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PROFIEL AFDELINGSVOORZITTER, BESTUURSLEDEN EN OMBUDSTEAM 

De afdeling is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter is formeel de toezichthouder 

op de bestuurlijke activiteiten en eindverantwoordelijke van de afdeling. We zoeken iemand 

die affiniteit heeft met het lokaal bestuur, die vergaderingen van bestuur en afdeling kan 

leiden, iemand met politiek inzicht en overzicht, met mensenkennis, die kan activeren en 

verbinden. Hij of zij moet goed kunnen communiceren, delegeren en relativeren, maar is ook 

iemand die – kritisch en opbouwend – het functioneren van bestuur en fractie evalueert.  

Verder blijven ook leden welkom die het bestuur en het Ombudsteam willen komen verster-

ken. De taak van bestuursleden is met name om het onderhouden van contacten en organi-

seren van campagnes en activiteiten, zoals met maatschappelijke organisaties in Leidschen-

dam-Voorburg en met de PvdA in de gemeenten in de regio en het organiseren van campag-

nes en activiteiten. 

BESTUURSLEDEN 

Het bestuur komt circa 8 keer per jaar (’s avonds) bijeen; in verkiezings- en campagnetijd 

vaker. Daarnaast zijn er de algemene en thematische ledenvergaderingen en (voor de voor-

zitter) de regelmatige contacten met de fractie. Verder vaardigt het bestuur mensen af naar 

de gewestvergaderingen (eens per kwartaal) en bijeenkomsten in de regio zoals open raads-

avonden, stadsconferentie Den Haag en 1 mei-viering. 

OMBUDSTEAM 

Bij het Ombudsteam gaat het om het behandelen van individuele klachten (niet per se door 

die zelf op te lossen; het helpt vaak al mensen naar de juiste instanties te kunnen verwijzen), 

het signaleren van structurele problemen en daarmee (uiteindelijk) het vergroten van het 

draagvlak in de gemeente. Vooral verstand van financiële en/of juridische zaken is welkom. 

 

 

DE ROOIE R@KKER 

LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 5, JAARGANG 2015 

https://mijn.pvda.nl/documents/10155/1432655/Afdelingsvoorzitter.pdf/51eb6225-d9fa-42b0-98b8-2a96600b7016?version=1.0
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES):  

Voorzitter, vacature 

 

Michel van der Holst (webmaster)  

Burg. Van Duyvendijklaan 54, 2262 

CE Ldm. tel. 06-30344890  

e-mail: m.vander.holst@tele2.nl 

André Rodenburg (secretaris, wnd. 

voorzitter, nieuwsbrief Rooie Rakker) 

Balen van Andelplein 113, 2273 LH 

Vbg; tel. 3870378; e-mail: aroden-

burg@ziggo.nl  

Jac Wolters (penningmeester, leden-

zaken) Appelgaarde 211, 2272 TE 

Vbg; tel. 3273638; email: 

jj.wolters@gmail.com; giro 8173 tnv. 

Penningmeester PvdA, te Voorburg  

 

WIJK- EN OMBUDSTEAM 

Trekker: Jacob Zuurmond 

Laan van Nieuw Oosteinde 404, 

2274 GJ Vbg, tel. 06-37331356,  

e-mail: jzuurmondsr@hotmail.com 

Verdere leden: Cemil Altay, Marjan 

van Giezen en Michel van der Holst 

SOCIALE MEDIA: 

Website:  

leidschendam-voorburg.pvda.nl 

e-mail: voorburg@pvda.nl  

Facebook: www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

Twitter: @PvdALdmVbg  

 

WETHOUDER 

Nadine Stemerdink  

Koningin Julianalaan.126,  

2274 JM Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink2 

@leidschendam-voorburg.nl 

Portefeuille: Werk en inkomen, incl. 

DSW, jeugdwerkgelegenheid; Sport; 

Buurt- en wijkgericht werken; 

Openbare ruimte; Project Leidsen-

hage. 3e locoburgemeester. 

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 

 

Cemil Cenk Altay  

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

297 893; e-mail: cemilcenk@live.nl  

Delroy Blokland 

Prinses Mariannelaan 124,  

2275 BK Vbg; tel. 06-26314758 

e-mail: delroyblokland@gmail.com  

COMMISSIELEDEN 

 

Jacob Zuurmond  

Laan van Nieuw Oosteinde 404, 

2274 GJ Vbg, tel. 06-37331356,  

e-mail: jzuurmondsr@hotmail.com 

 

LANDELIJK:  

Lid Tweede Kamer:  

Michiel Servaes  

(woordvoerder Europa);  

Pr. 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;  

website: www.zuidholland.pvda.nl  

Leden gewestelijk bestuur:  

Annelies Pilon,  

Rusthoflaan 8 2271 VJ Vbg,  

tel. 06-10 820 321;  

e-mail anneliespilon@hotmail.com  

Martin Oosterheert,  

Pr. Bernhardlaan 146a 2274 JC Vbg,  

tel. 06-55804454,  

e-mail m.oosterheert@casema.nl  

Gewestelijk afgevaardigde namens 

de afdeling Leidschendam-Voorburg:  

André Rodenburg (plus vacature).  
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VAN DE AFDELINGSVERGADERING 

DOOR ANDRE RODENBURG 

De Algemene Ledenvergadering op 11 november jl. in De Plint werd slechts door een kleine 20 leden bezocht. Hoewel het gezel-

schap vrij klein was bestond het uit oude en nieuwe leden die actief zijn in verschillende netwerken van ‘Ruimte’ tot ‘Roze’, onze 

wethouder en fractieleden, leden van het lokaal en gewestelijk bestuur. Op de agenda stonden huishoudelijke zaken met de moge-

lijkheid daar actuele politieke thema’s aan toe te voegen. Aanvankelijk wilde het bestuur dat gedeelte openbaar houden, maar  na 

het opzeggen van het lidmaatschap van afdelingsvoorzitter Paul van der Burg heeft het resterende bestuur het wijzer geacht eerst 

in eigen kring te vergaderen.  

André Rodenburg heeft als waarnemend voorzitter de brief van Paul (zie blz. 11) voorgelezen, die op 20 oktober jl. is ontvangen. 

De vergadering besloot de motivering van zijn opzegging ook aan de overige leden mee te delen. De brief is (in overleg met Paul) 

hierna opgenomen, gevolgd door het standpunt van het (resterende) bestuur.  

We vinden de signalen uit de brief herkenbaar, maar niet alleen aan het mee-regeren in deze kabinetsperiode toe te schrijven. De 

keuze van Rutte en Samsom was in de situatie van 2012 moedig en respectabel. Wel vragen we ons af of goede ideeën als "Van 

Waarde" wel voldoende worden opgepakt door partijleiding, of houdt die zich vooral bij dagelijks pragmatisme? Discussies van 

vorige generaties (is emancipatie klassenstrijd, verheffing van de arbeidersklasse, beëindiging van het kapitalisme) zijn in hun oude 

vorm niet meer aan de orde, maar dat wil niet zeggen dat de PvdA klaar is: wie dat denkt heeft het persoonlijk goed getroffen. Ook 

al heeft Diederik Samsom een goed verhaal, het raakt ons blijkbaar niet voldoende. Wat dan wel? Moeten we nog meer doen aan 

'permanente campagne' om onze ideeën uit te dragen? Of openstaan voor mensen die we kunnen helpen? 

In elk geval zullen Martin Oosterheert (lid van het gewestbestuur) en Jochem Streefkerk (was congresafgevaardigde in Rotterdam) 

het afdelingsbestuur de komende tijd alvast versterken, tot een voorstel voor de nieuwe voorzitter en bestuurssamenstelling aan 

de Ledenvergadering ter besluitvorming kan worden voorgelegd. Op de voorpagina staat de profielschets met gewenste compe-

tenties van de nieuwe voorzitter. Die zal zich met name moeten richten op de PvdA als vereniging: hoe meer mensen te betrekken 

en te activeren, niet alleen bij lokale politieke thema's, daar zijn de open raadsavonden al voor. We streven ernaar een voorstel 

voor de nieuwe bestuurssamenstelling begin 2016 (liefst al bij de nieuwjaarsbijeenkomst) te kunnen voorleggen.  

WERKPLAN EN BEGROTING 2016 

Het Werkplan en de bijbehorende Begroting voor onze afdeling in het komende jaar zijn bewust sober en algemeen gehouden, 

ervan uitgaand dat we (afgezien van het ‘Oekraïne’-referendum) geen verkiezingsjaar hebben. We zullen ervoor zorgen dat het 

Ombudsteam (dat nu vooral neerkomt op de inzet van Jacob Zuurmond) wordt ondersteund door gericht leden die hebben aange-

geven relevante deskundigheid mee te brengen en bereid zijjn om als vrijwilliger actief te worden, te vragen om te helpen. 

De vergadering is onder de voorwaarde dat er ruimte moet zijn voor nieuwe bestuursleden om hieraan nadere invulling te geven, 

en in te spelen op actualiteiten, met het Werkplan akkoord gegaan.  

In de Begroting 2016 moeten we rekening houden met minder leden en minder afdrachten uit de raadsfractie dan we voor de 

laatste raadsverkiezingen gewend waren. Er is dus ook minder geld om uit te geven. Dat geldt ook al voor het lopende jaar 2015 en 

is nu opgelost door de digitale publicatie van de Rooie Rakker. In 2016 resteert er dan meer geld voor themabijeenkomsten en 

Ombudsteam en kan er toch worden gereserveerd voor het Verkiezingsfonds. Donaties worden niet actief geworven, dat doen we 

wel als de locale verkiezingen weer aanstaande zijn. 
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POLITIEKE ACTUALITEIT 

In de gemeenteraad had net de Begrotingsbehandeling plaatsgevonden: ditmaal – in tegenstelling tot wat we in Leidschendam-

Voorburg gewoon zijn – een zeer open discussie waarbij niet op voorhand voor het college duidelijk was voor welke amendemen-

ten er een meerderheid zou komen. Wel is de begroting uiteindelijk met de stemmen van de coalitie voor en oppositie tegen aan-

genomen.  

Van onze fractie zijn onder meer voorstellen over jeugdwerkloosheid en economie aangenomen (zie blz 5). Raadsbreed was er 

steun voor rollatorpad (in plaats van de mooie maar onhandige straatklinkers) bij de verzorgingshuizen in het Damcentrum. Niet 

gelukt is het in kader van armoedebeleid extra geld vrij te maken om mensen met lage inkomens te ondersteunen die niet meer in 

aanmerking komen voor kwijtschelding van de waterschapslasten in Delfland, waar de PvdA niet in het bestuur zit.  

Overigens is het niet zo eenvoudig vanuit de gemeente lasten van andere overheden te compenseren. We zien nu al dat van de 

doelgroep maar ongeveer een derde gebruik maakt van minima-regelingen. Wellicht kan een ‘formulierenbrigade’ mensen helpen 

om hun recht te halen. Bijvoorbeeld door 'maatjes' in te zetten bij schuldhulpverlening en voor gezinnen die in aanmerking komen 

voor de Ooievaarspas. 

De ambitie bij de aanpak van jeugdwerkloosheid blijft – op verzoek van de Raad – gehandhaafd op 50% uitstroom. We constateren 

dat nu de 'harde kern' overblijft. Wethouder Nadine Stemerdink komt begin 2016 met een actieplan. Gelukkig zijn er nu twee goe-

de medewerkers bij de gemeente, maar er kan meer capaciteit nodig zijn. En er moeten wel vacatures zijn. 

De komende Raadsvergaderingen staan in het teken van ten eerste het haalbaarheidsonderzoek voor een asielzoekerscentrum 

(AZC). Er komt een besluit van BenW, dan de commissie Algemene Zaken op 8 en de Raad op 15 december. Ten tweede zijn de de 

3 D’s: decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten van verantwoordelijkheid voor huishoudelijke hulp, thuiszorg en jeugdzorg: 

volgend jaar kot er een evaluatie, nu lijkt het allemaal wel goed te gaan – maar is dat ook echt zo?  

We zien de vestiging van een AZC in Leidschendam-Voorburg – of breder: de  vluchtelingenproblematiek – als onderwerp voor een 

ledenraadpleging, voorafgaand aan de raadscommissie Algemene Zaken op 8 december as. Op verzoek van fractievoorzitter Mar-

jan van Giezen wordt deze gehouden door middel van een raadpleging per e-mail en de mogelijkheid om in te spreken op maan-

dagavond 7 december as. in de fractiekamer (in SwaenSteyn, Herenstraat 72 Voorburg). 
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BERICHTEN VAN DE RAADSFRACTIE 

WEL OF GEEN BRUG, WEL OF GEEN HUISHOUDELIJKE HULP? 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVORZITTER 

Wel of geen extra brug over de Vliet? Ondernemers Damcentrum zeggen ‘ja’, want in de spits staat alles vast. Maar inwoners Klein 

Plaspoelpolder zeggen ‘nee’: geen extra verkeer door hun wijk. Wat is wijsheid? Een extra brug is technisch haalbaar. Maar bewo-

nersorganisaties willen juist betere doorstroming bestaande infrastructuur. De PvdA heeft een raadsbrede motie ingediend om -

naast de brug-variant- ook een bestaande-infrastructuur-variant te onderzoeken. Alleen dan kan de Raad een goede afweging 

maken wat de beste oplossing is voor de verkeersproblemen Damcentrum.  

Decentralisatie van de zorg is een ander dilemma. Gaat best goed in onze gemeente. De meeste inwoners krijgen via de WMO de 

gewenste ondersteuning. Maar niet álles gaat goed. Over de huishoudelijke hulp zijn best veel klachten. Wie bepaalt de hulpbe-

hoefte? Is dat de huishoudelijke hulp? In 2016 evalueren wij de decentralisatie van de zorg. De PvdA wil dit gebruiken om te kijken 

waar het niet goed gaat. Zo blijkt indicatie pas laat te worden vastgesteld. Mensen moeten achteraf hoge rekeningen betalen. Met 

schuldenproblematiek tot gevolg. Kortom, de Raad heeft een evaluatie nodig om te zien waar we dit soort problemen kunnen 

oplossen! 

BEGROTINGSRAAD  

“JE MOET HET GAT VOOR JE LATEN VALLEN, EN ER DAN ZELF INSPRINTEN” 

Onze fractie kijkt tevreden terug op de Begrotings-Raadsvergadering in november. Na een moeilijk jaar met de Raadsenquête Dui-

venvoordecorridor en de vorming van een nieuw college, staat nu het belang van onze gemeente echt voorop. Je merkt dat er meer 

aandacht is voor de inwoners en dat de inwoners ook meer naar ons toekomen. Dat moeten we actief oppakken, zien wat er ge-

beurt en iets doen voordat het echt een probleem wordt. Zoals Cruijff zo mooi zegt: je moet het gat voor je laten vallen en er dan 

zelf insprinten.  

Een prachtig voorbeeld is de oproep van de gehele Raad om het Sijtwendepark ’s nachts weer af te sluiten, vanwege de nachtelijke 

overlast. Omwonenden hebben hierover aan de bel getrokken bij de Raad, er is geluisterd en het voorstel is aangenomen! We 

vroegen verder aandacht voor jeugdwerkloosheid, armoedebeleid en leefbare winkelgebieden. In Leidschendam-Voorburg zitten 

442 jongeren zonder baan of studie thuis. De helft hiervan heeft geen startkwalificatie. Als we deze jongeren niet actief gaan be-

naderen, hebben we straks een verloren generatie inwoners. In een motie van PvdA en CDA riepen we op tot meer samenwerking 

tussen scholen en ondernemers en een persoonlijke begeleiding van deze jongeren. En die motie kreeg brede steun van de Raad.  

Teleurgesteld waren we dat alleen Gemeentebelangen (GBLV) ons voorstel steunde om de koopkracht van minima-gezinnen niet 

achteruit te laten gaan. Ondanks het positieve saldo op onze gemeentebegroting was er geen bereidheid deze gezinnen iets tege-

moet te komen. Voor hen gaan de lokale lasten stijgen door bijvoorbeeld het afschaffen van kwijtscheldingsregelingen. Nu de 

economie aantrekt, moeten we ook hen helpen waar nodig. 

Loon naar werken kregen we voor het initiatief van PvdA en VVD om samen de winkelcentra langs te gaan. We willen de winkelge-

bieden leefbaar en levendig houden. De winkeliers hebben ons vele goede ideeën meegegeven, en die hebben we vertaald in vier 

gezamenlijke moties, die alle vier aangenomen zijn. Een resultaat waar zowel Astrid van Eekelen (VVD) en onze Marjan van Giezen 

trots op zijn!  
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Meer parkeerruimte voor het winkelend publiek bij winkelcentrum Prinsenhof, een lichte meldingsplicht voor leuke acties en klei-

ne evenementen, extra geld voor de soms wat vergeten winkelgebieden en een bijdrage van de gemeente aan het ondernemers-

project om het Sluisgebied ’s avonds te verlichten. Het gaat om initiatieven en verzoeken vanuit de ondernemers, waar ze zelf al 

veel tijd in hebben gestoken. En die de buurt ten goede komen. Dat vonden de andere fracties ook, want de moties zijn breed 

aangenomen! 

AFVALBELEID 

OMGEKEERD INZAMELEN 

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is tevreden met de uitkomst van het Raadsdebat over het nieuwe afvalbeleid. Met grote 

meerderheid stemde de Raad in met de invoering van het “Omgekeerd Inzamelen” per 1-1-2016. Omgekeerd inzamelen betekent 

dat alles wat recyclebaar is, wordt opgehaald (behalve glas) en dat het restafval moet worden weggebracht naar een ondergrond-

se container heel dichtbij. 

We hadden best wat zorgen over het nieuwe afvalbeleid, vooral over de wijze van uitvoering en de financiële onderbouwing. 

Daarom hebben we een aantal extra eisen gesteld om ervoor te zorgen dat onze inwoners niet alleen de nadelen dragen maar ook 

meeprofiteren van de voordelen. De PvdA heeft samen met de VVD en andere partijen twee moties ingediend die allebei zijn aan-

genomen. De eerste motie gaat over verlaging van de afvalstoffenheffing per 2017, en niet pas na 5 jaar zoals Avalex voorstelt. Er 

wordt immers gelijk al minder afval opgehaald en meer grondstoffen teruggewonnen. Daar moet de burger ook iets van terugzien. 

De tweede motie ging over het ophalen van groente-, fruit- en tuin- (GFT)-afval. Dat gaat in het nieuwe systeem eens per twee 

weken gebeuren. De PvdA heeft de wethouder gevraagd om in de zomermaanden het GFT-afval wel wekelijks op te laten halen, 

om hinder door stank en ongedierte te voorkomen. Veel gemeenten, zoals ook Rijswijk, doen dat al. Het gaat maar om een paar 

keertjes extra, en het bespaart de inwoners een hoop overlast. Extra GFT ophalen in de zomerperiode kan het draagvlak echt ver-

groten, hebben wij uit de reacties van inwoners gemerkt. 

Leidschendam-Voorburg zit met 5 andere gemeenten in de Avalex-gemeenschappelijke regeling. Op Pijnacker-Nootdorp na heb-

ben alle Gemeenteraden het voorstel nu vastgesteld. Dat betekent dat het nieuwe afvalbeleid waarschijnlijk per 1 januari 2016 van 

start kan gaan. 
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COLUMN 

WERKLOOSHEID 

DOOR MICHEL VAN DER HOLST 

Wat is werkloosheid? Hoe voelt werkloosheid? En wat zijn gedachten die je hierbij kan hebben? Werkloosheid is plotseling van de 

ene op de andere dag je baan, waar je al zo lang hebt gewerkt kwijt zijn en op straat staan. Werkloosheid is thuis zitten, turend op 

je computerscherm om een goede vacature te vinden waar je op kan solliciteren.  

Werkloosheid is buiten de maatschappij staan en buitengesloten worden door die maatschappij. Je 

hoort er niet meer bij. Je kunt geen sociale contacten meer onderhouden, omdat er geen geld meer 

voor is. Mensen, oud-collega’s keren je letterlijk de rug toe en willen niets meer met je te maken heb-

ben. Je leeft toch van de maatschappij? Van hun centen? Werkloosheid is net als pesten. Het is net zo 

erg. Bedrijven hebben barricades opgeworpen, zodat je niet aan het werk kunt komen. Testen zijn be-

dacht en op sollicitaties wordt niet eens geantwoord. Je bent lucht en zeker niet belangrijk. Voor de 

mensen die nog wel werk hebben is hun leuke leven belangrijker. Voor de werkgevers evenzo. Die va-

kantie is een leuk vooruitzicht. Morgen ga ik die TV kopen. Een werkloze is niet belangrijk. Het is de 

loser van de maatschappij. Waarom zou je daar nog tijd insteken? Elke dag gaat roemloos voorbij. Het 

wordt licht en ook weer donker. En elke dag doe je weer zoveel sollicitaties en hoop je dat er spoedig 

een positief antwoord komt.  

Het is helaas een rode draad die herkend kan worden in het leven. Jongen wordt op school gepest. De maatschappij sluit hem 

buiten. Jongen wordt geschopt, geslagen, beschimpt, uitgescholden, vastgebonden, buitengesloten. Naarmate je opgroeit kun je 

geen liefdes krijgen en klamp je je vast in je werk. En dan na 26 jaar sta je buiten en bent wederom niets meer waard. 

De vraag blijft dan ook, waarom de maatschappij dit toch steeds doet. En kan de maatschappij veranderen. Het antwoord hierop 

moet zijn: ja, de maatschappij kan veranderen. De maatschappij moet zelfs veranderen. Mensen mogen immers nooit buitengeslo-

ten worden en iedereen moet kunnen meedraaien in deze maatschappij. Iedereen verdient een kans. Iedereen mag een gezin 

vormen en heeft recht om verliefd te worden. Iedereen in deze maatschappij kan dit veranderen en moet dit veranderen. Kerst 

staat voor de deur. Laten we er dan nu mee beginnen en mensen die gepest worden niet meer pesten en werklozen als de donder 

weer aan een baan helpen. Gelukkig heeft de PvdA weer in de tweede kamer een goede zet gedaan. Er komt weer bemiddeling 

vanuit het UWV voor werklozen. Er is in ieder geval weer een beetje hoop. 
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POLITIEKE AGENDA 

NOVEMBER 2015 

Di 3 Commissie Openbaar Gebied (OG) 

Wo 4 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Do 5 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Za 7 PvdA-Afrikadag in Amsterdam 

Di 10 Begrotingsraad Leidschendam-Voorburg 

Wo 11 ALV afdeling Leidschendam-Voorburg, De Plint, Leidschendam 

Do 12 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Di 17 Raadsvergadering Leidschendam-Voorburg 

Di 24 open Raadhuisavond wijkgericht werken, De Groene Loper, Voorburg 

Do 26 Discussie over het ‘Oekraïne’-referendum, PvdA Oegstgeest 

Za 28 Dag voor nieuwe PvdA-leden, Tweede Kamer, Den Haag  

DECEMBER 2015 

Di 1 Commissie Openbaar Gebied (OG) 

Wo 2 Café Rood met Hans Spekman in Rootz, Den Haag  

Do 3 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Ma 7 Inspraakavond haalbaarheidsonderzoek AZC 

Di 8 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Wo 9 Algemeen bestuur Metropoolregio Den Haag-Rotterdam 

Do 10 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Za 12 Gewestelijke Vergadering PvdA Zuid-Holland, zaal Engels, Rotterdam 

Za 12 Werken aan werk in PEP, Den Haag 

Di 15 Raadsvergadering Leidschendam-Voorburg 

 

Bijeenkomsten van fractie, commissies en gemeenteraad beginnen om 19.30 uur in raadhuis SwaenSteyn, Herenstraat 72 Vbg.  

ACTIVITEITEN: 

26 NOVEMBER IN OEGSTGEEST 

BELANGRIJK REFERENDUM OP 6 APRIL: VOOR- OF TEGENSTEMMEN?  

Binnenkort barst in de media de discussie los over het associatieverdrag tussen Oekraïne, de Europese Unie en haar 28 lidstaten. De 

actiegroep GeenPeil heeft een referendum afgedwongen over dit verdrag door in korte tijd ruim 420.000 handtekeningen op te 

halen. De PvdA-afdeling Oegstgeest organiseert daarom op 26 november een discussie met twee PvdA-leden uit het Parlement. 

Nico Schrijver (Eerste Kamerlid) en Roelof van Laar (Tweede Kamerlid), komen over het referendum vertellen. Beiden wonen in 

Oegstgeest. 

http://www.pvda.nl/personen/Nico+Schrijver
http://www.pvda.nl/personen/roelof+van+laar
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Op 6 april 2016 zal in Nederland het referendum worden gehouden over de wet die voor Nederland de Associatieovereenkomst 

tussen Oekraïne en de Europese Unie (EU) regelt. Het is de eerste keer dat een referendum wordt gehouden over een wet die al is 

aangenomen. Het referendum is alleen raadgevend, maar de regering is verplicht om daarna het verdrag opnieuw te overwegen. 

De PvdA is een van de partijen die In het parlement het houden van een referendum heeft mogelijk gemaakt. Roelof van Laar zal 

toelichten waarom de PvdA een voorstander is van het houden van referenda en wat hij vindt van een referendum over dit on-

derwerp. Nico Schrijver is deskundig op het terrein van het Internationaal Recht en Europa en zal vertellen wat dit verdrag gaat 

inhouden als het in werking treedt. Hier alvast een voorproefje. 

25 jaar na het einde van de Koude Oorlog, kampt Europa nog steeds met gebrek aan stabiliteit aan de oostgrenzen. De EU wil 

daarom het streven naar vrede en veiligheid, vrijheid, democratie en respect voor de rechten van de mens, verankeren in een 

samenwerkingsovereenkomst met meerdere landen aan de oostgrenzen van Europa, waaronder Oekraïne. Dit is nadrukkelijk niet 

bedoeld als voorportaal van een EU-lidmaatschap. De EU heeft al associatieovereenkomsten met veel andere landen in de wereld. 

Natuurlijk zijn na de bezetting van de Krim, de gevechten in Oost- Oekraïne en het neerhalen van het vliegtuig de MH 17, hierbij de 

ogen en oren gericht op Moskou: hoe valt het daar dat de EU deze overeenkomst sluit? Natuurlijk moet Rusland hierover goed 

worden geïnformeerd, maar er kan geen sprake zijn van een soort instemmingsrecht van Rusland. Oekraïne is een onafhankelijke 

staat. Wel heeft Oekraïne nog een lange weg te gaan naar een markteconomie en een volwaardige rechtstaat zonder corruptie en 

met eerbiediging van de rechten van minderheden. De EU, de Organisatie voor Veiligheid en Stabiliteit in Europa (OVSE), de Raad 

van Europa en individuele landen zoals Nederland kunnen helpen bij het opstellen van wetgeving, training van juridisch personeel, 

politie en bijvoorbeeld gevangenisbewaarders. Daarmee kan worden bijgedragen aan stabiliteit, vrijheid en economische en socia-

le vooruitgang. 

WAAR EN WANNEER 

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 26 november, vanaf 20.30 uur in de Kapelzaal van het Dorpscentrum 

Oegstgeest aan de Lijtweg 9.  

28 NOVEMBER IN DEN HAAG 

DAG VOOR NIEUWE PVDA-LEDEN 

Op zaterdag 28 november organiseert de landelijke PvdA in de Tweede Kamer de nieuwe-ledendag. Een leuke dag om eens een 

kijkje achter de schermen te krijgen. We organiseren speeddates met Kamerleden en bewindspersonen, er is een rondleiding door 

het Kamergebouw, je waant je even politicus als je in de plenaire zaal plaats neemt en er is nog veel meer leuks. 

De dag is bedoeld voor mensen die in de afgelopen vijf jaar lid zijn geworden. Vind je het leuk om hiernaar toe te gaan of ken je 

nog mensen die dit leuk zouden vinden? Opgeven kan via deze link. 

WAAR EN WANNEER 

Het programma begint om 12.00 uur. Alle bezoekers moeten door de detectiepoortjes en alle bagage gaat door een scanapparaat. 

Dit neemt veel tijd in beslag. Zorg er daarom voor dat je op tijd aanwezig bent. Vanaf 11:00 zijn de deuren geopend en staan de 

koffie, thee en koekjes voor je klaar. Meld je bij de bezoekersingang: Lange Poten 4. 

https://nl.surveymonkey.com/r/?sm=Y%2bHsxOL12nH5wYCvglToFS9TBEXX9x0i1ty2XRn%2bC5s%3d
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2 DECEMBER IN DEN HAAG 

CAFÉ ROOD MET HANS SPEKMAN 

Hans Spekman heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. De komende weken 

gaat hij op campagne door het land. Om het vertrouwen van de leden in hem te vragen, maar ook om de leden te vragen samen 

met hem op een nieuwe manier te werken: “een manier die past bij de tijd, om zo onze partij en de sociaal-democratie, verder te 

brengen”, aldus Hans. 

Onderdeel van de plannen van Hans Spekman is de lancering van “De Stroom”, een stichting die linkse, progressieve mensen met 

een idee, plan of beweging gaat helpen en ondersteunen met kennis, vergaderruimte, koffie, internetdiensten en waar nodig ook 

met geld. Verder gaat zijn programma in op de vernieuwing van de ledendemocratie en op zijn plannen voor de afdelingen en wil 

hij graag een online links nieuwsplatform realiseren. 

WAAR EN WANNEER 

Locatie: Café Rootz, Grote Marktstraat 14, woensdagavond: 2 december 2015, vanaf 19.30 uur. Voorafgaand aan het Café Rood zal 

Hans Spekman van 17:30u tot 19:00u eten bij ‘Resto van Harte’ in Laak. Een aantal leden van de PvdA Den Haag kunnen hem hier-

bij vergezellen. Wil je graag mee? Van harte welkom! Meld je even aan bij Marije: marijevrest@hotmail.com. 

12 DECEMBER IN DEN HAAG 

WERKEN AAN WERK 

Arbeid is voor de PvdA vanzelfsprekend een centraal thema. Hoe creëren we meer werkgelegenheid in de regio Den Haag? In dit 

debat verzamelen we input om de partij te voeden: een speurtocht naar nieuw elan in de aanpak. Dit doen we op basis van ervarin-

gen en ideeën uit de dagelijkse praktijk van ondernemers, ZZP’ers, werkenden, mensen zonder werk, jongeren en denkers. 

Belangrijke vragen zijn: hoe vervangen die we banen die verloren gaan door automatisering en door robotisering? Kan het MKB 

banen genereren? Wat kunnen we leren van werkgevers? Hoe kunnen we het partnerschap met werkgevers versterken? Hoe ziet 

het nieuwe werken er in de praktijk uit? Hoe vergaat het de 33.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Den Haag? Hoe 

ontwikkelt zich de marktpositie en de samenwerkingsvormen? Wat zijn middelen om de 5.000 geregistreerde jeugdige werklozen 

in de stad per direct perspectief te bieden en hun recht op werk en ontwikkeling te geven? 

De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en betrokkenen uit de regio Den Haag die hun ervaringen en ideeën willen delen. Voor 

mensen van binnen én van buiten de PvdA. Sprekers zijn onder andere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Jetta Klijnsma en Haagse wethouder Werkgelegenheid Rabin Baldewsingh. Het belooft een zeer interessante en inspirerende bij-

eenkomst te worden, dus komt allen! 

WAAR EN WANNEER 

Locatie: PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag. Datum: zaterdag 12 december 2015, 13.00 - 17.00 uur.  

mailto:marijevrest@hotmail.com
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AFSCHEIDSBRIEF  

DOOR PAUL Q. VAN DER BURG 

Politieke vrienden, de afgelopen twee maanden heb ik er lang over nagedacht, en ben uiteindelijk toch tot de slotsom gekomen dat 

de PvdA niet meer mijn partij is. Althans ik heb niet meer het gevoel dat ik er bij hoor, en dat gevoel is vooral geënt op de landelijke 

PvdA. Ik heb dan ook mijn lidmaatschap opgezegd. 

Ik kom even terug op het ‘gevoel’. Als je ergens lid van bent, actief bent, dan moet er ook sprake zijn van passie, betrokkenheid, er 

bij horen en ergens voor staan. Dat heb ik met de PvdA steeds minder. Zeker landelijk. Het is niet meer de partij waarbij ik hoor. 

Een aantal onderwerpen hebben mij gestoord en ook de opstelling van de partij in deze. Zoals de bed-bad-broodregeling, de pgb-

discussie, het jaagverbod, het milieubeleid, de greep uit de pensioenkas voor het salaris van de ambtenaren.  

Daarbij speelt voor mij dat de PvdA altijd zorgde voor de verbinding tussen het middenkader en onderkant van de samenleving. 

Dat was de natuurlijke achterban. Duidelijk is dat die verbinding er allang niet meer is, en ook niet meer gemaakt wordt. De essen-

tie van de PvdA is daarmee voor een deel teloor gegaan. Ik zie ook niet direct wie binnen de partij dit zou kunnen doen. De grach-

tengordel denkt hoe de arbeider gelukkiger kan worden. Paternalisme ten top. Maar meer stoort mij de afhankelijkheid van de 

coalitie partij de VVD. De PvdA laat de oren te veel hangen naar de VVD. Achteraf gezien is deze coalitie een hele slechte coalitie, 

zeker voor het gedachtegoed van de PvdA. 

De spreekwoordelijke druppel kwam voor mij de afgelopen weken met betrekking tot de vluchtelingenstroom. De mooie woorden 

ten spijt, want ik hoorde [minister van Sociale Zaken]  Lodewijk Asscher zeggen “het hoofd koel, en een warm hart”, maar daar is in 

de praktijk natuurlijk weinig van te merken. Het hart is niet warm, het hart is koel. Daarbij verwijs ik graag naar “De Poenschepper” 

uit de reeks Suske en Wiske (eerste druk maart 1967). 

Ik zie duidelijk een PvdA die aan de leiband loopt van de VVD. Cosmetische andere uitleggen ten spijt. Ik zie hier geen warm beleid, 

warme uitstraling, handen uiteen. Ik zie hier ontmoedigingsbeleid om hier te komen. Ik zie een beleid waar centra vooral komen in 

achterstandswijken, waar de bewoners het al moeilijk hebben. Ik zie een beleid waar de uitkering op voorhand gekort wordt met 

‘natura’. Ik zie een beleid waar we meer problemen zien om centra te openen, dan daadkracht te tonen. En bij dit laatste helaas 

ook lokaal in Nederland. 

Ik heb lief en leed met jullie gedeeld. Prachtige campagnes gevoerd, met niet altijd het gewenste resultaat. Maar ik koester de 

mooie tijden. Het gaat goed met jullie en ik blijf jullie volgen. Maar nu als burger. Groet, Paul Q van der Burg 
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REACTIE OP HET OPZEGGEN VAN PAUL VAN DER BURG 

VAN HET BESTUUR 

Het opzeggen van het PvdA-lidmaatschap door onze afdelingsvoorzitter Paul van der Burg heeft de overige bestuursleden verrast. 

Het stemt tot nadenken, tot zelfkritiek, maar vraagt ook om uitleg waarom wij wel doorgaan met onze partij.  

Paul heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk, kritisch maar doortastend als voorzitter van onze afdeling gemanifesteerd. Zowel 

bij het bestuur als bij de fractie stak hij zelden zijn mening onder stoelen of banken en in de opeenvolgende verkiezingscampagnes 

was hij energiek aanwezig. We hadden graag Paul daar nogmaals binnen de afdeling voor willen bedanken. Door zijn opzegging is 

die mogelijkheid nog niet benut; wellicht doet die gelegenheid zich alsnog voor. 

Zijn opzegging komt vooral voort uit onvrede met de landelijke politiek; niet de lokale politiek. Wij kunnen grote delen van zijn 

kritiek op het kabinetsbeleid ook wel volgen en delen. Het is frustrerend dat de PvdA  in ‘Den Haag’ in een coalitie zit met de VVD 

als partner die – vooral op sociaal gebied – fundamenteel andere keuzes maakt dan de PvdA. Wij zouden ook liever een inkomens-

afhankelijke zorgpremie hebben gezien, wij wensen in het arbeidsmarktbeleid dat ook werkgevers op hun inspanningen worden 

afgerekend en wij zouden ook liever een ruimhartiger beleid voeren ten aanzien van vreemdelingen die Nederland willen zien als 

hun nieuwe thuis.  

Maar waar wij met Paul van opvatting verschillen, is dat wij nog steeds van mening zijn dat hieraan binnen onze partij iets aan te 

doen is. Wij denken dat de PvdA nog steeds staat voor een sterker en socialer Nederland en daar als partij ook aan kan bijdragen. 

Daarom willen wij verder met de PvdA en verder in de PvdA, en roepen partijgenoten op om zich bij ons aan te sluiten en ons be-

stuur te versterken.  

Was getekend, Michel van der Holst, André Rodenburg, Jac Wolters 


