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Agenda 
 

1 september 2012 
Afdelingsbarbecue, gebouw Don Bosco 
 

12 september 2012 
Verkiezingen Tweede Kamer 
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NoNoNoNog ver weg, maar tochg ver weg, maar tochg ver weg, maar tochg ver weg, maar toch………… 
In maart 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Dan zullen we zien of we genoeg stemmen van kiezers kunnen vergaren om in Rijswijk opnieuw de vijf zetels (vier 
raadsleden en een wethouder) die we nu hebben, te behouden of zelfs uit te breiden! 

En zal er opnieuw door de Rijswijkse PvdA-leden op een ledenvergadering, via de gebruikelijke democratische 
procedure, een keus uit de kandidaten die zich voor een raadszetel hebben aangemeld, worden gemaakt. 

Door het hoofdbestuur van de PvdA in Amsterdam is er een tijdpad geschetst, vanaf nu tot die datum in maart 
2014.  

Het bestuur en de fractie vragen u, om als u ambitie heeft om in de toekomst actief met de Rijswijkse politiek 
vanuit de PvdA-visie bezig te zijn, en op die kandidatenlijst wilt voorkomen, dit aan ons te melden. Daar zijn we 
heel blij mee!. 

Laurien Poleij, afdelingslid, en eerder vervangend PvdA-gemeenteraadslid, met veel ervaring, is bereid gevonden 
een groepje enthousiastelingen hiervoor, in de komende periode te begeleiden. Haar tel. nr. is: 06-46129482. 

Op de eerstvolgende afdelingsvergadering -na de openingsbijeenkomst in september- , die is gepland op 
woensdag 31 OKTOBER 2012, hoort u hier meer over. 

 

Tineke Snaterse, secretaris 

 

 

 
    

Meedoen om de PvdA aan een mooi verkiezingsresultaat te helpen? Ga om te 
beginnen naar mijn.pvda.nl/nl/home en geef uw / je mailadres door. 
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BARBECUEBARBECUEBARBECUEBARBECUE    
 
Als opening van het nieuwe politieke seizoen én als ‘opwarmertje’ voor de komende verkiezingen van de 
Tweede Kamer, nodigen wij u uit op onze eerste afdelingsbijeenkomst in het nieuwe vergaderjaar. 
 
Wanneer: zaterdagmiddag 1 september a.s. 
Tijdstip:   van 16.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. 
Locatie:  het inmiddels voor velen bekende villa-gebouw van Don Bosco, Julialaantje 22 in Rijswijk. 
 
Ronald Bellekom, onze nieuwe voorzitter, zal de bijeenkomst openen. 
 
Onder het genot van een drankje en een hapje willen wij met onze trouwe leden maar natuurlijk ook met 
onze vele nieuwe leden een beetje terugblikken op de afgelopen periode maar vooral vooruitkijken naar het 
nieuw politieke jaar met als thema: 
 
 ‘Wat gaan de komende landelijke verkiezingen voor de Rijswijkse samenleving betekenen ?’ 
 
Yvonne Hagenaars, fractievoorzitter, Jos Bolte, wethouder voor Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en Zorg 
alsmede Erik van der Veer, verkiezingscampagneleider, gaan u over dit thema meer vertellen ! 
 
Wij hopen u weer te ontmoeten op zaterdag 1 september a.s. ! 

Daarom: geeft u allen vóór 20 augustus op bij PvdA-bestuurslid Gerard Koster, tel. 070-3960463 óf via zijn 
e-mailadres gcmkoster@hotmail.com óf via het insturen van het strookje op de achterpagina naar: G. 
Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX, Rijswijk. 
 
Bijdrage in de kosten: € 7,50 per persoon (contant ter plaatse te voldoen) 

Vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van de middag, bijv. het maken van enkele salades: graag melden bij de secretaris: 

Tineke Snaterse, tel 070-3993686. 

 
++ * ++ 

 

Uw nieuwe voorzitteUw nieuwe voorzitteUw nieuwe voorzitteUw nieuwe voorzitter van de PvdA afdeling Rijswijk r van de PvdA afdeling Rijswijk r van de PvdA afdeling Rijswijk r van de PvdA afdeling Rijswijk     

Even voorstellenEven voorstellenEven voorstellenEven voorstellen    
 

Ik ben Ronald 
Bellekom. Alweer een 
paar maanden de 
voorzitter van de PvdA, 
afdeling Rijswijk en 
zou het geweldig 
vinden als wij met een 
flinke club vrijwilligers 
de komende maanden 
met elkaar gaan 
canvassen, de deuren 
langs, met een kraam 
op markt staan. Iedere 
stem telt! Iedere 

bijdrage, iedere inzet telt. Wie doet mee?  
 

Ik ben vijftig jaar. Woon 12 jaar in Rijswijk. Daarvoor 
in Dordrecht, Rotterdam, Haarlem gewoond en 
geboren en getogen in Heiloo (bij Alkmaar). Ik ben 
15 jaar lid van de PvdA. Ik werk binnen het openbaar 
bestuur, bij de VNG, voor gemeenten, in het sociale 
domein (WMO). Ooit begonnen in de psychiatrie / 
verpleging, uiteindelijk afgestudeerd als Sociaal 
Gerontoloog aan de VU. Ik denk dat ik benaderbaar 
ben en open sta voor andere inzichten dan de mijne, 
ik ben opbouwend kritisch, een doorzetter en 
samenwerker.  
 
De komende maanden zijn drie zaken van belang: 1. 
Campagne voeren, 2. campagne voeren en 3. 
campagne voeren. Dat riep Diederik Samson tijdens 
het PvdA congres op 30 juni. Op 12 september 
moeten wij de grootste worden. Dat is nodig voor 
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Nederland. Daar is iedereen bij nodig. Leden van de 
PvdA doe mee! Ga met elkaar de straat op en verover 
de kiezer, van deur tot deur. Deze laatste zinnen zij 
hij niet letterlijk, maar zitten er niet veel naast. Gaan 
we in Rijswijk ook aan de slag?  
 
Ik draag graag bij aan het socialer en sterker maken 
van Nederland: Met u en ook in Rijswijk, zeker ook in 
Rijswijk. Ik vind dat iedereen kansen moet krijgen. Ik 
vind dat mensen deze kansen wel moeten pakken, 
soms met steun vanuit de overheid.  
 
Onze afdeling telt een kleine 200 leden, de laatste 
maanden zijn er weer nieuwe leden bijgekomen. Ook 
jongere mensen. Ik wil er voor gaan om meer 
mensen (weer) betrokken en actief te maken en te 
houden: iedereen op zijn haar manier met wat hij/zij 
kan en wil. Mensen werven, binden en behouden. 
Dat gaat niet vanzelf. Daar hebben bestuur en fractie 
u bij nodig. Doet u mee? Sterker door samenwerken. 
Rijswijk is geen eiland. Mijn beeld is dat wij als 
afdeling de komende jaren veel meer de krachten en 

energie kunnen bundelen met de andere gemeenten 
in onze regio.  
 
Het congres van 30 juni vond ik een geweldige 
ervaring. De energie spoot er vanaf. Het was ook 
mooi om alle nieuwe kamerleden te zien, de 
partijleider te zien en te horen spreken. Het was ook 
goed om bij vele honderden mensen te zijn die 
(politiek) redelijk hetzelfde in het leven staan als ik. 
Het trots zijn op de partij noemde Hans Spekman 
meerdere malen. Eigenlijk ervoer ik dat zaterdag 30 
juni voor het eerst sinds ik 15 jaar geleden lid werd. 
De dag werd afgesloten met de Internationale!  
 
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten, op een of 
meerdere campagneactiviteiten: zie elders in ons 
blad voor de data en locaties.  
 
Mocht u mij ergens over willen spreken, vragen? Bel 
of mail!  
 
Ronald Bellekom 

  
++ * ++ 

 

Van de secretarisVan de secretarisVan de secretarisVan de secretaris    

VERSLAVERSLAVERSLAVERSLAG JAARVERGADERING JAARVERGADERING JAARVERGADERING JAARVERGADERINGGGG        
 
De jaarvergadering vond deze keer plaats op 9 mei 
2012, in een ruimte van jeugdcentrum Don Bosco. 
Aanwezig waren 14 leden en 1 niet-lid. 
 
Voor de pauze stonden vooral huishoudelijke zaken 
op de agenda. Na de pauze vertelde Martien 
Branderhorst, Rijswijks Pvda-lid en tevens lid van de 
Provinciale Statenfractie van Zuid-Holland iets over 
haar ervaringen van het afgelopen jaar. 
In de Vooruit van april waren van te voren alle 
betrokken jaarstukken gepubliceerd. 
 
Na een welkomstwoord door Hans Simons als 
waarnemend voorzitter, kwam als eerste het 
jaarverslag van de secretaris, Tineke Snaterse, aan de 
orde. Dit werd met dank voor het duidelijke verslag 
door de aanwezigen goedgekeurd. 
Vervolgens werden de jaarrekening en de begroting 
voor 2011 van penningmeester Ron Fitz besproken. 
De kascontrolecommissie, wederom bestaande uit 
de afdelingsleden Ron Haak en Max Kommer keurde 
de jaarrekening goed. Het viel meerdere leden, o.a. 
Max Kommer en Jos Bolte op dat er een flink positief 

saldo op de bankrekening van onze afdeling staat. 
Besloten werd –op voorstel van Yvonne Hagenaars- 
dit saldo deels te bestemmen voor de komende twee 
verkiezingen (o.a. voor meer advertenties in de 
plaatselijke media). Maar ook: deels te besteden aan 
scouting van nieuwe leden, en aan uitgaven voor de 
nieuwe sociale media, zoals twitter en facebook. Ron 
zegde toe e.e.a in de begroting voor 2013 te zullen 
verwerken. Beide financiële stukken werden door de 
aanwezige leden goedgekeurd. En aan de 
penningmeester werd met applaus décharge 
verleend. 
 
Nieuwe voorzitter 

Vervolgens werd het bestuurslid Ronald Bellekom 
met algemene stemmen tot afdelingsvoorzitter 
gekozen. Hij beklemtoonde dat het belangrijk is om 
elkaars kwaliteiten meer te benutten en wil vooral 
graag jonge leden meer enthousiast maken voor 
onze partij. “Het moet en mag ook gewoon leuk zijn 
om actief en betrokken te zijn voor, bij en in de 
PvdA.”  
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Hij wil samen met de andere bestuursleden en de 
fractie bekijken of een samenwerking met andere 
linkse partijen binnen Rijswijk mogelijk is. 
Daarna werd er afscheid genomen van het 
bestuurslid Hans Simons. Hans heeft de laatste zes 
jaar steeds als waarnemend voorzitter gefungeerd. 
Tineke prees hem voor het inzetten van zijn grote 
ervaring als oud-fractielid en oud-bestuurslid in de 
jaren ‘90, én voor zijn voortrekkersrol bij het 
gemeentelijk PvdA-speerpuntenbeleid. Ook 
ondersteunde hij regelmatig de huidige fractie. Zij 
bedankte hem onder applaus van de aanwezigen met 
bloemen en wijn. 
 
Vervolgens gaf Jos Bolte, onze PvdA-wethouder, een 
schets van zijn activiteiten het afgelopen jaar. Hij 
had het als wethouder van OCW de afgelopen 
periode niet gemakkelijk gehad, maar was toch blij 
dat wij als kleine partij (4 van de 29 zetels) ook deze 
periode weer in het College vertegenwoordigd zijn. 
Hij verwacht de komende periode -na de grote 
vakantie- een èrg moeizame discussie over het 
komende subsidiebeleid en vreest dat er juist op zijn 
portefeuille allerlei juist voor de zwakkeren nadelige 
maatregelen moeten worden genomen. 
Yvonne Hagenaars, onze fractievoorzitter, sloot 
daarbij aan. Zij vreest, dat een op zich voor de hand 
liggende en wenselijke samenwerking met de andere 
linkse partijen niet vlekkeloos gaat verlopen. Maar 
een samenwerking met andere partijen dan de 
huidige (CDA, VVD en O.R.) lijkt ook zeker mogelijk-
heden te bieden. Yvonne kreeg namens het bestuur 
voor de héle fractie èn de wethouder een rood ‘vlijtig 
Liesje” uitgedeeld: als waardering van de hele 
afdeling voor hun ‘vlijtige arbeid’ dit afgelopen jaar.!  
 
Verslag uit de Provinciale Staten 
Na de pauze vertelde ons Rijswijks PvdA-statenlid 
Martien Branderhorst over haar activiteiten binnen 
de Provinciale Staten. De voor ons matige 
verkiezingsuitslag vorig jaar maart leek 
desalniettemin toch te kunnen leiden tot opnieuw 
deelname van de PvdA aan het College van 
gedeputeerden. Maar onverwachts zijn we buiten 
spel gezet door de SP in de Staten. Er bestond op 
zich een goed akkoord van ons met Groen-Links dat 
allerlei perspectieven bood voor maatregelen op 
provinciaal gebied die we beide voorstaan: maar dit 
ging dus niet door.. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en is het de PvdA-
fractie na het likken van haar wonden gelukt om een 
actieve, maar redelijk ontspannen oppositie te 
voeren. ‘Daarmee kweek je op zich veel good-will’. 
Feitelijk kan er volgens Martien echter slechts in de 

marge en wat begrotingstechnisch tegengas gegeven 
worden. Er kunnen alleen op relatief kleine zaken wat 
stappen worden gezet. Een voorbeeld is: protesteren 
tegen de vervuiling die de aanleg van de 3e Merwede-
haven voor omwonenden in Dordrecht en omgeving 
te weeg brengt. Dit milieuactiepunt is door de PvdA-
statenfractie dan ook daadkrachtig in de media 
gebracht! 
Ook bij de provincie is volgens Martien de korting op 
de subsidiëring van allerlei projecten – al voelbaar 
geweest. De post ‘subsidies’ maakt namelijk de helft 
van het totale budget uit- een heikel punt, dus. Zo zal 
naar haar verwachting de reeds uitgevoerde korting 
op de jeugdzorg en andere medisch-sociale 
provinciale voorzieningen door een komend nieuw 
kabinet niet ongedaan worden gemaakt. Naar 
schatting zal ook het budget voor nieuwe 
wegenaanleg in de provincie dankzij de positie van 
de VVD zeker niet verminderen. 
Verder is er een nog onbesliste bestuurlijke discussie 
gaande over het opheffen van de stadsprovincies –
wat het gevallen kabinet wilde- en daarvoor in de 
plaats de metropool-gedachte: een groot gebied met 
drie grote steden: Rotterdam, Den Haag en Leiden 
en omliggende gemeenten als bestuurseenheid... 
Moet de huidige provincie opgeheven of 
gehandhaafd worden? Martien vindt voor beide 
opties wat te zeggen. 
Er volgt een discussie over de voors en tegens 
waaraan veel leden deelnemen.  
Erik van der Veer, webmaster en campagne-
coördinator, is geïnteresseerd in de in 2011 
vervaardigde filmpjes over de activiteiten van de 
PvdA op provinciaal terrein bij de verkiezingen toen. 
Die zijn bij de komende verkiezingen wellicht ook 
weer deels te gebruiken. Martien vraagt dit nog voor 
ons na. Zij wordt voor haar verhaal hartelijk bedankt 
door Ronald, die het volgende agendapunt aan de 
orde stelt.  
 
De campagne voor de landelijke verkiezingen van 12 
september 

Erik vertelt enige details over de komende 
campagneactiviteiten: a.s. zaterdag wordt er op veel 
plaatsen in Nederland en dus ook in Rijswijk, door 
PvdA-leden ‘gecanvast’. Dit is: langs de huizen gaan 
met vragenlijsten aan de bewoners over de beleving 
van de wijk en over hun houding tegenover het 
zojuist bereikte lente-akkoord tussen de niet-linkse 
partijen. Enkele mensen geven zich ter plekke op om 
mee te doen. 
Hij roept alle aanwezige leden op om zich actief in te 
zetten en meldt alvast dat er op zaterdag 30 juni er 
weer een landelijke PvdA-canvasdag wordt 
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gehouden. Zijn voorstel is deze dag met alle 
Rijswijkse leden af te sluiten met een gezellige 
barbecue. Dit voorstel vindt veel bijval. * 
Op de eerstvolgende bestuursvergadering op 14 juni 
zullen de verdere campagneplannen rond de 
verkiezingen door het afdelingsbestuur nader 
uitgewerkt worden. 
 
Rondvraag 

Bij de rondvraag stelt Cokkie Schoonderwoerd voor, 
om tot de aanleg over te gaan van een z.g. 
stadstuintje op het braakliggend stukje grond rond 

de Johanneskerk. Dit n.a.v een tv-uitzending over 
positieve ervaringen hiermee in Rotterdam en Den 
Haag. Yvonne neemt deze suggestie mee. 
Ronald sluit om 22.15 uur de vergadering en dankt 
iedereen voor zijn / haar aanwezigheid.  
 
Tineke Snaterse, secretaris 
 

* Inmiddels is dit voorstel losgelaten. Op 30 juni blijkt het 

landelijk partijcongres gepland. Inmiddels heeft dit plaats 

gevonden. Zie een korte impressie daarvan elders in deze 

Vooruit. 
 

++ * ++ 

 

VaVaVaVan de wethoudern de wethoudern de wethoudern de wethouder    
De tweede helft De tweede helft De tweede helft De tweede helft ……………………

 
Op het moment dat ik dit schrijf moeten beide 
helften van de finale voor het Europees 
Kampioenschap tussen Spanje en Italië nog gespeeld 
worden. Voor deze collegeperiode zit de eerste helft 
er echter al op, en zijn we net begonnen aan “de 
tweede helft”. Hoe staan we ervoor, hoe gaat onze 
“wedstrijd” aflopen? Vooralsnog ben ik als 
wethouder best tevreden over de eerste helft: 
ondanks een financieel zeer lastige periode hebben 
we als college (met steun van de meerderheid van de 
raad) veel voor elkaar gekregen. Dat geldt ook voor 
mijn eigen portefeuille op het gebied van sociale 
zaken, welzijn, onderwijs en zorg. Op gebied van 
sociale zaken doen we het goed: het minimabeleid is 
gehandhaafd, er is veel (grotendeels nutteloos) werk 
verricht in het kader van nieuwe wetgeving rond 
onder andere de “huishoudinkomens-toets” (die 
gelukkig is afgeschaft), en onze afdeling Sociale 
Zaken scoort de eerste prijs in een landelijke 
benchmark als beste sociale dienst.  
 
Op het brede gebied van Welzijn gebeurt er ook heel 
veel, ondanks druk van bezuinigingen. De situatie 
rond Welzijn Rijswijk is in een rustiger vaarwater 
gekomen, mede dankzij scherpe afspraken die we als 
gemeente hebben gemaakt. Onze investeringen in de 
“sociale infrastructuur” (‘de maatschappij’) is van 
groot belang om de cohesie in onze lokale 
samenleving vast te houden.  
 
Op onderwijsgebied gaan we stevig door met het 
concept van de Brede School, en zal over ruim een 
jaar de eerste nieuwe Brede School verrijzen in een 

buurt die dat zeer goed kan gebruiken (óók voor de 
samenhang in de wijk!): de Muziekbuurt. Een 
aandachtspunt is nog altijd de huisvesting van het 
voortgezet onderwijs van SCO Lucas, te weten het 
VMBO, de Praktijkschool en het AVO-onderwijs 
(voorheen IMC, nu Stanislas). Binnen enkele 
maanden moet daarover definitief helderheid zijn. 
 
Op Zorggebied (WMO) gebeurt ook veel, maar 
financieel is het erg lastig om de vele onderwerpen 
op dit gebeid op het huidige niveau te houden. Er is 
en moet veel bezuinigd worden ten koste van WMO-
budget, en ook de aanstaande decentralisatie van 
AWBZ-taken en Jeugdtaken naar de gemeente gaat 
direct gepaard met verdere bezuinigingen. Dat baart 
me als verantwoordelijk wethouder behoorlijk wat 
zorgen. 
 
Wat me tevens zorgen baart is hoe een deel van de 
gemeenteraad erg gemakkelijk praat over het 
(mogelijk) afschaffen of structureel verminderen van 
subsidies. Een discussie over het subsidiebeleid is 
door de VVD tijdens de laatste begrotingsraad op de 
agenda gezet. Daar is op zich niets mis mee, maar 
sindsdien zijn er nogal wat uitspraken van 
verschillende fracties (VVD, Onafhankelijk Rijswijk, 
Gemeentebelangen) die rechtstreeks uitgaan van 
(forse) bezuinigingen op subsidies. Het gaat dan om 
subsidies die we als gemeente verstrekken aan 
organisaties op het gebied van cultuur, sport en 
participatie. Maar als we al tot wijzigingen in 
subsidies over moeten gaan, moet dat wel gebeuren 
op grond van beleid, en niet op 
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“onderbuikgevoelens”. Bovendien hebben we in het 
coalitieakkoord duidelijke afspraken gemaakt over 
het handhaven van het voorzieningenniveau in 
Rijswijk, waartoe zeker ook (facilitair) het 
subsidiebeleid hoort. Ik ga er van uit dat alle partijen 
hun verantwoordelijkheid nemen om het goede 
niveau van voorzieningen in onze gemeente in stand 
te houden. Dat is niet alleen van belang voor onze 
inwoners (en ook van buiten Rijswijk), maar ook voor 
het bedrijfsleven in Rijswijk. Een goed 
voorzieningenniveau is voor (het personeel van) het 
bedrijfsleven een belangrijke afwegingsfactor om te 
kiezen Rijswijk als vestigingsplaats. Nog in Groot 
Rijswijk van afgelopen week stond een uitspraak van 
de voorzitter van de winkeliersvereniging Oud 
Rijswijk (Herman Soen) over het belang van het 
Museum als trekker van het oude centrum. En dat 
geldt natuurlijk evenzeer voor onze andere goede 
voorzieningen. Ook in “scores” wat burgers 
belangrijk vinden in Rijswijk scoren de goede 

voorzieningen (in brede zin) altijd erg hoog. Het 
bepaalt ook in hoge mate de cultuur en het imago 
van Rijswijk.  
 
Ondanks de inhoudelijke argumenten kan de 
komende discussie (na de zomer) in de 
gemeenteraad over het subsidiebeleid van de 
gemeente in politiek opzicht best spannend worden. 
Voor mij staat buiten kijf dat een goed en breed 
voorzieningenniveau van groot belang is voor de 
inwoners van Rijswijk. Als we daar structureel aan 
gaan tornen raken we de kern van de eigenheid van 
Rijswijk. Dat lijkt me bijzonder onwenselijk. Ik hoop 
dus dat de tweede helft van deze collegeperiode 
achteraf net zo positief kan worden beoordeeld als 
de eerste helft……. 
 
Jos Bolte 
Wethouder Onderwijs,  
juli 2012 

 
++ * ++ 

 

FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
Sterker en socialer,Sterker en socialer,Sterker en socialer,Sterker en socialer,    eeeeeeeen warme zomern warme zomern warme zomern warme zomer    enenenen    

verkiezingen op 12 septembeverkiezingen op 12 septembeverkiezingen op 12 septembeverkiezingen op 12 september r r r     
  

Europa 
Wat moet een fractie van een stad met 50.000 
inwoners met Europa? Niet zoveel lijkt het 
ogenschijnlijk want wij gaan daar niet over maar net 
als iedereen gaan wij stemmen. Daarnaast voeren 
we, zoals we dat voortdurend doen, campagne. 
Europa, “de EU heeft ons de afgelopen jaren 
instrumenten aangereikt om problemen aan te 
pakken die staten in hun eentje niet kunnen 
oplossen” (NRCHandelsblad 30 juni 2012). Daar 
moeten wij ons dus op verstandige wijze hard voor 
maken. Want ook in Rijswijk hebben we veel te 
danken aan Europa en Brussel. Ik noem slechts de 
extra gelden voor werkgelegenheid en de inrichting 
van de openbare ruimten met rotondes! 
Problemen aanpakken die we alleen niet aankunnen: 
ook dat is de opgaaf voor de Metropoolregio. En ook 
al hebben we ons in de laatste raadsvergadering 
kritische uitgelaten, wij maken ons hard voor 
socialere en sterkere Metropoolregio en daar heb je 
in Rijswijk anderen bij nodig. 
 
 
 

Lusten en lasten verdelen 
De komende jaren zullen we ook hier in Rijswijk de 
broekriem stevig moeten aanhalen. Slim omgaan 
met uitgaven en zorgen dat er meer in de 
gemeentelijke kas binnenkomt. Bij dat alles de 
allerarmsten ontzien. En natuurlijk ervoor zorgen dat 
juist als alles krapper en moeilijker wordt, zorgen dat 
mensen kunnen blijven bewegen, bijeenkomen, 
sporten. Nooit uit het oog verliezen dat er meer is 
dan brood alleen: namelijk spelen. 
Maar gelukkig is het niet allemaal somberheid troef. 
Laat mij citeren uit een brief van Ron Hillebrand die 
de fractie van de PvdA leidt in de Provincie Zuid-
Holland. Zoals u wellicht weet wordt onze provincie 
bestuurd door VVD, CDA, D66 en de SP en waar je 
zou verwachten dat met name die laatste zich druk 
zou maken om groen en eerlijk delen schrijft 
Hillebrand “In dit kaderdebat hebben wij het veel te 
sombere beeld van het college op de financiële situatie 
van de provincie aangekaart. Uit ons eigen analyse blijkt 
dat het geschetste provinciale doemscenario niet op 
feiten is gebaseerd. De financiële situatie van de 

provincie is volstrekt onvergelijkbaar met het rijk. 

Zuid-Holland krijgt de komende jaren zelfs meer te 
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besteden. (vet van YH) Eigenaren van schone auto’s 
betalen nu namelijk geen motorrijtuigenbelasting, maar 
vanaf 2014 weer wel. De begroting is in meerjarig 
perspectief in evenwicht. Juist de provincie zou daarom 
iets kunnen doen om de inwoners van Zuid-Holland 
perspectief te bieden door een beetje extra te investeren. 
(..) We willen de bouwsector stimuleren door fiets- en 
wandelpaden versneld aan te leggen naar en door de 
grote recreatiegebieden rond de steden te versterken” 
Interessant is dat deze analyse van de PvdA door de 
gedeputeerden gedeeld werd maar dat niemand 
vooralsnog bereid was om mee te doen met het 
groeioffensief… Aan de slag dus, in de provincie 
maar ook hier in Rijswijk. 
 
Groeioffensief voor Rijswijk 
Armoe Rijswijk uit, voortvarend de brede scholen 
neerzetten en aandacht voor groen en duurzaamheid 
omdat dat werk en toekomst biedt. Daar werkt uw 
fractie aan. Wat mij betreft komt daar een offensief 
beleid richting groei op diverse fronten bij. 
Leegstand van de kantoren aanpakken is er daar een 
van. Nu onze Plaspoelpolder zelfs als nationaal 
voorbeeld in de pers is geweest, treffen wij onze 
partners van de coalitie aan onze zijde. Marja Pelzer 
heeft voor een offensief beleid op dit punt al veel 
eerder aandacht gevraagd. 
 
Toezicht en verbonden partijen 
In een volgend VOORUIT zal ik het advies van de 
auditcommissie (een commissie die als sparring 
partner voor de accountant dient maar die ook advies 
uitbrengt aan het college op het gebied van 
financiële zaken) laten opnemen. Dit om u te laten 
zien dat zoiets formeels als een auditcommissie 
uitspraken doet die u uiteindelijk ten goede moeten 
komen. Het is immers in heel Nederland een grote 
zorg hoe je als ‘bestuur op afstand’ waar zovelen 
altijd voor zijn geweest, toch de controle op zoiets 
als de bedrijfsvoering goed kan organiseren. Dat 
vereist een controleur die er boven op zit. Die ook 
weet heeft van techniek en details … en dat is 
natuurlijk vaak niet zo! Dan kan je niet anders dan 
zorgen voor inhoudelijke deskundigheid bij die 
controleurs maar ook zorgen voor een strak 
controlesysteem. En dan niet papier om het papier 
maar echte inhoudelijke controle.  
Daar past een goed toezicht en een goede uitvoer 
van zoiets belangrijks als de DSW goed in. Dat 
collega Yilmaz aandacht vroeg om er boven op te 
zitten als directies jaar na jaar begrotingen te laat 
indienen, was dan ook een terecht punt. Zorg en 
wellicht falende bedrijfsvoering en in dat kielzog te 
weinig sturend, want niet op de hoogte? - toezicht 

geldt ook voor AVALEX en GGD. 
Het voorstel van de PvdA is in ieder geval om vaker 
en volgens een vast schema, aan de toezichthouders 
-dus vaak ook de gemeenteraden- te rapporteren, 
zodat er eerder ingegrepen kan worden. Maar ieder 
die zegt dat het begint en eindigt met de integriteit 
van de bedrijfsvoerder / directeur of wie ook, heeft 
natuurlijk gelijk. Alleen die integriteit blijkt lastig te 
sturen. Dat bleek wat mij betreft de afgelopen 
maanden meer nog dan uit de hierboven genoemde 
dossiers, uit hoe om is gegaan met de positie van de 
burgemeester en daarmee met Rijswijk. De 
waarnemend burgemeester die per 16 juli gaat 
beginnen moet misschien maar als eerste beginnen 
met de workshop integriteit die de vorige 
burgemeester al in de planning had staan.  
 
Emancipatie en participatie 

Dat ook in deze tijden hard gewerkt moet worden 
om iedereen te laten meedoen opdat we met z’n 
allen die socialer en sterkere maatschappij creëren is 
voor onze fractie geen vraag maar uitgangspunt. Wil 
van Nunen bezocht een participatiebijeenkomst en 
doet een heel simpel en effectief voorstel: laat die 
twaalf die nu volwaardig burger van Rijswijk zijn, 
twaalf anderen meenemen. De olievlek komt zo 
vanzelf. (zie blog Wil) 
 
De zomer en de toekomst 
Er is echter altijd een toekomst: zeker voor al die 
geslaagden die deze zomer ingaan met een diploma 
van de middelbare school op zak. Nu mijn zoon zijn 
diploma heeft gekregen, herinnerde ik weer hoe blij 
en trots ik was toen ik zelf mijn diploma kreeg; dat 
zal u niet anders zijn vergaan! En toen, en nu voor al 
die geslaagden, en voor mijn trotse zoon hier in de 
Kloosterkerk waar zijn diploma-uitreiking plaatsvond, 
ligt er een ongewisse maar ook een rijke en 
veelbelovende toekomst waarin alles kan, voor hen. 
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Voor de fractie zal het politieke gemeentelijke 
seizoen aanstaande donderdag worden afgesloten.  
Maar de Tweede Kamer verkiezingen komen eraan! 
Ik kijk uit naar september 2012, het ideale seizoen 
om na een pittige campagne aan een beter Rijswijk 
en een beter Nederland te werken. Maar eerst lekker 
vakantievieren en dromen over een socialere en 
sterkere toekomst. 

 
Ik wens u een warme zomer en een hete strijd! 
 
Yvonne Hagenaars 
Fractievoorzitter 
 

Socialer en sterker  

++ * ++ 
 

InInInIneeeeke van der Wel, onze ke van der Wel, onze ke van der Wel, onze ke van der Wel, onze burgemeesterburgemeesterburgemeesterburgemeester,,,,    is is is is 

vertrokken…vertrokken…vertrokken…vertrokken…    
 
Wie in de afgelopen twee maanden de kranten heeft 
gelezen en de gemeentepolitiek heeft gevolgd, weet 
het natuurlijk: Ineke van der Wel, burgemeester van 
Rijswijk en al vele jaren een gewaardeerd partijlid, is 
na 12 jaar goed burgemeesterschap afgetreden, 
nadat de gemeenteraad zich op grotendeels 
irrelevante gronden tegen haar herbenoeming had 
gekeerd. 
In de annalen van de Vooruit moet dit droevig 
stemmende feit toch zeker een plaats krijgen. 
Voor wie niet wekelijks het plaatselijk nieuws in 
Groot Rijswijk en andere regionale kranten leest, 
volgt hier een korte samenvatting van wat er gebeurd 
is. 
 
In het begin van 2012 stond al vast dat bekeken 
moest worden of Ineke na dit 12-jarige ambtstermijn 
een derde periode ‘verdiende’. 
Een vertrouwenscommissie, waarin de 
fractievoorzitters van alle politieke partijen zitting 
hadden, heeft na meerdere gesprekken met haar over 
die verlenging, in april 2012 een - geheim - positief 
advies aan de Rijswijkse gemeenteraad uitgebracht. 
Ook alle vier de wethouders, waaronder onze PvdA-
wethouder Jos Bolte, waren positief. 
Formeel moet echter de gemeenteraad zich over de 
verlenging van een ambtsperiode uitspreken. En toèn 
bleek dat – volgens informatie– met een zeer krappe 
meerderheid van één stem, 15 van de 29 
gemeenteraadsleden tòch alsnog tegenstemden! 
Volgens berichtgeving in de krant zou het gaan om 
vijf van de zes leden van Onafhankelijk Rijswijk, 
Gemeentebelangen Rijswijk, D66 en de SP. Maar 
met die wetenschap moet nóg een lid vanuit de 
coalitiepartijen tegen hebben gestemd. Dat geeft, zo 
kan ik mij voorstellen, geen goed gevoel binnen die 
coalitie.  

Klaarblijkelijk bleken persoonlijke rancunes en het 
opblazen van allerlei weinig ter zake doende feiten 
als ‘een soms arrogante houding als raadsvoorzitter’, 
voor genoemde raadsleden blijkbaar genoeg reden 
om haar positieve kwaliteiten als burgemeester te 
negeren en tóch tegen te stemmen. Die kwaliteiten 
zijn o.m.: een goede vertegenwoordiging van Rijswijk 
als gemeente naar buiten; het bekwaam hanteren 
van een reorganisatie van de brandweercorpsen in de 
regio en het bezit van veel good-will bij de Rijswijkse 
burgers. Maar ook: Ineke’s actieve belangstelling 
voor de mensen, die nieuw in Rijswijk inburgeren, 
voor haar inspanningen voor onze zusterstad 
Condega in Nicaragua, enz. enz. Kortom, vooral haar 
–sociale– bevlogenheid werd door velen geprezen. 
Inmiddels waren de verhoudingen in de 
gemeenteraad tussen de politieke partijen onderling 
en ook deels met de burgemeester, door de 
publiciteit rond dit formeel nog altijd geheime advies 
aan de Commissaris van de Koningin, behoorlijk 
verziekt. Ook buiten Rijswijk zorgde e.e.a. voor veel 
opschudding. In politiek Den Haag en daarbuiten 
komt het zelden voor, dat een gemeenteraadsbesluit 
ingaat tegen het advies van de 
vertrouwenscommissie.  
De weken in de raadsvergaderingen in april en mei 
waren moeilijk voor Ineke. Intussen was de voltallige 
gemeenteraad bij minister Spies van Binnenlandse 
Zaken geroepen om hun stemgedrag toe te lichten. 
Ook in landelijke dag- en weekbladen is er aandacht 
aan deze kwestie besteed. Ten slotte heeft Ineke de 
eer aan zichzelf gehouden en is zij op eigen initiatief 
eind mei opgestapt. 
 
Ik vond en vind het onverteerbaar dat, zoals nu 
steeds vaker in de politiek gebeurt, inhoudelijke 
argumenten, d.w.z. Ineke’s capaciteiten als 
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burgemeester - waarop ze immers benoemd is! - én 
de goede vervulling van haar verschillende rollen, 
blijkbaar veel minder een rol spelen in de 
uiteindelijke besluitvorming dan hoe iemand zich in 
een bepaalde situatie gedraagt. De media hebben 
daarin helaas geen evenwichtige en verhelderende 
rol gespeeld.  
Vanzelfsprekend hebben naast allerlei andere 
raadsleden onze eigen vertegenwoordigers in B&W 
en de raad al op diverse plaatsen hun misnoegen en 

teleurstelling over deze gang van zaken én over het 
vertrek van Ineke geuit. Ik wil me daar van harte bij 
aansluiten. 
  
Ineke: ook vanaf deze plek zéér bedankt voor alles 
wat je juist ook met je socialistische hart voor 
Rijswijk hebt gedaan!  
   
Mede namens het afdelingsbestuur,   
Tineke Snaterse, secretaris 

  
++ * ++ 

 

 
 

Nederland sterker & socialer = groei + banen + eerlijk delen  
In de kern is dat ons verhaal en is dat onze campagne. Het is toekomstgericht. Het is gebaseerd op de 
thema’s die mensen nu belangrijk vinden. Het past bij de opdracht en de idealen van de PvdA. 
 
Het onderscheidt ons van rechts – doordat we ons niet focussen op enkel en alleen bezuinigen maar 
oog hebben voor de motor van onze economie en de samenleving. Het onderscheidt ons van onze 
linkse concurrenten – omdat wij de koek éérst groter maken en dan eerlijk delen.  
 
Hieronder vind je de centrale boodschap. Aan ons om te zorgen dat dit verhaal overal terugkomt! 
 
 

Nederland Sterker & Socialer (groei, banen, eerlijk delen) 
Het is tijd om een andere weg in te slaan met Nederland. Een weg van groei en optimisme. Ons land 
kan sterker en socialer. 
Onze economie herstelt niet door alleen te bezuinigen. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid 
en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo scheppen we banen voor jong en voor oud. 
Gewone gezinnen zijn de motor van onze economie. Daarom draaien we de forensentax en de hogere 
btw op boodschappen terug en vragen we wat meer van de hoogste inkomens. We schrappen het 
liggeld voor zieken en stoppen de verspillende marktwerking in de zorg. 
Zo creëren we groei en banen, en brengen we de begroting op orde. Zo voorkomen we dat in een 
beschaafd land als het onze één op de tien kinderen opgroeit in armoede. Zo stomen we Nederland 
klaar voor de toekomst. 
Partij van de Arbeid. Nederland Sterker & Socialer 
 

 
De PvdA Grondcampagne is nu officieel van start!  
Vanaf 12 juni tot de verkiezingen voeren we elke dag op minimaal één plek in Nederland campagne. 
Net zoals vorige verkiezingen zetten we als PvdA de grootste en meest effectieve straatcampagne van 
Nederland op. 
 
Bij de beste grondcampagne horen ambitieuze doelstellingen! We willen deze campagne 550.000 
Nederlanders te spreken, in heel Nederland 75.000 deuren langs, 20.000 enquêtes af nemen en 500 
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huiskamerbijeenkomsten, buurtbarbecues, park of strandactiviteiten organiseren. Ook in Rijswijk 
willen wij een mooie campagne gaan voeren en daar hebben we jullie voor nodig! Wil je meedoen, 
meld je dan aan!! Het gaat er niet om dat je véél doet maar dat je iets wil doen voor de campagne. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn: folderen op straat, folderen van huis-aan-huis, bemannen van een stand, 
Enz.  
 

Bel (06 51595089) of mail (evanderveer.pvda@ziggo.nl) Erik van der Veer om je aan te 
melden. Voor vragen en/of ideeën kun je natuurlijk ook bij Erik terecht!   
 

Campagne agenda: 
 
Zaterdag 25 augustus 2012 Kramen in W.C. ‘In de Bogaard en op de Markt (Oud-Rijswijk) 
    Canvassen in Rijswijk 
Zaterdag 1 september 2012   Kramen in W.C. ‘In de Bogaard en op de Markt (Oud-Rijswijk)  
    Campagne slinger door regio Haaglanden (onder voorbehoud) 
    Canvassen in Rijswijk 
    Barbecue, locatie villa-gebouw van Don Bosco (vanaf 16:00 uur) 
 
Zaterdag 8 september 2012   Kramen in W.C. ‘In de Bogaard en op de Markt (Oud-Rijswijk) 
    Canvassen in Rijswijk 
    Tevens div. Activiteiten tijden het Strandwalfestival 2012 
 
Zondag  9 september 2012 deelname aan Beachvolleybal tournooi (Strandwalfestival) door 
     fractie, wethouder, bestuur en leden (onder voorbehoud) 
 
Maandag 10 en dinsdag 11 september 2012 Laatste dag verspreiding heel Rijswijk  
 
 
Nogmaals, wil je meedoen, meld je 
dan aan!! 
Het gaat er niet om dat je véél doet 
maar dat je iets wil doen voor de 
campagne.  
 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn:  
Folderen op straat, 
Folderen van huis-aan-huis, 
Bemannen van een stand, 
Enz.  
 
Erik van der Veer 
Telefoon: 06-51595089 
E-mail: evanderveer.pvda@ziggo.nl 
 
 
 

 
 
 
 

Meedoen om de PvdA aan een mooi verkiezingsresultaat te helpen? Ga om te 
beginnen naar mijn.pvda.nl/nl/home en geef uw / je mailadres door. 



 
 
 
 

Pagina 12 

 
Vooruit 

 

jaargang 2012, nummer 3  
 

       
 
Wat als je zelf niet kan stemmen op 12 september 2012? 
 
Op 12 september 2012 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.  
Elke burger kan dan zijn of haar stem uitbrengen aan een kandidaat van een politieke partij. Als een 
kiezer niet zelf kan stemmen, bijvoorbeeld door vakantie of werk, dan kan hij of zij een andere kiezer 
machtigen dit voor hem/haar te doen. 
 
Dat machtigen kan op twee manieren: 
 
1. De Schriftelijke volmacht 
Voor een schriftelijke volmacht moet de kiezer vóór 29 juli 2012 een ingevuld aanvraagformulier 
sturen naar de burgemeester van de gemeente waar hij/zij woont. Dit formulier (Model L8) kan bij de 
gemeente worden aangevraagd. De kiezer kan dan ieder gewenste persoon machtigen, met als enige 
voorwaarde dat de gemachtigde zelf ook stemgerechtigd is. 
 
2. De Onderhandse volmacht 
Bij de onderhandse volmacht moet men de stempas al hebben gekregen. Met de stempas kan een 
kiezer die niet zelf kan stemmen een volmacht geven aan iemand die in dezelfde gemeente woont en 
stemgerechtigd is. 
Iedere kiezer ontvangt de stempas in de maand augustus. Om een machtiging te geven, vult de kiezer 
de achterzijde van deze stempas volledig in. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen op de 
achterzijde van de stempas. 
Belangrijk: een persoon kan door maximaal twee kiezers gemachtigd worden om te stemmen. 
 
 
Ben je op 12 september dus niet in staat zelf je stem uit te brengen, bel dan met Tineke Snaterse 
(3993686) of Erik van der Veer (06-51595089). 
Zij vinden een partijgenoot bij je in de buurt die namens jou wil stemmen. Let op: degene aan wie je 
een machtiging afgeeft, moet ook een kopie van je identiteitsbewijs kunnen tonen. 
 
Erik van der Veer 

 
 
 
 
 

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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Mutaties ledenbestand 
Er werden tot 1 juli 12 nieuwe leden ingeschreven: 

Levie D. Dhr. Sir Winston Churchillln 289 -17 
Nahuis N.J. Dhr. Geestbrugweg 49 
Feki N. Dhr. Da Costalaan 58 
Sluisdam, van H. Dhr. Karel Doormanlaan 115 
Es~van E. Mw. Acacialaan 50 
Kerkhof T. Dhr. Frans Halskade 173 
Leeuwen~van R Dhr. Julialaantje 8 
Sialiti Z. Dhr. Caan van Necklaan 168 
Schild A. Dhr. Karel Doormanlaan 282 
Otterlo~van F. Dhr. Huis te Landelaan 312 
Jong~de E. Mw. Henriette Roland Holstln 33 
Verviers E. Dhr. Willem Marisstraat 39 

 
 
De afdeling telde per 1 juli 208 leden 
 

 
 

 

 

Diederik achter/voor het raam !! 

Wil je dat de verkiezingsposter van de PvdA 
voor de komende Tweede Kamerverkiezingen 
van 12 september 2012 overal te zien is in de 
komende weken? 

Hang er dan een voor je raam! Bel of mail me 
even, dan zorg ik ervoor dat je een poster krijgt.  

Erik van der Veer, 06-51595089 / 
evanderveer.pvda@ziggo.nl of mail 
rijswijk@pvda.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 
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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: 
Gerard Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX,  
� 3960463, ���� gcmkoster@hotmail.com 
Hans Simons, Van Vredenburchweg 48, 2282 SJ,  
� 0613412731, ���� hanssimons@ziggo.nl 
 
 

 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 
 
 
 
���� 
Inschrijfstrookje barbecue op 1 september (zie pagina 3) 
 

Hierbij geef ik me op voor de barbecue op 1 september:…………………………………. 
Naam:………………… 
Adres:…………………..                                                              ik kom met: … personen. 


