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28 februari 2013 
Afdelingsvergadering, Bibliotheek-aan-de-Vliet 
 
5 maart 2013 
Start leergang "Voorbereiding op het Raadslidmaatschap" 
 

maart 2014 
Verkiezingen gemeenteraad 
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Verkiezingen maart 2014 komen eraan! 
 

Leergang "Voorbereiding op het Raadslidmaatschap" 
 

Zou je een actieve rol willen spelen in de lokale politiek? Ben je geboeid door de ontwikkelingen 
waar de gemeente Rijswijk voor staat? Voel je je positief aangesproken door de manier waarop de 
PvdA in Rijswijk zich inzet om haar dromen werkelijkheid te maken? 

Is je antwoord “ja”, doe je dan mee aan de nieuwe leergang die de PvdA dit voorjaar organiseert? Zo 
kun je kennismaken met de plaatselijke politiek die dan op weg is naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 
 
In zes avonden van elk twee uur krijg je een kijkje in de lokale politieke keuken. Maar het gaat ook 
over de invloed van het Rijk, de Provincie en de regio op het lokale beleid. Ook krijg je een kijkje 
achter de schermen van de Tweede Kamer. De leergang wordt op de laatste avond afgesloten met 
een echt Raadsdebat in de Raadszaal van Zoetermeer. 
 
Voor elke bijeenkomst worden aansprekende inleiders uitgenodigd uit de landelijke en de lokale 
politiek. Ook is er aandacht voor het omgaan met media. Gemeenteraadsleden en wethouders delen 
hun ervaringen over het lief en leed in het politieke bedrijf. 
 
De leergang wordt gezamenlijk georganiseerd door de PvdA-afdelingen Rijswijk, Pijnacker-
Nootdorp, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en afwisselend gehouden in de verschillende 
gemeentehuizen op vijf dinsdagen en op 1 woensdag:  

5 en (woensdag) 20 maart,  

2 en 16 april,  

14 en 28 mei. 
 
De bijeenkomst woensdag de 20ste maart is in het Stadhuis in Rijswijk, wordt verzorgd door Ruud 
Koole (o.a. oud voorzitter van de PvdA) en gaat over geschiedenis en de beginselen van de sociaal-
democratie. 

De PvdA leergang kent een bijdrage in kosten van € 40,- p.p. De PvdA denkt dat dit geen 
belemmering is om mee te doen. Indien belangstellenden deze bijdrage niet (geheel) kunnen 
voldoen kunnen zij dit onder opgave van redenen kenbaar maken. 

Aanmelden: Is je belangstelling gewekt en wil je meedoen of heb je nog vragen meld je dan vóór 25 februari aan bij 
Tineke Snaterse, secretaris van de Rijswijkse PvdA. Tel: 070-3993686 E-mail: tineke.snaterse@kpnplanet.nl 
 

 
++ * ++ 

 

Discussieer mee in Vooruit 
Alle leden van de afdeling – maar ook niet-leden– zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage aan de discussie 
te leveren door een bijdrage voor Vooruit te schrijven. Zie het adres van de redactie op de achterpagina. 
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Woensdag  28 Woensdag  28 Woensdag  28 Woensdag  28 februarifebruarifebruarifebruari    2012012012013333 

AfdelingsvergaderingAfdelingsvergaderingAfdelingsvergaderingAfdelingsvergadering    
                                 
De eerste PvdA-ledenvergadering in 2013 zal plaatsvinden op:  

Datum: donderdag 28 februari 2013 om 20.00 uur  

Plaats: de bibliotheek-aan-de-vliet  - Generaal Eisenhouwerplein 101 (vlak bij het NS-station Rijswijk) 

bereikbaar met stoptreinen op de lijn Den Haag – Rotterdam en bus 18, 23, 30 en 130 en tram 17 
 

Op deze afdelingsvergadering zullen de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de 
voorbereidingen daartoe centraal staan. Alle stukken die ter sprake komen, vindt u in deze 
Vooruit.  
 
                                             Agenda 
 

1. Welkom en overzicht van de avond door de voorzitter. 
 

2. Mededelingen van de secretaris. 
 

3. Korte toelichting op de besluitvormingsprocedure voor de verkiezingen. 
 

4. Het voorstellen en benoemen van de vier leden van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie 
(OC). 
 
Laurien Poleij (voorzitter) 
Martin van Leeuwen (secretaris) 
Martijn Balster 
Willem van der Ende 

 
5. Het vaststellen van de opdracht aan de OC (zie verderop in deze Vooruit) 

 
6. Het vaststellen van de profielschetsen van de individuele fractieleden, de fractievoorzitter, de 

lijsttrekker, de fractie als geheel en de wethouder (zie verderop in deze Voorui)  
 

7. Besluit nemen over het voorstel van het bestuur om geen ledenraadpleging te houden voor het 
lijsttrekkerschap. 

 
8. Het voorstellen van de leden van de verkiezingsprogramma commissie 2014 een eerste gezamenlijke 

aanzet tot het opstellen van het programma o.l.v. Leendert Verzijle  
 

9. Uitnodiging tot deelname aan het campagneteam 
 

10. Verslag van de plaatselijke  politieke ontwikkelingen door wethouder Jos Bolte en fractievoorzitter 
Yvonne Hagenaars 

 
11. Rondvraag en sluiting ( uiterlijk  22.00) +  informeel samenzijn 

 
 

Iedereen is van harte welkom! 
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PvdA RijswijkPvdA RijswijkPvdA RijswijkPvdA Rijswijk::::    besluitvormbesluitvormbesluitvormbesluitvorming procedure ing procedure ing procedure ing procedure 

gemeenteraadsverkiezing 2014gemeenteraadsverkiezing 2014gemeenteraadsverkiezing 2014gemeenteraadsverkiezing 2014 

 
De gemeenteraadsverkiezing wordt op 5 maart 2014 gehouden (er ligt een voorstel bij de Raad van State om 
deze datum te wijzigen omdat het dan Aswoensdag is, maar daar is nog geen besluit over genomen. De 
datum kan dan 19 maart 2014 worden).  
 
In de afdelingsvergadering van 28 november 2012 is reeds eerder besloten om met een eigen lijst deel te 
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk in 2014 en om te gaan werken met een Onafhankelijke 
Commissie (OC). Deze commissie zal de ontwerpkandidatenlijst opstellen en voorleggen aan de 
afdelingsvergadering van 28 februari 2013. 
 
Het bestuur stelt de afdelingvergadering PvdA Rijswijk d.d. 28-02-13 voor: 
 

1. Om de leden te benoemen voor de OC en deze commissie de bijgevoegde opdracht mee te geven 
(bijlage 1); 

2. De door de OC i.o. opgestelde ontwerpprofielschetsen vast te stellen. 
3. Geen ledenraadpleging te houden voor het lijsttrekkerschap. 

 
In de afgelopen jaren heeft steeds een Onafhankelijke Commissie een ontwerpkandidatenlijst inclusief 
volgorde, opgesteld en aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Het bestuur is van mening dat deze 
procedure goed werkt en de beste waarborgen biedt voor een eerlijke en objectieve afweging van de 
verschillende kandidaten.  
 
De OC werkt zelfstandig maar moet wel bepaalde termijnen in acht nemen. Het bestuur faciliteert de OC. De 
OC zal, na consultatie van in ieder geval de fractie en wethouder, de ontwerpprofielschetsen opstellen en ter 
vaststelling voorleggen aan de leden (in de ledenvergadering van 28-02-13).  
 
De OC nodigt kandidaten uit te solliciteren en voert de OC gesprekken met alle kandidaten. In het najaar van 
2013 wordt de ontwerpkandidatenlijst door de OC ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De OC verdedigt 
de ontwerpkandidatenlijst zelf. Het bestuur heeft daarbij een faciliterende taak (Art. 5.3 lid 7 van de 
reglementen van de PvdA). De lijsttrekker wordt in staat gesteld de OC een advies te geven over de 
ontwerpkandidatenlijst voordat deze aan de leden wordt toegezonden.  

 
 
 

PvdA RijswijkPvdA RijswijkPvdA RijswijkPvdA Rijswijk::::    oooopdracht aan de pdracht aan de pdracht aan de pdracht aan de     

Onafhankelijke Commissie (OC) GRV 2014 Onafhankelijke Commissie (OC) GRV 2014 Onafhankelijke Commissie (OC) GRV 2014 Onafhankelijke Commissie (OC) GRV 2014     
 

Vast te stellen op de ledenvergadering PvdA Rijswijk van 28 februari 2013 

1. De OC dient gebruik te maken van de profielschetsen zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 28 

februari 2013. 

2. Stel een lijst op van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 en bied deze uiterlijk 14 

november 2013 aan de afdeling aan, tezamen met de lijst van personen die niet op deze ontwerplijst 

komen. 

3. Geef voor het opstellen van deze lijst ook een motivering aan (alleen bij die mensen die daadwerkelijk 

in de gemeenteraad willen). 

4. Ga hierbij uit van de eerder vastgestelde profielschetsen en de statuten en het huishoudelijk 

reglement van de Partij van de Arbeid. Houd daarbij expliciet rekening met het gestelde in artikel 1.33 

van het reglement van de PvdA waarin staat: “Indien iemand een functie in of namens de partij 
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gedurende 12 jaar of langer heeft vervuld, dienen zwaarwegende redenen aanwezig te zijn om voor 

een volgende periode voor die functie in aanmerking te komen.” Het bestuur verzoekt de OC in 

voorkomende gevallen hier expliciet aandacht aan te besteden en hierover te rapporteren bij de 

presentatie van de ontwerpkandidatenlijst. 

5. Naast het selecteren van kandidaten voor de gemeenteraad, wordt de commissie gevraagd 

wethouderskandidaten te selecteren en aan het afdelingsbestuur te adviseren over de 

beschikbaarheid en de geschiktheid van de kandidaten. Bij deze opdracht kan de OC zich ook buiten 

Rijswijk oriënteren. 

6. De commissie toetst en beoordeelt zittende raadsleden, opvolgers en wethouders op dezelfde wijze 

als alle andere kandidaten. 

7. Scouten is geen expliciete opdracht aan de commissie. Aan de commissieleden wordt wél gevraagd 

om in hun netwerk cq hun omgeving na te gaan of daar mogelijke kandidaten zijn, om deze 

vervolgens onder de aandacht te brengen van het afdelingsbestuur. We streven naar een 

fractiesamenstelling die de weerspiegeling is van de diversiteit van de Rijswijkse samenleving. 

8. Aldus vastgesteld in de afdelingsvergadering van de PvdA Rijswijk d.d. 28-02-2013. 

 
 

PROFIELSCHETSEN PVDAPROFIELSCHETSEN PVDAPROFIELSCHETSEN PVDAPROFIELSCHETSEN PVDA----RIJSWIJKRIJSWIJKRIJSWIJKRIJSWIJK    
Voorstel van de Onafhankelijke Commissie Voorstel van de Onafhankelijke Commissie Voorstel van de Onafhankelijke Commissie Voorstel van de Onafhankelijke Commissie     
Ter besluitvorming in de Afdelingsvergadering van 28 februari  2013Ter besluitvorming in de Afdelingsvergadering van 28 februari  2013Ter besluitvorming in de Afdelingsvergadering van 28 februari  2013Ter besluitvorming in de Afdelingsvergadering van 28 februari  2013    
 
Welke eisen worden er gesteld aan raadsleden, aan de lijsttrekker, aan de fractie als geheel, aan kandidaat-
wethouders? 
In deze notitie zijn de criteria opgenomen die de Onafhankelijk Commissie wil gebruiken om kandidaten te 
kunnen beoordelen.  
We realiseren ons dat niemand kan voldoen aan alle criteria. Belangrijk is dat je enthousiast bent en 
overtuigd PvdA-er. De criteria stellen jou en ons in staat je sterke en minder sterke punten te leren kennen. 
Zo kan de Onafhankelijke Commissie een gefundeerd advies geven over de lijst, over de lijsttrekker en over 
potentiële wethouders. 
Voor het opstellen van de criteria hebben we gebruik gemaakt van de suggesties van het Partijbureau in 
Amsterdam. 
  
We geven vijf profielschetsen:  
1. voor fractieleden; 
2. voor de fractievoorzitter; 
3. voor de lijsttrekker; 
4. voor de fractie als geheel; 
5. voor mogelijke wethouders.  
 
De Onafhankelijke Commissie, 
Martijn Balster, Willem van der Ende, Martin van Leeuwen (secretaris), Laurien Poleij (voorzitter). 
 
1. Factielid  

− analytisch vermogen;  

− actief luisteraar;  

− teamspeler zowel als het gaat om samenwerking in de fractie als om samenwerking met collega’s van 
andere fracties in de raad;  

− relativeringsvermogen en humor;  

− resultaatgerichtheid;  

− gevoel hebben bij en oog voor de diversiteit in de Rijswijkse gemeenschap;  
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− zorgvuldigheid en standvastigheid;  

− creativiteit en bevlogenheid;  

− overtuigingskracht; 

− incasseringsvermogen en in staat tot zelfreflectie; 

− het fractielid kan gedachten en ideeën zowel mondeling als op schrift, helder en in goed Nederlands 
onder woorden brengen;  

− het fractielid kan het verkiezingsprogramma en onderwerpen die in Rijswijk spelen, op de politieke 
agenda zetten;  

− kan de resultaten die de PvdA Rijswijk boekt op een duidelijke manier zichtbaar maken en uitleggen 
aan de inwoners van Rijswijk; 

− weet de publiciteit en de eigen communicatiemiddelen van de PvdA effectief te benutten;  

− het fractielid is bij voorkeur langer dan een jaar lid van de PvdA of de JS;  

− het geldt als een pre als de kandidaat zich de afgelopen periode actief heeft ingezet bij activiteiten 
van de PvdA (campagne, bestuur, etc.); 

− heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid. Voor kandidaten zonder eerdere 
politieke ervaring wordt het als een pre gezien als zij hebben deelgenomen aan lokale en landelijke 
PvdA opleidingen gericht op het raadswerk; 

− heeft binding met Rijswijk;  

− legt gemakkelijk contact met een diversiteit aan mensen (verschillende lagen van de bevolking, 
binnen de eigen partij, bij verschillende maatschappelijke/politieke groeperingen) en heeft bij 
voorkeur al een persoonlijk, uitgebreid netwerk opgebouwd; 

− onderschrijft het PvdA gedachtegoed en laat zich daar op een betrokken en bevlogen wijze op 
voorstaan en aanspreken; 

− heeft affiniteit met sociaaldemocratische beginselen; in het bijzonder vrijheid, gelijkheid, emancipatie 
en solidariteit;  

− stelt zijn functie ter beschikking aan de partij indien hij/zij afziet van het fractielidmaatschap; 

− beschikt over een flexibele, ruime agenda met voldoende tijd (minimaal 15 uur per week, in ieder 
geval een avond, soms ook de zaterdag en gemiddeld nog twee dagdelen per week ten behoeve van 
fractievergaderingen, activiteiten van de afdeling, werkbezoeken, contacten met en in de gemeente 
etc.);  

− verbindt zich voor een volledige periode van vier jaar aan het raadswerk;  

− is er zich van bewust dat je 7x24 uur raadslid bent; 

− is bereid continu bij te leren, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en trainingen;  

− is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de fractieleiding en het 
bestuur van de afdeling. 

 
2. Fractievoorzitter  

– is boegbeeld van de PvdA in Rijswijk en daarmee bij uitstek de persoon die de grote lijnen van de 
PvdA visie op de gemeente en regio op samenhangende en enthousiasmerende wijze neerzet en 
uitdraagt;  

– beseft dat zij/hij als boegbeeld ook een voorbeeldfunctie heeft inzake het stimuleren van en 
deelnemen aan activiteiten van de afdeling; 

– kan goede inhoudelijke sturing geven aan het politieke proces door het uitzetten en bewaken van de 
grote lijnen;  

– geeft goede procesmatige sturing aan de fractie door ervoor te zorgen dat sterke kanten van 
fractieleden worden benut;  

– heeft onderhandelingsvaardigheden;  
– kan bindend element in de fractie zijn;  
– geeft inhoud aan de rol van de fractie in een dualistisch bestel;  
– leiderschap: geeft visie en duidelijk de lijn aan, definieert doelen, tijdslijnen en afspraken; draagt 

heldere en inspirerende visie uit, creëert op die manier enthousiasme en focus; 
– managementkwaliteiten: toetst voortgang van werkzaamheden, zorgt dat eigen team optimaal kan 

functioneren, ziet toe op de inzet van de fractieleden en spreekt hen daarop indien nodig aan. 
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– Meer nog dan in het geval van reguliere fractieleden, is het van belang dat de fractievoorzitter 
beschikt over een flexibele en ruime agenda. In de praktijk is de fractievoorzitter meer en incidenteel 
zelfs veel meer dan 20 uur per week kwijt aan zijn of haar werkzaamheden. 

 
3. Lijsttrekker 

– kan zeer goed communiceren met de kiezers; 
–  is in staat om de boodschap van de PvdA Rijswijk op een duidelijke en wervende wijze naar voren te 

brengen tijdens de campagne;  
– heeft een scherp oog voor de strategische aspecten van het campagnevoeren, kan snel en creatief 

inspelen op actualiteit (zoals acties van andere partijen) en heeft er plezier in om actief mee te doen 
aan de campagne; 

– is een ijzersterke debater; 
– is representatief en weet kiezers te boeien en te binden. 
 

4. Fractie als geheel  
– een evenwichtige samenstelling naar leeftijd, geslacht, achtergrond en deskundigheid;  
– een gezonde mix van zittende en nieuwe fractieleden;  
– een hecht team dat bestaat uit een evenwichtige mix van fractieleden met verschillende karakters, 

competenties en achtergronden;  
– is zich bewust van haar rol als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college en is in staat 

om kaders te stellen, deze te controleren en te evalueren;  
– werkt actief aan coalitievorming om haar eigen standpunten gerealiseerd te krijgen met respect voor 

de positie en opvattingen van de fracties van andere partijen in de raad;  
– bestaat uit leden die aanspreekbaar zijn op hun eigen functioneren en dat van de fractie in haar 

geheel (door de inwoners van Rijswijk, maar ook in de algemene ledenvergadering);  
– bouwt actief netwerken op in de stad, toetst voortdurend ingezet beleid bij belanghebbenden, 

signaleert tijdig issues in de stad en acteert daarop; 
– heeft op verschillende beleidsterreinen en -aspecten kennis en ervaring in huis, waaronder in elk 

geval op financieel, communicatief en juridisch gebied;  
– heeft enkele (potentiële) voorzitters van fora in haar midden. 

 
5. Wethouder 
Handelen vanuit de idealen 
De gemeente staat het dichtst bij de burger. Juist als eerste overheid kunnen onze politici het beste vorm en 
inhoud geven aan onze idealen zoals emancipatie, gelijke kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk 
bestaan en ondersteuning voor de zwakkeren. Samen met de idealen van solidariteit, vrijheid, democratie, 
rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn dit de idealen van de sociaaldemocratie. Voor de Partij van de Arbeid 
staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de 
maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en respect voor wie niet kan. De idealen van de PvdA  
zijn  onder andere gericht op werk, meedoen en eerlijk delen. Dit is de weg die leidt naar een sterk en sociaal 
Nederland. 
 
Wie zoekt de PvdA 
De PvdA  zoekt mensen die volop in het leven staan, actief aan de maatschappij deelnemen en zich  
strijdbaar en met overtuiging willen inzetten voor de samenleving en het sociaaldemocratische 
gedachtegoed. Het bereiken van de idealen begint voor een PvdA wethouder met een gezonde en ambitieuze 
motivatie, met een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst. 
De PvdA  zoekt mensen die het maximale eruit willen en kunnen halen voor de samenleving waarin aandacht 
en zorg bestaat voor de mensen die het minder hebben. Deze houding vertaalt zich in de resultaten bij 
onderhandelingen, debatten en presentaties. De burgers herkennen de PvdA als partij die opkomt en durft te 
strijden voor het bereiken van haar idealen. 
De PvdA zoekt mensen die communicatief vaardig zijn op alle disciplines van het volksvertegenwoordiger- of 
bestuurderschap. Dit zijn mensen die het sociaaldemocratische gedachtegoed overtuigend, aansprekend en 
in begrijpelijke taal voor het voetlicht kunnen brengen. De PvdA wethouder doet dit niet alleen vanuit het 
gemeentehuis maar vooral in contact met burgers. De PvdA wethouder maakt gebruik van social media, heeft 
de kwaliteiten om met veel overtuiging en deskundigheid de media te woord te staan in voor iedereen 
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begrijpelijke taal, heeft een gezonde dosis relativering en humor, kan op de werkvloer werknemers te woord 
staan over gevolgen van genomen besluiten en kan op straat in gesprek gaan met de kiezer. 
 
Wethouder: gevarieerde functie 
Als wethouder krijg je te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. De spelers variëren van de 
ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van gemeenteraad tot maatschappelijke organisatie en van 
bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid. Als wethouder geef je sturing aan de ambtelijke 
organisatie, leg je verantwoording af in de raad, onderhandel je in de coalitie, lig je onder een vergrootglas bij 
de media, neem je beslissingen op strategisch niveau, toon je je betrokkenheid bij  de maatschappij en ga je 
in gesprek met de mensen in de wijken over gemeentelijke zaken die hen aangaan. Het wethouderschap 
vraagt daarom nogal wat van je en is lang niet iedereen gegeven. Om  het wethouderschap goed uit te 
oefenen zal je gedreven moeten zijn de sociaal democratische waarden uit te dragen. Je persoonlijkheid en je 
vaardigheden zijn belangrijk. Als wethouder ben je betrokken bij de vereniging en je bewust van je 
gezichtsbepalende rol voor de vereniging op lokaal niveau. In het politieke debat in de afdeling heb je een 
voortrekkersrol. Als wethouder ben je zichtbaar en herkenbaar bij publieksgerichte activiteiten zoals 
canvassen en campagne voeren. Daarnaast sta je in direct contact met de leden van de afdeling. Als 
wethouder ben je je bewust van de tijdelijkheid van de functie. Er moet altijd ruimte zijn voor vernieuwing 
maar talent en ervaring weegt (net als bewezen kwaliteit) mee. Ervaring met het bedrijven van politiek is 
vanuit de PvdA opgedaan. Zonder de nodige ervaring met het bedrijven van politiek wordt het moeilijk je 
staande te houden. 
 
Betrokken en benaderbaar 
Je moet actief contact onderhouden met alle lagen uit de samenleving en open staan voor signalen. Je moet 
actief contacten leggen met organisaties, specialisten en belanghebbenden op hun portefeuillegebied, 
empathie vertonen en burgers betrekken bij de besluitvorming. Verbinden en doorpakken zijn je 
kernkwaliteiten. Je kunt bruggen bouwen als dat nodig is, maar verliest jouw eigen inzet niet uit het oog en 
kunt dus ook goed onderhandelen. Je werkt aan een consistente en duurzame relatie met de inwoners van de 
gemeente. In samenspraak met hen werk je aan de toekomst van de gemeente. Bovenal staat dat je zowel 
formeel als informeel betrokken en benaderbaar bent voor de inwoners van de gemeente. 
 
Inhoudelijke kennis op specifiek beleidsterrein 
Bij voorkeur zoeken we mensen met inhoudelijke kennis op  één of meerdere beleidsterreinen. Indien je deze 
kennis niet heb moet je in staat zijn je snel in te werken in jouw beleidsterrein. Over het algemeen dien je 
over een hbo/academisch werk- en denkniveau te beschikken. 
 
Media en communicatie 
Je moet goed met (social) media overweg kunnen en mediastrategisch inzicht hebben: je moet kunnen 
inschatten welke zaken voor de media interessant zijn of kunnen worden en neemt zelf initiatief om je te 
profileren als PvdA'er. Je kunt je eigen gewenste imago neerzetten in de media. Je brengt je standpunten 
overtuigend en aansprekend voor het voetlicht. Je kunt goed communiceren met burgers en relevante 
politieke actoren op zowel lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Je moet op  jouw terrein kunnen inspireren 
en motiveren om zo draagvlak voor je beleid te creëren onder de bevolking, uitvoerders en politici. Je moet 
dus ook goed hun verhaal voor het voetlicht brengen in zaaltjes en in de media en in staat zijn om losse 
zaken terug te koppelen naar jouw visie. Je moet bereid en in staat zijn om helder en open verantwoording af 
te leggen aan raad, partij en burgers. Het spreekt voor zich dat je ook goed communiceert met de eigen 
fractie. 
 
Analytisch, strategisch en visie 
Je moet in staat zijn om analyses te maken van signalen die je oppikt en dit kunnen vertalen naar politiek 
handelen. Dat geldt ook voor zaken die buiten jouw portefeuillegebied liggen. Je moet strategisch inzicht 
hebben: je kunt inschatten wat de gevolgen van jouw handelen zijn en signaleert tijdig de risico’s van zaken 
die op  jouw gebied spelen. Je bent ook bereid kritisch naar jezelf te kijken en hebt incasseringsvermogen. 
Dat betekent dat je goed kunt communiceren, leiderschap toont en soms bereid bent om stevig in te grijpen. 
Je hebt een heldere visie, gebaseerd op het PvdA verkiezingsprogramma en weet dit vertaald te krijgen in een 
collegeprogramma. Je stelt jezelf aan het begin van jouw periode daarop gebaseerde doelen die je aan het 
eind van je periode gerealiseerd wilt hebben. Deze visie moet je, los van de actuele zaken die ongetwijfeld op 
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je afkomen, gedurende jouw hele periode zichtbaar blijven maken. Je moet in staat zijn om op basis van jouw 
visie te inspireren en motiveren en zegt nooit: ‘daar ga ik niet over’. 
 
Integriteit 
Als PvdA-wethouder onderteken je de erecode en interne bereidverklaring. Je volgt de scholing vanuit de PvdA  
voor wethouders, neemt deel aan de CLB-bijeenkomsten op  jouw terrein en neemt deel aan intervisie voor 
wethouders. Kennis delen binnen partijverband is voor jou vanzelfsprekend. 

 
++ * ++ 

    

VVVVan de an de an de an de secretarissecretarissecretarissecretaris 

Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst 
  
Op zondagmiddag 6 januari was een flink aantal 
leden – onde wie een aantal nieuwe– naar de villa 
van Don Bosco gekomen om elkaar een voorspoedig 
2013 toe te wensen. 
Naast veel ‘eigen’ leden kon het bestuur ook leden 
van zusterpartijen, leden van andere Rijswijkse 
politieke partijen, leden van Rijswijkse 
maatschappelijke organisaties en enkele niet-leden 
verwelkomen. 
Er werden gloedvolle nieuwjaarswensen 
uitgesproken door o.m. onze oud-burgemeester 
Ineke van der Wel en door Yvonne Hagenaars, 
fractievoorzitter. 

De voorzitter, Ronald Bellekom dankte vervolgens de 
wethouder en de fractieleden onder applaus van alle 
aanwezigen voor hun inspanningen in de afgelopen 
tijd en wenste hun onder het uitdelen van een 
bloemetje veel succes in de eindspurt naar de 
gemeenteraads-verkiezingen volgend jaar maart. 
Na de koffie en thee was er volgens traditie weer 
heerlijke –door bestuur en fractie gezamenlijk 
bereide– erwtensoep. 
 
Tineke Snaterse, 
secretaris 

 
++ * ++ 

 

FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
AfscheidsgroetAfscheidsgroetAfscheidsgroetAfscheidsgroet    
  

Na 11 jaar trek ik dan 
toch de deur van het 
raads-lidmaatschap 
achter me dicht. Het 
waren 11 bevlogen 
jaren waarin we voor 
Rijswijk hebben 
geprobeerd goede 
dingen te doen en te 
bewerk-stelligen. 
Huisvesting voor het 
oude IMC (nu 
Stanislas) een dossier 
dat bijna net zo lang 

is meegegaan als ikzelf maar dit jaar dan toch is 
afgerond met een mooi besluit dat voor alle partijen 
naar tevredenheid is. Rijswijk-Buiten is vormgegeven 
in een bestemmingsplan met een duurzame 
bouwstijl en de verkoop van de percelen is gestart en 
verloopt succesvol. Vanuit het Rijk kwam de 

volledige verantwoordelijkheid voor de begroting van 
de Sociale Dienst en werd de noodzaak om de 
bijstand te beperken tot de écht behoeftigen steeds 
groter. Gelukkig is dat mede namens de PvdA tot op 
de dag van vandaag op een sociale manier 
vormgegeven. Het JOP (jongeren ontmoetingsplek) 
kwam en verdween ook weer, we zagen de fusie van 
de Brandweer, de geboorte van de regionale 
jeugdzorg, de SWR die vervolgens lange tijd heeft 
gekampt met opstartproblemen en het centrum voor 
Jeugd en Gezin. Als PvdA bedongen we 
buurtbemiddelaars, behoud en uitbreiding van de 
Ooievaarspas, een energiebox en een 
armoedemonitor.  

De gesprekken met de instanties en in de wijken zijn 
en blijven het leukst – luisteren naar wat de 
Rijswijkers graag willen en bekijken of dat in de PvdA 
overtuigingen past. We kunnen het niet iedereen 
naar het zin maken maar hebben wel de verplichting 
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voor iedereen aandacht te hebben. En dat is nu 
precies de reden waarom ik de 3e periode niet vol 
maak: door veranderde privé-omstandigheden kan ik 
niet meer de tijd in het raadswerk stoppen die ik zou 
willen en die ook nodig is om het goed te doen.  

Niet alleen politiek waren het immers bevlogen 
jaren, ook privé geldt dat: toen ik in 2002 startte was 
ik zwanger van mijn dochter die in september dat 
jaar geboren is. Na de geboorte van onze 4e (een 
zoon) in 2005 volgde helaas in 2007 een echt-
scheiding. De 4 jaren daarna was ik alleenstaande 
moeder – iets wat me nog bewuster heeft gemaakt 
van de noodzaak voor vrouwen om financieel 
zelfstandig te zijn, iets waarvoor ik me daar waar dat 
lokaal kon ook heb ingezet. In 2012 ben ik hertrouwd 
en samen met mijn man vormen we nu een 

samengesteld gezin met 6 kinderen. Daarvan zijn er 
4 tieners die veel begeleiding nodig hebben en dat –
bovenop de vele zakenreizen van mijn man en een 
nieuwe functie van mijzelf die meer reistijd met zich 
meebrengt– heeft ertoe geleid dat de tijd die ik 
buiten werk en gezin te besteden heb steeds krapper 
werd.  

Ik geef daarom bij dezen graag het stokje over aan 
Erik die als bevlogen PvdA’er oa de contacten met de 
burgers zal overpakken en nieuw leven zal inblazen. 
Ik wens hem daarbij veel plezier en succes! 

 
Marja Pelzer, 
Raadslid 

    

13 mooie maanden 13 mooie maanden 13 mooie maanden 13 mooie maanden     
  

 
 
Zoals ik begin dit jaar in mijn weblog al schreef, zou 
“13”  een geluksgetal moeten zijn en worden. Nou, 
wat mij betreft zijn we op een goede weg. 
 
Natuurlijk had ik nooit kunnen vermoeden dat ons 
zeer gewaardeerde fractielid Marja door haar drukke 
baan voortijdig moest stoppen met haar raadswerk. 
Een keuze waar we alleen maar respect voor kunnen 
hebben, wetende dat de 11 jaar dat Marja de PvdA 
vertegenwoordigde in Rijswijk niet zomaar te 
beschrijven zijn. Ik weet dan ook zeker dat we Marja 
en haar inbreng zullen gaan missen - hoewel ik de 
hoop uitspreek dat Marja op een of andere manier 
nog wel betrokken blijft bij het reilen en zeilen van de 
afdeling. 
  
Gedurende de komende 13 maanden –voor de 
verkiezingen van maart 2014– zullen wij als fractie er 

voor moeten blijven zorgen dat  het sociale gezicht 
goed vertegenwoordigd blijft in Rijswijk. Dat door de 
juiste keuzes het belang van de burgers van Rijswijk 
altijd voorop blijft staan.  
 
Ook ik ga de komende 13 maanden weer volop aan 
de slag in de fractie. Samen met Wil zal ik de sociale 
portefeuille beetpakken waarbij ik mij wat meer ga 
bezighouden met het welzijnsbeleid (ouderen- en 
jeugdbeleid, sport en vrijwilligersbeleid), 
kinderopvang en voorschoolse educatie en sport 
(accommodatie beleid).  
 
Maar er is meer wat de komende 13 maanden zeker 
aan bod gaat komen. Het is het jaar voor de 
verkiezingen, waarin we ook actief de wijken in 
trekken en in gesprek gaan met onze burgers en 
maatschappelijke instellingen. Want in tijden van 
bezuinigingen moet je de burgers ook kunnen 
uitleggen, waarom je als lokale bestuurder (fractie) 
bepaalde beslissingen neemt.  
Alleen door dicht bij de mensen te staan weten we 
wat er speelt en leeft in onze samenleving. Samen 
kunnen we zorgen voor een mooier, socialer en 
groener Rijswijk. 
 
Erik van der Veer, 
Raadslid 
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Wij moeten het verschil blijven makenWij moeten het verschil blijven makenWij moeten het verschil blijven makenWij moeten het verschil blijven maken 

  

Stanislas: eindelijk 

het VMBO goed 

onder dak! 

Afgelopen dinsdag, 

12 februari 2013, 

spraken we in de 

raad over de 

huisvesting van het 

Stanislascollege. 

Voor velen onder u 

nog bekend als het 

LMC. Na een 

jarenlange periode 

van onderhandelen 

komt dan eindelijk een oplossing die beide 

partijen blij maakt. Hoogst verbaasd was de 

PvdA-fractie toen vorig jaar, tijdens de ziekte 

van onze wethouder Jos Bolte, ineens bleek dat 

het door het college gepresenteerde voorstel – 

wat de gemeente miljoenen meer zou kosten 

dan het voorstel dat er nu ligt–  terugverwezen 

werd naar de onder-handelingstafel. 

Als fractie hebben wij ons in onze keuzes steeds 

laten leiden door het belang van de leerlingen, 

met oog voor de financiële positie van de 

gemeente. Achterstallig onderhoud? 

Opknappen dan. Moet het AVO-onderwijs weg 

omdat de school niet voldoende aanwas heeft 

en rapportages uitwijzen dat die aanwas er ook 

niet zal komen? Heel pijnlijk, maar dan 

investeren in goed VMBO en praktijk-onderwijs: 

de zwakste leerlingen van onze samenleving. Is 

de TH-locatie te groot? Dan is het onzin om de 

school te dwingen daar te gaan zitten.  

Nu gaat de school zich op een bestaande locatie 

vernieuwen en is er ruimte om de andere 

plekken te gaan ontwikkelen. Ook zal de 

gemeente nu wel voor de TH-Locatie, die 

destijds voor het Stanislas is aangekocht, een 

nieuwe bestemming moeten vinden en zoals dat 

altijd al was bedacht een verlies incasseren.  

 

Het oude stadhuis 

Dat brengt mij op de andere locatie die nu al 

zolang leeg staat: het oude stadhuis 

  

Destijds (2002) vonden wij dat het stadhuis in 

het gebouw aan de Generaal Spoorlaan moest 

blijven en er een verdieping boven op moest 

worden gezet. Deskundigen zeiden ons dat de 

constructie dat niet toeliet, dat er veel asbest in 

het gebouw zit (ook voor de huidige plannen 

mogelijk een groot risico!)  en als laatste zouden 

de energie-kosten onbetaalbaar worden. Vooral 

echter omdat de medezeggenschapsraad de 

PvdA destijds vroeg om vóór verhuizing te 

stemmen deden wij wat alle mensen uit de rode 

familie dan zouden doen: wij hebben voor de 

verhuizing gestemd.  Overigens was het op 

voorstel van de VVD en Onafhankelijk Rijswijk 

dat de verhuizing werd ingezet. 

  

De PvdA wil op deze plek een gebouw dat leeft. 

Altijd iets met kunst en cultuur. Destijds was dat 

in ons geestesoog, de uitvoeringen, lezingen, 

discussies en exposities van de RosaSpierhuis-

bewoners. Daarna werd het de culturele 

voorziening: een filmhuis in de Garden of 

Delights. De hoogbouw die uiteindelijk niet 

doorgaat omdat AM zich heeft teruggertrokken. 

Nu moet het dus weer een 24/7 gebouw 

worden waar het bruist. Stelden wij niet al jaren 

in begrotingsraden voor, om tijdelijke culturele 

invullingen te bezien? Jammer dat we van 

andere partijen daarin nooit  steun kregen. 

Immers: het gebouw moet in onze ogen terug 

gegeven worden aan de stad, er moet 24/7 iets 

te doen zijn.  

 

Ooievaarspas in relatie tot bezuinigingen in de 

gesubsidieerde sector. 

In de weekkrant DenHaagCentraal las ik dat de 

80 overgebleven medewerkers van het 

Residentie      orkest 25 % (!) van hun inkomen 

hebben ingeleverd om het orkest in stand te 

houden. Wat een passie om je vak te kunnen 

blijven uitoefenen en wat een hart voor je werk! 

Goed, we weten dat in Den Haag niet alleen 

zeven bibliotheken  –oh, wat zullen we daar 

later spijt van hebben– zijn gesloten dus dat de 

ene vestiging hier in vergelijking daarmee een 

kleinigheid is. We weten dat in Den Haag 25% 

op de cultuursector is bezuinigd maar we weten 

ook dat we in Rijswijk niet ontkomen aan een 

bezinning op de bestaande subsidies ook die in 

de culturele sector. Dat is voor een PvdA die het 

belang van cultuureducatie zeer scherp ziet, die 

weet heeft van een culturele levensloop voor 

ieder mens, die staat voor laagdrempelige 

culturele voorzieningen voor iedereen ook voor 
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mensen met een kleine beurs, zeer pijnlijk. Niet 

alleen omdat minder mensen dan van de 

schoonheid van kunst kunnen genieten maar 

ook omdat inmiddels allerlei onderzoek bewijst 

dat kinderen zich beter concentreren, beter 

ontspannen ja zelfs dat ze door zoiets als zang-

onderwijs een keer in de week, gelukkiger 

mensen worden. Ik verzin het niet: het is 

bewezen. Maar argumenten als eerlijkheid 

tellen in tijden van bezuinigingen ook. Moeten 

we bezuinigen in de ene sector? Dan ook in de 

andere. Ik ben ervan overtuigd dat het in de 

culturele sector altijd gaat om relatief kleine 

bedragen die grote groepen heel hard treffen. 

We blijven dus zoeken naar meerderheden en 

we zetten alles op alles om een rijk 

voorzieningenaanbod voor iedereen te houden. 

 

We zijn dus voor al die mensen die een inkomen 

hebben tot slechts 130% van het minimum erg 

blij dat zij weer volop gebruik kunnen maken 

van kortingen bij sportclubs maar ook dat ze 

volop kunnen genieten – en hun kinderen ook, 

van kunst en cultuur. 

 

Soms lijkt het wel alsof wij de enigen zijn die 

zich daar druk om maken; wij maken het 

verschil. 

 

Yvonne Hagenaars 

Fractievoorzitter 

 

PS Rijswijk krijgt ook een nieuwe burgemeester. 

De waarnemend burgemeester, Herman Klitsie, 

heeft zijn inventarisatie en onderzoek afgerond 

en de Commissaris van de Koningin heeft de 

kroonprocedure om tot een nieuwe 

burgemeester te komen, gestart. Het proces in 

is in gang gezet en als alles gaat zoals nu 

voorzien, kunnen we in september 2013 een 

nieuwe burgemeester voor Rijswijk 

verwelkomen. Daarover in mijn blogs en in de 

volgende VOORUIT ongetwijfeld meer. 

 

Wonen, werken en welzijn voor iedereen

++ * ++ 

    

Van de wethouderVan de wethouderVan de wethouderVan de wethouder    

De PvdA en ouderen: voldoende oog 
voor hun belangen? 

 
Er is de laatste tijd veel 
onrust onder ouderen, 
met name waar het om 
allerlei maatregelen 
gaat die invloed hebben 
op het inkomen, maar 
ook op het gebied van 
zorg. Ook ik hoor hoe 
langer hoe meer de 
vraag gesteld: is de 
PvdA er nog wel voor de 
ouderen? Ik weet het 
niet goed, maar zie wel 

een groot risico dat de feiten of de beeldvorming een 
(groot) deel van onze oudere achterban zouden 
kunnen afstoten naar partijen als SP, PVV of 50-plus.   
 

Drees heeft natuurlijk dé naam onder ouderen als 
het gaat om de AOW, en dus “de oudedags-
voorziening voor ouderen”. Decennialang is er aan 
de rechten van onze ouderen niet getornd, maar de 
laatste jaren, onder druk van de financiële crisis, 
wordt aan die positie flink getornd (door diverse 
kabinetten!). Ook onze huidige partijleider, Diederik 
Samsom, verdedigt alle maatregelen ferm: nodig om 
ook voor de jonge generaties allerlei voorzieningen 
betaalbaar te houden. Ook in een “vraag en 
antwoordbrief” van de PvdA wordt gesteld, dat “we 
de rekening van de crisis eerlijk verdelen en oog 
hebben voor schrijnende gevallen”. Het is de vraag 
of dat door de doelgroep ook zo wordt gevoeld als ze 
naar de loonstrookjes kijken. Door een samenloop 
van rijksmaatregelen en pensioenverlagingen, die per 
1 april 2013 nog zullen worden doorgevoerd 
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(overigens ook als gevolg van rijkscriteria!) krijgen 
vele ouderen plots flink minder te besteden.  
 
Ik heb geprobeerd, op basis van informatie uit 
verschillende deskundige bronnen (zelf heb ik die 
informatie niet paraat), een aantal feiten op een rij te 
zetten. Binnen de PvdA is overigens de Landelijke 
Adviesgroep Ouderen (LAO) actief, maar op de 
website daarvan is het laatste bericht over 
pensioenen van september 2010.  Verdere berichten 
over de inkomenspositie van ouderen kan ik daar 
niet vinden. Niet erg actueel dus. 
 
Er vindt een stapeling van maatregelen plaats die 
ouderen raken, ik zet er een aantal op een rij: 
- Per 1 januari 2013 is de netto-verlaging van de 

AOW ingegaan (overigens geen maatregel van 
het huidige kabinet!). Dat komt omdat per 1 
januari dit jaar het tarief van de loonheffing in de 
eerste loonbelastingschijf fors is verhoogd: met 
3,9% naar 19,1 procent. Die geldt natuurlijk voor 
iedereen maar raakt (met name) ook ouderen. 
Voor ouderen met een bruto pensioenuitkering 
van 500 euro scheelt dat ongeveer 20 euro per 
maand; bij een aanvullend pensioen van 1000 
euro bruto scheelt dat ongeveer 40 euro netto 
per maand.  
Daar bovenop komt de hogere bijdrage op grond 
van de Zorgverzekeringswet. Dat kost 
gepensioneerden nog eens tot meer dan 10 euro 
netto per maand. Hoe hoger de pensioen-
uitkering, hoe groter het nadelig effect (op zich 
begrijpelijk want “de sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten”, maar zo zal het niet worden 
gevoeld). De iets hogere AOW-uitkering per 1 
januari lost dit probleem bij lange na niet op; 

- Pensioenkortingen (en die kunnen flink oplopen 
zolang de zogenoemde rekenrente niet wordt 
opgehoogd, en daar heeft de overheid wel 
invloed op); 

- De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd 
gaat onverwacht snel in. Daar was de PvdA 
voorheen geen voorstander van (het compromis 
tussen vakbeweging en werkgevers werd 
indertijd omarmd!), maar wordt nu sterk 
verdedigd. Hierdoor worden mensen die met 
vroegpensioen zijn gegaan flink getroffen. Men 
heeft zich daarop niet kunnen voorbereiden. 
Maar ook grote groepen die binnen nu en enkele 
jaren met pensioen gaan hebben dat niet 
gekund; 

- Voormalig minister Wouter Bos heeft indertijd 
de zogenaamde Bos-belasting bedacht: een 
speciale heffing om de AOW betaalbaar te 

houden en die iedereen die vanaf 1946 was 
geboren zou moeten betalen. Het kabinet Rutte 
heeft dat idee ongeveer overgenomen in de vorm 
van een “houdbaarheidsbijdrage”. Deze 
houdbaarheidsbijdrage is per 1 januari 2011 
ingegaan en komt er op neer dat de tweede 
belastingschijf minder hard meegroeit met de 
inflatie. Om precies te zijn wordt de bovengrens 
van de tweede schijf sinds 2011 niet meer 
volledig gecompenseerd, maar slechts voor 75%. 
Dat betekent dus dat mensen sneller in de derde 
belastingschijf vallen en dus meer belasting 
betalen; 

- Het tarief van de lage belasting voor 65-jarigen 
en ouder schuift vanaf dit jaar mee met de 
verschuiving van de AOW-leeftijd. Dat betekent 
dat gepensioneerden dit jaar een maand later in 
aanmerking komen voor het lagere 65-plustarief. 
In 2014 is dat al 2 maanden later enzovoorts. Tót 
2013 was dus de leeftijd van 65 jaar maatgevend, 
vanaf 2013 is het moment van recht op AOW 
maatgevend. Stapeling dus. 

- Er wordt (door een “deskundige” commissie-Van 
Dijkhuizen) nagedacht om ouderen financieel 
niet anders te behandelen dan mensen jonger 
dan 65 (-plus). Dat zou een veel hoger belasting-
tarief betekenen, dus inclusief betaling van 
volksverzekeringspremies. Het zijn nog maar 
gedachten, maar dit zou tot een forse achteruit-
gang van ouderen leiden; 

- In 2015 wordt de AOW-partnertoeslag afgeschaft; 
- De controle op wat AOW’ers samen doen wordt 

veel strenger en kan snel leiden tot de conclusie 
dat men een vorm van samenleving heeft (en 
dus een lagere AOW-uitkering krijgt). Op tv werd 
daar pas een toelichting op gegeven door een 
mevrouw van de Sociale Verzekerings Bank, die 
natuurlijk de wet uitvoert maar wel erg streng en 
onsympathiek overkwam. Het geeft veel 
onzekerheid. Veel ouderen die steun hebben aan 
elkaar (wellicht een vorm van mantelzorg 
uitoefenen) maken zich grote zorgen, verbreken 
vriendschapsrelaties om het risico op korting uit 
te sluiten. Dat leidt tot ongewenste situaties 
(vereenzaming bijvoorbeeld). De wetgeving 
moet helderheid geven over wanneer sprake is 
van “een gezamenlijk huishouding voeren”! 

- Veel maatregelen in de zorg treffen met name 
ouderen en chronisch zieken (ook veel ouderen): 
de verhoging van de eigen bijdrage op grond van 
de Zorgverzekeringswet, vermindering en 
mogelijk afschaffing van de dagrecreatie voor 
ouderen, 75% minder budget voor thuiszorg, het 
aantal verzorgingshuizen moet fors worden 
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teruggebracht, een hoe langer hoe zwaarder 
beroep op mantelzorgers, en een veel hogere 
bijdrage van ouderen  in verpleeghuizen als ze 
vermogen hebben (8% van het vermogen boven 
21.000 euro); 

- Verkorting van de WW-periode en minder 
ontslagbescherming raken ook (met name) veel 
ouderen. In deze economische situatie komen 
ouderen nauwelijks aan de slag, dus na 
maximaal 2 jaar (waarvan het tweede jaar op 
bijstandsniveau) kun je na een leven lang werken 
de bijstand in. Is dat voor de PvdA verdedigbaar? 

 
Tot zover een fiks aantal maatregelen die met name 
ouderen treffen. Natuurlijk worden niet alleen 
ouderen geraakt in deze crisisperiode, maar ook mij 
bekruipt het gevoel dat juist bij deze groep flink 
“gestapeld” wordt. Oók als daar feitelijke 
argumenten tegen in zijn te brengen, dan nog wordt 
dit beeld door vele ouderen hoe langer hoe meer zo 
gevoeld. En zie je partijen die zich (in elk geval in 
woorden) sterk maken voor ouderen, het goed doen 
in de peilingen. De partij 50-plus voorop. Zo wordt 
de PvdA door de sterke verdediging van al deze 
maatregelen daarvoor mede verantwoordelijk 
gehouden. Ondanks dat Diederik Samsom en 
Lodewijk Asscher hun uiterste best doen om de 
maatregelen te verdedigen. Maar dat komt niet over 
als de echt hoge inkomens niet of nauwelijks worden 
aangepakt. Als alweer een bank met belastinggeld 
overeind moet worden gehouden en de nieuwe 
“directeur” desondanks meer dan een half miljoen 
euro verdient. Mensen met AOW en een klein 

pensioen snappen dat echt niet, zeker niet nu ze hoe 
langer hoe meer merken op wat voor manier allerlei 
maatregelen effect hebben op hun inkomen.  
 
Ik maak me daar zorgen over, omdat ik bang ben dat 
de PvdA, die toch altijd stond voor de ouderen, de 
aansluiting met die doelgroep voor een belangrijk 
lijkt te gaan verliezen. Dan hebben we straks de 
financiën op orde, maar zijn we een groot deel van 
de achterban kwijtgeraakt.  
 
Mijn beeld is niet compleet en klopt misschien op 
onderdelen niet. En natuurlijk zijn ouderen niet per 
definitie de armste groep in onze samenleving. Daar 
hebben ze dan vaak ook hun leven lang voor gewerkt 
en gespaard om op hun oude dag iets extra’s te 
kunnen doen. Maar als wij na deze kabinetsperiode 
de balans opmaken en moeten constateren dat wij 
deze groep (voor een belangrijk deel) verloren 
hebben omdat ze door stapelingen toch 
bovengemiddeld zijn getroffen door allerlei 
maatregelen, dan hebben we verkeerde keuzes 
gemaakt. De zwaarste schouders moeten de 
zwaarste lasten dragen, te beginnen bij de echt hoge 
inkomens! Maar mensen willen –als ze niet meer 
actief een eigen inkomen kunnen verwerven- ook 
zekerheid dat zij niet zwaarder gepakt worden dan 
anderen. Ik ben benieuwd hoe de ouderen in onze 
partij hierover denken! 
 
Jos Bolte, 
Wethouder voor onder andere Ouderenbeleid 
februari 2013 

 
++ * ++ 

 

Word lid van het Rijswijkse campagneteamWord lid van het Rijswijkse campagneteamWord lid van het Rijswijkse campagneteamWord lid van het Rijswijkse campagneteam    
De Rijswijkse PvdA voert het hele jaar door campagne. We trekken maandelijks de Rijswijkse wijken en buurten in 
om huis-aan-huis aan te bellen. 
Wij luisteren dan naar wat goed gaat in de wijk en wat beter kan. Natuurlijk vertellen wij hen ook wat de Rijswijkse 
PvdA voor hen doet, in hun wijk en in de rest van de stad. Ook laten wij regelmatig ons gezicht zien op 
evenementen en markten. 

Doe mee! In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is de Rijswijkse Partij van de Arbeid opzoek 
naar Canvassers. Canvassen is het van deur tot deur gaan bij bewoners. Je bent enthousiast en houdt ervan een 
praatje te maken met mensen. Je bent het gezicht van de PvdA en kan vooral goed luisteren. Je inventariseert wat 
de mensen vinden van hun buurt en wat de (lokale of landelijke) politiek zou moeten veranderen. De resultaten 
worden bewaard en teruggekoppeld naar de bewoners, afdeling en het landelijke campagneteam. Je bent een 
belangrijke schakel in de campagne!. 

Geef je op bij Erik van der Veer via rijswijk@pvda.nl 
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Mutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestand    
Er werden tot 10 februari 8 nieuwe leden ingeschreven: 

Habieb G. Dhr. Lange Dreef 91 2285 KA 
Shirzad S.S. Mw. Merellaan 42 2289 EA 
Kooij A.P. Dhr. Thomas Jeffersonlaan 62 2285 BB 
Deden A.J.  Dhr. Tulpstraat 127 2282 NP 

Boersma M Karel Doormanlaan 113 2283 AK 
Kersjes S. Mw. Karel Doormanlaan 178 2283 AZ 
Weijers B.W. Dhr. Rozenstraat 8 2282 PG 
Koster G C Dhr. Dr. v.d. Knaaplan 22 2283 CX 

 

   

 
 
Eveneens 8 leden moesten worden uitgeschreven.  

   

Raghoebarsingh W.J.S Dhr. Sir Winston Churchillln 521 2287 AH 

Sialiti Z. Dhr. Caan van Necklaan 168 2281 BP 
Kerkhof T. Dhr. Frans Halskade 173 2282 TW 
Es~van E. Mw. Acacialaan 50 2282 AZ 
Soer H. Dhr. Louis Bouwmeesterstraat 131 2284 XR 
Klaver H. Dhr. Goedendorplaan 74 2286 MZ 
Schagen~van - Van Vliet M. Mw. Penninglaan 34 2281 BX 

Pas H Dhr. Gen. Spoorlaan 62 fl. 634 2285 CH 
 

   

    

De afdeling telde per 10 februari 204 leden 
 

++ * ++ 
 

Presentatie Van waarde-onderzoek 
De Wiardi Beckman Stichting presenteert op zaterdag 16 februari in de 
Rode Hoed in Amsterdam de resultaten van het onderzoek Van waarde. 
Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw. Sociaaleconomisch naar links, sociaal-
cultureel naar meer gemeenschapszin en politiek naar meer zeggenschap 
en democratie - dat is de richting. 

Daarnaast presenteren Hans Spekman en Kees Schuyt de resolutie die 
geschreven is op basis van het Van waarde-onderzoek en die op 27 april 
wordt voorgelegd aan het Partijcongres. 

Met het verschijnen van mijn essay Van waarde is het Van waarde-
onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting afgerond. Het essay wordt 
begeleid door twee andere publicaties: een boek met interviews met mensen uit het land, getiteld Vooruit. 
De verzwegen politiek van het dagelijks leven, en een bundel met artikelen die als bouwstenen dienden voor 
het project, Tegenwicht. 

 
Meer info en aanmelden 

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 februari, van 10.30-14.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgraht 
102 in Amsterdam. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Naomi Woltring, nwoltring@wbs.nl. 
Het volledige programma vind je op de website van de Wiardi Beckman Stichting: http://www.wbs.nl/ . 
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
Afdelingsbestuur    
Voorzitter: 
Ronald Bellekom, Watermunt 4, 2285 JP, 
� 3966118, ���� rtmbellekom@zonnet.nl  
 
Secretaris: 
Tineke Snaterse, Leeuwendaallaan 11, 2281GJ,  
� 3993686 , ���� tineke.snaterse@kpnplanet.nl 
Penningmeester: 
Ron Fitz, Min. Talmalaan 71, 2285 EC 
� 3946770, ���� zin4t@ziggo.nl 
Bestuursleden: 
 
 

 Gemeenteraadsfractie 
Postbus 601, 2280 AP Rijswijk ZH 
 
Voorzitter: 
Yvonne Hagenaars, Geestbrugweg 39, 2281 CD,  
� 3906004, ���� yvonnehagenaars@casema.nl 
Leden: 
Wil van Nunen, Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM,  
� 0613097478, ���� w.vannunen@planet.nl 
Coşkun Yılmaz, B. von Suttnerstr. 30, 2286 AE,  
� 0683621645, ���� c.yilmaz@telfort.nl 
Marja Pelzer, Geestbrugweg 69, 2281 CG, 
� 3368582, ���� marja.pelzer@tempo-team.nl 
fractievolgers: 
Erik v.d. Veer, Prunuskade 45, 2282 DX,  
� 0651595089, ���� evanderveer.pvda@wxs.nl 
Leendert Verzijden, Delftweg 13, 2289 AH,  
� 3030325, ���� leendert@verzijden.demon.nl 
fractieassistent: 
vacature 
 
Wethouder Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en 
Zorg 
Jos Bolte, Van Vredenburchweg 599, 2284 TE  
� 3936267, � jeebee@ziggo.nl 

 
Gironummer afdeling: 510249 t.n.v. penningmeester PvdA Rijswijk 
 
���� rijswijk@pvda.nl 
 
website: WWW.RIJSWIJK.PVDA.NL, ���� webmaster.pvdarijswijk@gmail.com 

 

 

Colofon 
  
Vooruit is een uitgave van de Rijswijkse PvdA 
 
Redactie:  

Gerard Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX, � 3960463, � gcmkoster@hotmail.com 
Max Kommer, Leeuwendaallaan 43, 2281 GK, � 3907004, � m.m.kommer@casema.nl 
 
 
 

Vooruit per e-mail ontvangen is eerder op de hoogte zijn – en geld 

besparen voor de afdeling. Geef je e-mail adres door via rijswijk@pvda.nl 

of op mijn.pvda.nl/nl/home 
 


