgevers moeten zeer hoge boe-

tes krijgen, indien zij aan deze con-

structies meewerken. Werknemers 

moeten weer meer zekerheden 

krijgen. Dit is immers beter voor de 

economie. Want daardoor gaan ook 

werknemers weer meer besteden.  

Zolang werkgevers dit niet inzien, 

dan maken ze zelf de economie 

kapot. Dit is slecht voor ons alle-

maal. En inderdaad, dan zijn de 

werkgevers niets meer en niets 

minder dan criminelen.   

ACTIVITEITEN 

2 DECEMBER EINDEJAARS 

NETWERKBIJEENKOMST  

NETWERK PVDA DUURZAAM 

PvdA Duurzaam sluit het kalender-

jaar af met een netwerkbijeenkomst 

in Den Haag met drie bijzondere 

gasten: Staatssecretaris EZ Sharon 

Dijksma en Tweede Kamerleden Lutz 

Jacobi en Henk Leenders. Zij gaan 

graag met onze leden in debat over 

de Natuurvisie in relatie tot de duur-

zaamheidsopgave. 

De inleiding op dit debat wordt ver-

zorgd door Pablo Tittonell, Voorzit-

ter Onderzoeksgroep Farming Sys-

tems Ecology, Universiteit Wagenin-

gen.  

Het bestuur van PvdA Duurzaam 

sluit het kalenderjaar af met een 

verantwoording over het afgelopen 

jaar en een presentatie van de plan-

nen voor 2015. 

Programma:  

18.30 uur Inloop 

19.00 uur Opening door Bas Roels, 

PvdA Duurzaam 

19.00 uur Netwerk : terugblik 2014 

en vooruitblik en vaststellen begro-

ting 2015 door Rolf Steenwinkel, 

voorzitter PvdA Duurzaam 

19.20 uur Inleiding Pablo Tittonell 

19.35 uur Presentaties  

Sharon Dijksma en Lutz Jacobi 

19.55 uur Discussie met de zaal aan 

de hand van stellingen 

20.45 uur Afsluiting bijeenkomst 

met aansluitend netwerkborrel 

Locatie: Ministerie van Economi-

sche Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 

Den Haag. Datum: dinsdag 2 de-

cember2014, 19.00 (Inloop 18.30, 

programma 19:00 uur – 20.45 uur 

met aansluitend netwerkborrel. 

Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig 

bent; dit i.v.m. de bezoekregels. Let 

op! U dient zich van te voren aan te 

melden per mail aan Jolien van der 

Werff, werff321@planet.nl. (u ont-

vangt een bevestiging). 

Voor meer informatie over de be-

zoekregels aan het Ministerie van 

Economische Zaken en een routebe-

schrijving ga naar de uitnodiging op 

de website van PvdA Duurzaam: 

www.pvdaduurzaam.nl. 

 

 

4 DECEMBER  

WERK, WERK, WERK! 

 PVDA WERKGROEP EUROPA:  

 “Werk, werk, werk” wordt een van 

de leidende thema’s voor de komen-

de zittingsperiode van het Europees 

Parlement en de Europese Commis-

sie. Hoe kan de werkgelegenheid in 

de EU worden bevorderd? Wij vinden 

het onvoldoende om simpelweg een 

werkloosheidsnorm van 5% te pone-

ren.  

http://www.pvdaduurzaam.nl/
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Er zal goed moeten worden nage-

dacht welke stappen er nu kunnen 

worden genomen om die doelstel-

ling dichterbij te brengen. De specia-

le Eurotop die onlangs – op verzoek 

van Italië – werd georganiseerd, 

leverde helaas geen enkel resultaat 

op. Dat moet beter!! 

Ook in Nederland bestaat door de 

toenemende werkloosheid de kans 

op een ‘verloren generatie’. De aan-

houdende zeer hoge werkloosheid 

in de Zuidelijke Europese landen is 

echter de misschien wel grootste 

bedreiging voor het project van 

Europese integratie. 

Op woensdag 4 december gaat Ag-

nes Jongerius (vicevoorzitter van de 

Commissie Werkgelegenheid in het\ 

Europees Parlement) over dit on-

derwerp in discussie met (emeritus-

hoogleraar economie) Alfred Klein-

knecht en met de zaal. 

Politiek debat op donderdag 4 de-

cember, om 19.30 uur. Zalencen-

trum Vredenburg, Utrecht – vlakbij 

Utrecht CS. Aanmelden is verplicht 

via : werkgroepeuropa@pvda.nl 

Onderwerp van het gesprek zal zijn 

hoe kan de werkgelegenheid binnen 

de EU worden bevorderd? Wat kun-

nen en moeten de lidstaten zelf 

doen en wat kan de Unie beteke-

nen? Wat kan bijvoorbeeld het plan 

van de nieuwe Europese Commissie 

voor een investeringsimpuls van 

€300 miljard opleveren?  

 

DOE MEE MET DE 

ONLINEDISCUSSIE 

De Werkgroep Europa stimuleert 

voor haar leden, de partij en voor 

een breder publiek de discussie over 

Europa. Speciaal gericht op deze 

houdt de Werkgroep Europa (via 

haar pagina op Facebook) ook een 

online discussie over dit thema. 

VAN HET PARTIJBESTUR 

17 EN 18 JANUARI:  

KOM NAAR HET CONGRES 

DOOR HANS SPEKMAN, 

PARTIJVOORZITTER 

Op zaterdag 17 en 18 januari 2015 

congresseert de Partij van de Arbeid. 

Onze leden zullen dan de kandida-

tenlijst voor de Eerste Kamer vast-

stellen en de campagne voor de 

Provinciale Statenverkiezingen af-

trappen. Maar dat is lang niet alles. 

Zo bespreken we de voorstellen over 

meer ledendemocratie en de resolu-

tie 'De Bakens verzetten’ , -met 

aanbevelingen voor een robuuste 

economie een solidaire samenleving 

als uitgangspunt. Mensen - het soci-

aal kapitaal - staan daarin centraal, 

en boven het belang van het finan-

cieel kapitaal.  

Ook kan het Congres zich uitspreken 

over de resolutie over 'Politiek Van 

Waarde'. De commissie Hamming 

schetst treffend de veranderingen 

die soms nodig zijn in het denken en 

handelen van hedendaagse be-

stuurders en volksvertegenwoordi-

gers. Onze politiek is er immers op 

gericht om mensen sterker te ma-

ken. Daarom willen we dat mensen 

(weer) meer zeggenschap krijgen 

over het werk en functioneren van 

publieke instellingen. Als partijbe-

stuur hebben we in de resolutie dit 

rapport omarmd, wat heeft geleid 

tot negen concrete aanbevelingen. 

Het woord is nu aan de leden. 

Evenementenlocatie DeFabrique 

(Westkanaaldijk 7, Utrecht) zal het 

decor vormen van dit tweedaagse 

congres. Aanvangstijdstippen en 

het volledige programma volgen op 

de landelijke website.  

Via www.pvda.nu kunt u zich alvast 

aanmelden. Daar vindt u ook de 

ontwerpresolutie en verdere con-

gresvoorstellen. 

 

http://www.pvda.nl/berichten/2013/11/Commissie-Melkert+kiest+voor+werk+en+innovatie+om+uit+de+crisis+te+komen
http://www.pvda.nl/berichten/2014/11/Geef+mensen+meer+zeggenschap+over+publieke+instellingen
http://www.pvda.nl/berichten/2014/11/Geef+mensen+meer+zeggenschap+over+publieke+instellingen
http://defabrique.nl/route/
http://www.pvda.nu/
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BERICHTEN UIT HET GEWEST 

KANDIDATEN VOOR STATEN 

EN WATERSCHAPPEN 

DOOR JAN BARENDRECHT, 

SECRETARIS GEWEST 

Op 13 december 2014 zal tijdens de 

gewestelijke vergadering in Rotter-

dam de kieslijst voor de Provinciale 

Staten 2015 worden vastgesteld. 

Het gewestelijk bestuur stelt u de 

conceptlijst voor: 

1 Ron Hillebrand, (m, 1961, 

Leiden); Algemeen secreta-

ris Raad voor de Leefomge-

ving en Infrastructuur, 

Voorzitter PvdA Statenfrac-

tie, Voorheen: wethouder  

2 Anne Koning, (v, 1970, 

Delft); Zelfstandig adviseur, 

Lid Provinciale Staten,  

Lid Eerste Kamer;  

Voorheen: wethouder  

3 Metin Çelik, (m, 1970, Rot-

terdam) Werkzaam bij poli-

tie Rotterdam;  

Voorheen: raadslid R’dam 

en Lid Tweede kamer 

4 Naomie Matil, (v, 1981, 

Zoetermeer): Studeerde 

communicatie aan Inhol-

land (R’dam) en is freelan-

cer op dat terrein. Lid PvdA 

steunfractie Zoetermeer. 

5 Willem Minderhout,  

(m, 1959, Den Haag) 

Docent Haagse Hogeschool. 

Fractievertegenwoordiger 

Provinciale Staten en eerste 

opvolger.  

Voorheen: medewerker 

Tweede Kamerfractie PvdA; 

gemeenteraadslid en afde-

lingsbestuurslid Den Haag. 

6 Menno Siljee,(m, 1967, 

Schiedam); Decaan Hoge-

school Rotterdam a.i. Voor-

heen: wethouder en ge-

meenteraadslid Schiedam 

7 Annelies Pilon, (v, 1976, 

Voorburg) Coördinator WBS 

Europa fonds Lid geweste-

lijk bestuur Zuid-Holland;  

Voorheen: werkzaam bij de 

PvdA Eurodelegatie 

8 Leo Mudde, (m, 1960, Gou-

derak) Journalist VNG Ma-

gazine, Voorzitter PvdA-

afdeling Voorheen: lid ge-

meenteraad  

9 Rik Hindriks, (m, 1952, 

Hendrik Ido Ambacht); on-

dernemer, Ondersteuner 

lokale PvdA fractie Voor-

heen: o.m. afdelingsvoorzit-

ter, lid Provinciale Staten, 

Lid Tweede Kamer 

10 Tim de Jong, (m, 1964, Zoe-

termeer): Algemeen direc-

teur zorginstelling; Voor-

heen: bestuurder Abvakabo 

11 Martin Loose, (m, 1954, 

Voorburg) Docent wiskun-

de, Lid Provinciale Staten 

Zuid-Holland 

12 Nico Oudhof, (m, 1968, 

Nootdorp) Advies en inte-

rim-management; Voor-

heen: afdelingsbestuurslid, 

raadslid en wethouder 

13 Rachid El Ouachoun, (m, 

1976, Rotterdam) Docent 

economie, Lid gewestelijk 

bestuur Zuid-Holland; 

Voorheen: campagnecoör-

dinator, raadslid R’dam 

14 Paulien van der Hoeven,  

(v, 1971, Den Haag)  

Project en programma lei-

der Ministerie BZK; Lid wijk-

team PvdA en reserve lid 

bestuur PvdA Den Haag 

15 Arjen Hazelebach, (m, 

1951, Nieuwerkerk a/d IJs-

sel) Werkt bij gemeente 

Rotterdam op terrein mi-

gratie, participatie, integra-

tie en educatie; Voorheen: 

afdelingsbestuurslid, raads-

lid en wethouder 

16 Andy Kooy, (m, 1967, Rijs-

wijk) Manager bij Ministerie 

van Defensie; Lid afdelings-

bestuur en voorzitter a.i. 

17 Rik de Boer, m, 1984, Den 

Haag) Beleidsmedewerker 

Ministerie BZK 

18 Gerard Bosman,  

(m, 1956, Ridderkerk) 

Directeur Bosman advies, 

Voorzitter afdeling Ridder-

kerk; Voorheen: lid Provin-

ciale Staten en afdelings-

voorzitter in Zeeland 

19 Dick Hitzert, (m, 1945,  

Heinenoord) Gepensio-

neerd directeur woning-

bouwvereniging; Voorheen: 

raadslid en wethouder 

20 Gerard Slotema, (m, 1966, 

Zwijndrecht) Coördinator 

sectorplannen Ministerie 
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SZW; Voorheen: lid afde-

lingsbestuur, raadslid en 

wethouder 

21 Rian van Merode,  

(v, 1961, Rotterdam) 

Werkervaring o.m. woon-

consulent, Voorheen: lid 

afdelingsbestuur en deel-

gemeente raadslid 

22 René Krabbe,  

(m, 1952, Zuid Beijerland) 

Architect; Voorheen: lid 

steunfractie en lid gemeen-

teraadscommissies 

23 Olga Magno Bataglia,  

(v, 1971, Oud Beijerland) 

Vertaalster; Burgerraadslid 

Voorheen: raadslid 

24 Johan Verbeek (m, 1952, 

Rotterdam) werkzaam bij 

politie Rotterdam, lid afde-

lingsbestuur; voorheen: 

deelgemeenteraadslid 

25 Daan Dankaart,  

(m, 1950, Hellevoetsluis) 

Was werkzaam op raffina-

derij, Burgerraadslid 

26 René van Baren,  

(m, 1952, Zoetermeer): In-

terim manager/ deeltijd 

hoogleraar; Lid ombuds-

team; Voorheen: raadslid 

27 Johan Veld, (m, 1962, 

Gouda) Wetgevingsjurist, 

Voorheen: raadslid  

28 Eric Borggreve,  

(m, 1954, Wateringen) Ma-

nager zorgvastgoed, Ge-

westelijk afgevaardigde, 

Voorheen: wethouder 

Voor de waterschapsverkiezingen 

zijn de kandidatenlijsten van der 

PvdA inmiddels vastgesteld. Er zijn 

ditmaal geen kandidaten uit Leids-

chendam-Voorburg (red.)  

HOOGHEEMRAADSCHAP 

DELFLAND 

Deze lijst is op 17 november 2014 

vastgesteld te Delft door de afde-

lingsafgevaardigden: 

1 Leon Hombergen  

(m, 45 jaar, Delft) 

2 Elsbeth van Hijlckama Vlieg 

(v, 66 jaar ,Den Haag) 

3 Alphons Ranner  

(m, 68 jaar, Den Haag) 

4 Pieter Boot  

(m, 59 jaar, Den Haag) 

5 Gisela Döll  

(v, 65 jaar, Den Haag)  

6 Naushad Boedhoe  

(m, 64 jaar,  

Berkel en Rodenrijs) 

7 Liesbeth Alferink  

(v, 63 jaar Den Haag)  

8 Nelly de Ridder  

(v, 58 jaar, Delft)  

9 Galiek Habieb  

(m, 48 jaar, Rijswijk)  

10  Tineke van Nimwegen  

(v, 64 jaar, Maasland) 

11 Aad Wiegman  

(m, 73 jaar, Schiedam) 

 

HOOGHEEMRAADSCHAP 

RIJNLAND 

Deze lijst is door de afdelingsafge-

vaardigden:vastgesteld te Leiden op 

20 november 2014 

1 Jeroen Haan  

(m, 43 jaar, Zoeterwoude) 

2 Thea Fierens 

(v, 64 jaar, Noordwijk) 

3 Arie de Jong 

(m, 61 jaar, Leiden) 

4 Jan Spendel 

(m, 61 jaar, Voorschoten) 

5 Els Veenhoven 

(v, 59 jaar, Haarlem) 

6 Arjen Frentz 

(m, 52 jaar, Leiden) 

7 Hugo  Priemus 

(m, 72 jaar, Leiden) 

8 Evert Henrotte 

(m, 53 jaar,Rijnsaterwoude) 

9 Nils van Teylingen 

(m, 41 jaar, Gouda) 

10 Tom Schaafsma 

(m, 54 jaar, Zwammerdam) 

11 Jan Bouwens 

(m, 52 jaar, Bodegraven) 

Er wordt in beide gevallen naar ge-

streefd een lijstverbinding aan te 

gaan met Water Natuurlijk (een lijst 

die is verbonden aan de milieu-

organisaties in Zuid-Holland).  
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POLITIEKE AGENDA 

DECEMBER 2014 

Ma 1 raadscie Maatschappelijke 

Aangelegenheden 

Di 2 eindejaarsbijeenkomst PvdA 

Netwerk Duurzaam in Den Haag  

Di 2 vergadering afdelingsbestuur 

Di 2 raadscie Openbaar Gebied 

Di 2 Wo 3 raadscie Algemene Zaken 

Do 4 Werkgroep Europa in Utrecht 

Do 4 fractievergadering voor raad 

Di 9 raadsvergadering 

Wo 10 ALV PvdA Leidschendam-

Voorburg in De Groene Loper 

Za 13 Gewestelijke vergadering PvdA 

Zuid-Holland (vaststelling kandida-

tenlijst statenverkiezingen 2015) 

JANUARI 2015 

Di 6 raadsvergadering 

Do 8 fractievergadering commissies 

Ma 12 raadscie Maatschappelijke 

Aangelegenheden 

Di 13 raadscie Openbaar Gebied 

Do 15 fractievergadering voor raad 

Za 17 Zo 18 PvdA-congres in Utrecht 

Di 20 raadsvergadering 

Di 27 Open raadhuisavond 

HET KOEPELFONDS 

DOOR JAC WOLTERS 

Doel van het Koepelfonds is het 

sociale leefklimaat in de gemeente 

te helpen verbeteren, zodat inwo-

ners zich meer betrokken voelen bij 

de samenleving. Het Koepelfonds wil 

dit bereiken door (mede) financie-

ring van kleinschalige activiteiten of 

projecten met een sociaal of sociaal-

cultureel karakter, die anders niet of 

slechts gedeeltelijk zijn te realiseren. 

De stichting Koepelfonds Leidschen-

dam-Voorburg is voortgekomen uit 

de Voorburgse afdelingen van de 

PvdA en het NVV (thans FNV). Na 

verkoop van het gebouw in de Kerk-

straat en beëindiging van de huur 

van Volksgebouw De Koepel in park 

Vreugd en Rust, dat door beide 

organisaties beheerd werd, is een 

klein vermogen (circa € 120.000) 

overgebleven. Met de renteop-

brengsten ondersteunt het Koepel-

fonds allerlei sociale en culturele 

activiteiten in de gemeente. 

Medio 2014 zijn drie nieuwe leden 

toegetreden tot het stichtingsbe-

stuur; vier van de zes bestuursleden 

zijn PvdA’ers; Corien Pels Rijcken, 

Wouter Meurs, Jacqueline Kraakman 

(penningmeester) en ondergeteken-

de Jac Wolters als nieuwe secretaris 

(secretaris@koepelfonds.nl). 

Welke activiteiten komen in aan-

merking voor een bijdrage uit het 

Koepelfonds? Dat zijn: Wijk- of 

straatfeesten; verbetering van 

speelplaatsen, aanschaf van speel-

tuig voor een buurt; jeugd-, jonge-

ren- en ouderactiviteiten; onder-

steuning van vrijwilligerswerk; 

sportactiviteiten voor specifieke 

gebeurtenissen; toneel- en zanguit-

voeringen. 

Met andere woorden: een groot 

bereik, waar ook u als bewoner van 

een straat of wijk, of als lid van een 

wijkvereniging, schoolbestuur, 

sportvereniging of instellingen op 

het gebied van welzijn of cultuur 

gebruik van kan maken. De bijdrage 

is maximaal € 500 per activiteit. 

Alleen: laat het ons tijdig weten. De 

rente bepaalt namelijk de omvang 

van de werkbegroting van het be-

stuur; jaarlijks is er € 4.000 à 5.000 

beschikbaar om kleinschalige activi-

teiten te subsidiëren. Ook kan een 

onderdeel van een grootschaliger 

project worden gefinancierd. 

 

GEZOCHT: 

CAMPAGNECOÖRDINATOR 

DOOR PAUL Q VAN DER BURG 

In maart 2015 zijn er weer verkiezin-

gen. Voor het Waterschap en voor 

de Provinciale Staten. Vooral die 

laatste is natuurlijk van groot be-

lang. We zijn nu op zoek naar een 

campagnecoördinator voor deze 

verkiezingen.  

De coördinator regelt, in overleg 

met het bestuur, welke activiteiten 

in aanloop naar de verkiezing wor-

den georganiseerd. Bijvoorbeeld een 

thema-avond met kandidaten, een 

huis-aan-huiscampagne, een week-

end met een standje staan op de 

markten en winkelcentra en moge-

lijk andere activiteiten. Wie wordt 

onze campagnecoördinator voor de 

verkiezingen in 2015? Graag zie ik 

vele belangstellenden. Mail even 

naar paulq1957@gmail.com – of als 

je vragen hebt, bel dan even met 

Paul Q van der Burg, 06 2933 9596.  

mailto:secretaris@koepelfonds.nl
mailto:paulq1957@gmail.comO

