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Durf te vragen! 
 

Beste partijgenoot, 
 
We hebben het allemaal: de PvdA in ons DNA. Want ja, we zijn vaak kritisch op onze partij. Maar 
uiteindelijk is er maar één club waar we ons politieke hart aan verpand hebben: de Partij van de 
Arbeid. 
 
Wij zijn niet de enigen. Drie miljoen Nederlanders brachten ooit hun stem uit op onze partij. Velen 
doen dat al jaren – of zelfs decennialang. Wat is de reden dat zij geen lid zijn? Vaak niets anders dan 
dat het ze nooit gevraagd is. 
 
Dus durf te vragen! In het recent bezorgde landelijk ledenblad 'Rood' zaten twee cadeau-
lidmaatschappen. Kijk eens in uw omgeving wie u zou vragen om via zo'n cadeaulidmaatschap lid 
te worden van de partij waar u ook -soms al heel lang- lid van bent: De Partij van de Arbeid! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur van de Rijswijkse PvdA. 
 
Met dank aan Pieter Paul Slikker van het landelijk Partijbureau. 
 
 

++ * ++ 

 

Oproep van de fractie en het bestuur 
  
Beste partijgenoten, 
 
De fractie en het bestuur willen nauwlettend in de gaten houden, wat er voor inwoners van Rijswijk verandert 
ná de invoering van de drie transities op 1 januari 2015. Voor ons is het beleid op het Sociaal Domein een erg 
belangrijke basis voor het politieke handelen. Welke inwoners van Rijswijk komen door de nieuwe wetgeving 
in de problemen en kunnen geen of te weinig beroep doen op hun sociale omgeving of op de overheid?  
 
Leden van de Rijswijkse PvdA en natuurlijk ook niet-leden zijn voor ons een belangrijke bron van informatie. 
Te denken valt aan professionals in de zorg maar bijvoorbeeld ook aan mantelzorgers en anderen, die in de 
praktijk van alledag met de gevolgen van de nieuwe wetgeving te maken krijgen.  
 
Het bestuur van de Rijswijkse PvdA ondersteunt zowel de oproep van Partijvoorzitter Hans Spekman als van 
onze fractie om op lokaal niveau de knelpunten in de uitvoering van nieuwe wetgeving te signaleren om deze 
vervolgens door te geven aan de lokale politici.  
 
Binnenkort zult u zowel vanuit de Landelijke als vanuit de Rijswijkse Partij van de Arbeid meer vernemen over 
initiatieven om de gevolgen van de drie transities te bewaken.  
 
Bestuur van de Rijswijkse PvdA.  
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Donderdag 11 december 2014 

Afdelingsvergadering 
  

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van donderdag 11 december 2014 
 
Locatie:  Wijkcentrum Stervoorde - Rode Zaal, 
               Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA alhier. 
               Bereikbaar per openbaar vervoer met buslijnen 18 en 30. 
 
Datum:    donderdag 11 december a.s. 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.40 uur. 
 
Agenda: 

1. Welkom door het bestuur en een overzicht van de avond. 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Vragen na aanleiding van het verslag van de jaarvergadering van woensdag 2 april 2014 als opgenomen in 

de Vooruit van 19 mei jl.    
4. Aannemen en benoemen bestuursleden en afgevaardigde. 

Mede op dringend verzoek van de fractie heeft het bestuur naar uitbreiding gezocht. Het bestuur heeft 
twee leden van de Rijswijkse PvdA bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen en dragen derhalve 
voor: 

a. Maarten Bloemen als algemeen bestuurslid en per 1 januari 2015 als penningmeester. Maarten wil 
ook graag het bestaande team van de twee gewestelijk afgevaardigden komen versterken en 
derhalve dragen wij hem per direct voor als afgevaardigde voor de gewestelijke vergaderingen. 

b. Martijn Wijma als algemeen bestuurslid. 
c. Andy Kooy heeft zich de afgelopen periode goed kunnen inleven als ad interim voorzitter en wij 

dragen hem bij deze voor als voorzitter. 
d. Bestuurslid Henk van Sluijsdam heeft aangegeven zijn functie als Congresafgevaardigde 

beschikbaar te stellen. Omdat Yvonne Hagenaars heeft aangegeven dat ze deze functie weer heel 
graag wil vervullen, dragen wij bij deze Yvonne voor als Congresafgevaardigde. 

Nb: eventuele andere kandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich tot 1 december 12.00 uur 
schriftelijk of per e-mail aanmelden bij de secretaris van de afdeling, Ron Fitz. Uiterlijk woensdag 3 
december zullen wij u per e-mail op de hoogste stellen van aangemelde andere kandidaten. Wilt u, anders 
dan per e-mail, hierover geïnformeerd worden dan dient u dat ook uiterlijk 1 december 12.00 uur bij de 
secretaris van de afdeling gemeld te hebben zodat wij ook u tijdig kunnen informeren. 
 
Pauze 
 

5. Na de pauze zal fractievoorzitter Wil van Nunen toelichten hoe de fractie haar oppositierol invult, waarbij 
het accent ligt op de bijdrage van de fractie tijdens de Begrotingsbehandeling 2015 in de Raad van 4 en 11 
november. 

6. Eventueel gelegenheid voor het stellen van actueel politieke vragen, afhankelijk van de tijd.  
7. Rondvraag en sluiting rond 22.00 uur. 

 
Na afloop is er gelegenheid om in het Wijkcentrum onder het genot van een drankje gezellig informeel na te 
praten. 



 

 

 

 

Pagina 4 

 

Vooruit 

 

 

jaargang 2014, nummer 3  
 

Bericht van het bestuur   
 
Beste partijgenoot,   
Vanuit het bestuur is het al weer enige tijd geleden 
geweest, dat wij u op de hoogte hebben gebracht van 
onze activiteiten. Bij deze zullen wij u kort 
informeren wat het bestuur de laatste maanden heeft 
gedaan.  
 
Op 2 april j.l. is er een jaarvergadering geweest 
waarbij Jos de Beer tot penningmeester en Andy 
Kooy tot bestuurslid werd benoemd. Helaas heeft Jos 
de Beer ons laten weten hiervan af te zien. In de 
Vooruit van 19 mei j.l. bent u hierover geïnformeerd. 
Wij hebben gewerkt aan uitbreiding van het bestuur 
en om de kandidaten aan u voor te leggen, wordt op 
donderdag 27 november een ledenvergadering 
gehouden. De uitnodiging en de agenda staan elders 
in deze Vooruit.   
 
Begin juni heeft het bestuur een bijeenkomst met 
een aantal actieve leden gehouden om vorm en visie 
over de afdeling met elkaar te delen en aan te 
scherpen. Daarna is er een afstemmingsoverleg 
geweest tussen het bestuur en de fractie. Op deze 
bijeenkomst heeft de fractie de richting aangegeven 
waarvoor zij kiezen bij het oppositie voeren, waarbij 
de nadruk ligt op de drie transities in het sociale 
domein. Elders in deze Vooruit leest u hierover meer.  
 
Het bestuur heeft de fractie de eerste contouren 
kunnen vertellen over de plannen voor de komende 
jaren. Een 'netwerk aanpak' zal hierbij centraal 
komen te staan.   
Na de vakantieperiode heeft het bestuur een aantal 
vergaderingen gehouden om onder andere 

bovenstaande ledenvergadering en deze Vooruit voor 
te bereiden. Op de bestuursvergadering van 15 
september j.l. is Andy Kooy vanuit het bestuur 
aangesteld als ad interim voorzitter. Tevens zijn er 
tijdens een paar vergaderingen gesprekken gevoerd 
met actieve leden om tot de gewenste uitbreiding 
van het bestuur te komen. Dit heeft er toe geleid, dat 
wij twee leden bereid hebben gevonden het bestuur 
te komen versterken.   
 
Daarnaast liepen er een aantal activiteiten parallel 
zoals de komende verkiezingen voor Provinciale 
Staten op 18 maart 2015. Het gecombineerde 
conceptverkiezingsprogramma voor zowel de 
Provinciale Staten als voor de Waterschappen was 
onderwerp van voorbereidende discussie's en 
amendering. Aan het opstellen en het uitwerken van 
deze amendementen werd door een aantal leden van 
de Rijswijkse PvdA actief deelgenomen.    
 
We blijven als bestuur op zoek naar actieve leden die 
zich als bestuurslid willen inzetten. Gezien de 
eenzijdige samenstelling van het huidige bestuur 
nodigen wij met nadruk vrouwelijke leden van onze 
afdeling uit. Mocht u interesse hebben of kent u 
iemand die geïnteresseerd is: laat het ons weten.  
 
Wij hebben de wens om activiteiten te ontwikkelen 
op vele gebieden waaronder duurzaamheid, jeugd, 
jonge leden en natuurlijk de sociale thema's.   
 
Bestuur van de Rijswijkse PvdA..  
 

  
++ * ++ 

 

 

18 maart 2015 

Verkiezingen Provinciale Staten 
Noteer alvast in uw agenda – en kijk ook eens of u wat tijd kunt vinden om te helpen bij de campagne. 
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Fractiefacetten  
 
Sterk en sociaal blijft ons kompas! 
In de Vooruit van mei jongstleden heeft u kunnen 
lezen hoe de onderhandelingen na de gemeente-
raadsverkiezingen van maart zijn verlopen. Inmiddels 
is het nieuwe College met 5 wethouders van 
Gemeentebelangen, D’66, VVD, GL en SP alweer 
bijna 6 maanden in functie. De PvdA-fractie zit, na 12 
jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid, in een 
oppositierol. 
 
Wat is er in de afgelopen 6 maanden gebeurd? 
Bij de installatie van het nieuwe College heeft de 
PvdA via een motie, die breed is aangenomen, 
gevraagd om inzichtelijk te maken wat de meer-
kosten zijn van een extra fulltime (vijfde) wethouder. 
Zowel politiek als financieel is uitbreiding van de 
bestuurlijke formatie, zeker in deze tijd van 
bezuinigingen wat ons betreft een volstrekt verkeerd 
signaal naar de burger. In de Kaderbrief van juni 
heeft het College de extra personele lasten toegelicht. 
Extra indirecte kosten, zoals bureaukosten en extra 
secretariële ondersteuning worden er volgens het 
College niet gemaakt. Wij houden dit punt natuurlijk 
scherp in de gaten. 
 
Het Kadernotadebat dat altijd vόόr het zomerreces 
plaatsvindt, is het moment voor alle fracties om te 
horen welke beleidsplannen het College voor het 
nieuwe jaar heeft. De Raad kan daar dan op reageren. 
Maar dit jaar lag er in juni alleen een Kaderbrief, die 
weinig informatie bevatte. Het College zat er immers 
nog maar zo kort was het argument. Het College 
beloofde wel na de zomer haar concept-
werkprogramma met de Raad te bespreken. 
Dit is inderdaad gebeurd maar alleen tijdens enkele 
informele bijeenkomsten, bedoeld om de reacties te 
‘proeven’ van alle fracties. 
 
In het Collegewerkprogramma neemt het nieuwe 
College duidelijk afstand van de werkwijze van het 
vorige. Het wil meer transparant, innovatief werken, 
met open vizier en dichtbij de burgers.  
Het vorige College werkte in de praktijk ook met een 
open blik naar veranderingen en wensen vanuit de 
Rijswijkse samenleving, maar had er minder 
woorden op papier voor nodig dan het nieuwe.  
 
Aan de hand van tien maatschappelijke opgaven wil 
het College de komende jaren aan de slag. Daarbij 
valt op dat ‘participeren en communiceren met open 
vizier’ op de eerste plaats staat en de ‘sociale 
agenda’ daaronder komt. De PvdA-fractie ziet die 
volgorde graag omgedraaid. Voor ons hebben de 

majeure operaties op het Sociaal Domein (zorg voor 
ouderen, jeugdhulp en werk en inkomen) vanaf 1 
januari de allerhoogste prioriteit. 
U kunt overigens het Collegewerkprogramma ook op 
de gemeentewebsite lezen (www.rijswijk.nl) 
 
Het eerste officiële moment om met het College te 
debatteren over het beleid voor de nabije toekomst is 
uiteindelijk pas bij de Begrotingsbehandeling op 4 en 
11 november. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 
heeft de fractie haar bijdrage voor het begrotings-
debat geformuleerd.  
Wat ons opvalt is, dat het jaar 2015 wordt gebruikt 
om veel onderzoeken uit te voeren, startnotities en 
visiedocumenten te schrijven. Uiteindelijk zal dat dan 
eind 2015 of pas in 2016 tot concreet uit te voeren 
beleid leiden. Voor de PvdA-fractie is het onbegrijpe-
lijk dat het jaar 2015, evenals de 2e helft van 2014, 
een beleidsvoorbereidend jaar zal zijn op enkele 
grote dossiers. Een structurele aanpak van armoede-
bestrijding kan nl. niet tot 2016 wachten. En temeer 
niet, omdat dit College vindt dat het vorige College 
dit beleidsthema te weinig aandacht heeft gegeven. 
Op het Sociaal Domein wil de PvdA-fractie duidelijke 
afspraken over monitoring van de ervaringen van 
professionals en cliënten. We willen op gezette tijden 
kunnen volgen hoe de nieuwe wetgeving in de 
praktijk uitwerkt. De fractie wil graag kunnen 
bijsturen als de zorg tekortschiet aan burgers, die 
hier niet zonder kunnen. Bovendien willen we actief 
meedenken en voorstellen doen over innovatie in de 
zorg, zodat die ook na 2015 voor de mensen, die hulp 
nodig hebben, beschikbaar blijft.  
 
Ondertussen ging in het afgelopen halfjaar het 
‘politieke handwerk’ rond de verschillende dossiers 
ook gewoon door. In de bijdrage van de andere 
fractieleden en fractiemedewerker Erik van der Veer 
leest u hier meer over. 
 
Ik hoop u op de ALV van 11 december te mogen 
begroeten om u uitleg te kunnen geven over het 
verloop van het begrotingsdebat begin november. 
Onze bijdrage in het begrotingsdebat op 4 en 11 
november kunt u, kort na de raadsvergaderingen, 
ook op onze eigen PvdA-website lezen. 
De fractie zet zich met volle motivatie en kracht ook 
de komende tijd in om Rijswijk weer een stukje 
sterker en socialer te maken. Dat is en blijft ons 
kompas! 
 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter. 

http://www.rijswijk.nl/
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Een warm najaar, een warme winter, koersvast 
vooruit 
Op 1 november was het de warmste novemberdag 
sinds 90 jaar; ook de maand oktober was de warmste 
maand sinds 90 jaar; ik heb zelfs nog twee keer die 
maand op het strand gezeten.  
 

 
 
 
Gezondheid en durven vooruitzien 
Als regeren vooruit zien is, dan zou ik verwachten dat 
de regeringen verenigd in onze EU (om maar een 
voorbeeld te noemen) zich op het punt van de 
klimaatbeheersing, wat dapperder zouden opstellen. 
Want ik weet niet hoe u het ziet, maar normaal lijken 
die warme dagen me allemaal niet. En daarin word ik 
gesteund door allerlei internationale rapporten 
waarin wordt aangetoond dat er grote klimaat-
veranderingen plaatsvinden en gaan plaatsvinden. 
Deze week was er nog een publicatie die aantoont 
dat we heel rap van onze fossiele brandstoffen af 
moeten blijven omdat die uitgeput raken én omdat 
het gebruik ervan een grote aanslag op ons klimaat 
doet. Hebben wij al iemand van onze partij of van 
deze regering dan maar… over deze onderwerpen 
gehoord? 
Als een nieuw college betekent een nieuw geluid, dan 
zou ik verwachten, juist met GroenLinks, dat er 
voortvarend wordt ingezet op een groen Rijswijk. 

Want juist plaatselijk niveau valt er altijd veel te doen 
aan het verbeteren van die grote boze buitenwereld. 
Oók op plaatselijk niveau weten we al een paar jaar 
dat Rijswijk met de vele doorgaande wegen en 
straten, op veel plekken niet gezond is. Mijn eigen 
Geestbrugweg, waar ik met zoveel plezier woon, is 
daar een voorbeeld van. De politiek weet ook al jaren 
dat vele scholen in Nederland gebouwd zijn aan de 
randen van steden, en er is aangetoond dat 
leerlingen van die scholen extra gezondheidsrisico’s 
lopen. Verkoudheid, astma en slecht slapen zijn een 
paar voorbeelden van die risico’s.  
Al weer jaren geleden heb ik, namens u, daar 
aandacht voor gevraagd in de begroting. Toen werd 
er gezegd ‘auto’s worden vanzelf almaar schoner en 
tsja, al die maatregelen op milieugebied dat is 
allemaal landelijke of internationale politiek’. Wij 
waren in die colleges slechts een kleine speler. Nu 
zitten er drie partijen (als ik D66 en SP meereken) 
die je progressief zou kunnen noemen in het college. 
Ik vind het verheugend dat dit nieuwe college vaart 
wil maken met duurzaamheid maar onze fractie vindt 
het ronduit teleurstellend dat ze de door de PvdA zo 
lang bepleitte fondsen voor verbetering aan de 
bestaande woningvoorraad in Rijswijk bijvoorbeeld, 
niet zeer snel en met flinke bedragen inzetten. Zoals 
ik ook zou verwachten dat juist de leerlingen in de 
scholen die ik hier noem, dat juist voor de Rijswijkers 
die wonen aan de randen van de doorgaande wegen, 
in staat zouden worden gesteld om zich te wapenen 
tegen de vervuiling.  
 
Verzuim en hulp bij sociale problemen 
Nog even een hartenkreet van een andere orde. 
Voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Als 
kinderen naar school gaan, die school ook afmaken, 
een zogenaamde startkwalificatie halen (minimaal je 
HAVO afronden en na het VMBO een MBO-
opleiding afronden) dan zijn hun kansen in het 
algemeen in het hele leven veel groter. Dat hoeft voor 
een rechtgeaarde PvdA-er geen betoog. Helaas zitten 
in een gezin vaak veel problemen. Helaas duurt het 
vaak lang voordat er echt zicht op is wat die 
problemen zijn en als ze dan in zicht zijn dan kent 
ook u de horrorverhalen van de 17 hulpverleners die 
langs elkaar heen werken. Ik maak me dan ook grote 
zorgen over enerzijds de deskundigheidsborging en 
anderzijds juist de slagkracht van de wijkteams waar 
we er nu al bijna twee (ahum!) van in Rijswijk 
hebben. Een heel simpel middel maar reuze effectief, 
is de nog niet zo lang geleden ingezette verzuim-
controle waar juist de overheid (dus niks 
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decentralisatie) bij betrokken is: de leerplicht- ook 
wel verzuimambtenaar genoemd. 
Uit eigen praktijk weet ik hoe heilzaam het werkt dat 
het verzuimbeleid de afgelopen jaren is aan-
gescherpt. Op ‘mijn’ MBO wordt er flink gebaald als 
je naar de verzuimambtenaar moet als er een 
bepaald percentage verzuim is gepleegd (en gelooft 
u mij: dat is al veel hoger dan wat was toegestaan in 
de jaren ’50 en ’60). Omdat ook en juist ouders 
worden aangesproken, zijn die contacten vaak een 
eerste contact achter de voordeur van gezinnen waar 
meer aan de hand is dan verzuim alleen. Wij zullen 
dit college dan ook kritisch blijven volgen op dit 
punt. Het helpt daarbij als u ons meldt wanneer u 
meent zaken te signaleren. 
 
Koersvast blijft de PvdA opkomen voor wonen, 
werken, welzijn voor een Rijswijk waar iedereen mee 
kan doen! 
 
Yvonne Hagenaars 
Volg mij op Twitter @andersyvonne en op FaceBook. 
Heeft u zaken waar u met mij over wilt spreken, bel 
me dan op 06 42 02 14 98 
 
 
“Vanuit de oppositiebankjes” 
Een half jaar inmiddels is onze nieuwe fractie aan het 
werk vanuit een andere rol, niet langer als coalitie-
partner maar als oppositiepartij. En ook mijn rol en 
positie zijn natuurlijk volledig anders geworden: van 
gemeentebestuurder verantwoordelijk voor het hele 
sociale domein naar raadslid, met een totaal nieuwe 
portefeuille.  
 
Dat laatste was overigens een bewuste keuze van me 
(in overleg met de fractie) omdat ik niet wilde dat ik 
op grond van mijn opgebouwde kennis en ervaring 
mijn opvolgers (het sociaal domein is inmiddels over 
3 wethouders verdeeld!) voor de voeten zou lopen. 
Of dat ik me min of meer verplicht zou voelen mijn 
eigen beleid zoals dat in de vorige perioden is 
ingezet zou moeten ‘verdedigen’. Bovendien is de 
keuze voor een totaal nieuwe portefeuille (verkeer en 
vervoer, wonen, economie, e.d.) ook goed voor 
mezelf om echt een nieuwe start als raadslid te 
maken. 
“Vind je dat niet moeilijk, als voormalig wethouder?” 
wordt me vaak gevraagd. Die afweging heb ik echter 
al gemaakt op het moment dat ik me kandidaat 
stelde. Als ik geen wethouder meer zou kunnen 
worden, dan wilde ik me voor 100% inzetten als 
raadslid. Ik ben me altijd zeer bewust geweest dat 

mijn positie op het moment van afscheid nemen als 
wethouder zou veranderen. En hoewel ik het jammer 
vind dat wij om diverse in- en externe redenen als 
Rijswijkse PvdA niet in de gelegenheid zijn gesteld 
om opnieuw verantwoordelijkheid te nemen voor het 
bestuur van onze gemeente, geniet ik inmiddels van 
mijn nieuwe rol! Het biedt (juist) ook kansen om ons 
lokaal duidelijker te profileren. Daar liggen de 
komende jaren zeker belangrijke uitdagingen op het 
sociaal domein (waar Wil en Yvonne zich voor 
inzetten), maar natuurlijk gebeurt er ook binnen de 
andere dossiers het nodige waar onze vragen of 
initiatieven het verschil kunnen maken. 
 
Zo heb ik de afgelopen periode vragen gesteld om 
zwerfvuil de wereld uit te helpen (te beginnen in 
Rijswijk), een onderwerp waar nog een hoop te 
winnen is. Het college stelt extra geld beschikbaar 
om zwerfvuil te verminderen (en dat is prima), maar 
tegen overtreders moet ook steviger worden 
opgetreden en er moet meer worden gehandhaafd. 
Wij zullen daar op blijven aandringen. Overigens op 
het brede terrein van afvalverwerking en afval-
scheiding zullen wij, indien mogelijk samen met 
andere partijen, met initiatieven komen om het 
beleid aan te scherpen en milieudoelen hoger te 
stellen. Zo heb ik ook vragen gesteld over het 
gescheiden ophalen van drankenkartons. 
 
Daarnaast heb ik, al snel na ons aantreden, bij het 
college aangedrongen om met voorstellen te komen 
om sport- en welzijnsaccommodaties aan te merken 
als “van algemeen belang”. Als dat niet tijdig zou 
gebeuren zouden verenigingen en organisaties veel 
meer moeten gaan betalen omdat de gemeente 
anders alle kosten die zij daarvoor maakt op grond 
van de Wet Markt en Overheid moet doorberekenen. 
Door onze inzet is de besluitvorming daarover nog 
juist op tijd afgerond en is voorkomen dat leden van 
sport- en andere verenigingen veel meer zouden 
moeten gaan betalen. 
 
Ook heb ik vragen gesteld over de problematiek van 
het parkeren in Oud Rijswijk en over de ontwikke-
lingen met betrekking tot de Haagweg / Hoornbrug. 
Dossiers die nog niet zijn afgerond en waarvan de 
consequenties voor onze inwoners heel groot zijn. 
Wordt vervolgd dus. 
 
In Oud Rijswijk is er via een motie van onze kant 
(ook gesteund door D66 en Gemeentebelangen, 
terwijl VVD, SP, GroenLinks en Beter voor Rijswijk 
tegen stemden) voor gezorgd dat de ateliers in de 
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Torenstraat (eigendom van Arti Shock) zijn 
vrijgesteld van een financiële bijdrage op grond van 
de Bedrijven Investerings Zone. De kunstenaars zijn 
er blij mee! 
 
U kunt al deze zaken natuurlijk rustig teruglezen op 
onze website. Ik wilde vooral laten zien dat wij ook 
vanuit onze oppositierol positief en krachtig zullen 
blijven werken voor de belangen van onze inwoners, 

bedrijven en maatschappelijk organisaties. En ook 
om, zoals ik in het verleden als wethouder met mijn 
weblogs deed, een stukje verantwoording af te leggen 
over mijn inzet als raadslid. Met minder invloed dan 
voorheen, maar wel zo zichtbaar! 
 
Jos Bolte 
Raadslid Forum Stad 
 

 

++ * ++ 
 

Beursvloer slaat aan in Rijswijk 
 

Vrijdagmiddag 12 september werd om 18.30u met 
een slag op de gong de eerste Beursvloer in Rijswijk 
afgesloten. 
In 2 uur tijd waren 144 matches tot stand gekomen 
tussen lokale bedrijven en maatschappelijke 
instellingen, die eigen deskundigheid en ervaring 
gaan uitwisselen. De Beursvloer is vooral bedoeld 
om organisaties die met vrijwilligers werken een 
extra impuls te geven. 
De PvdA-fractie is trots op dit succes, waar in juli 
2013 de kiem voor is gelegd in een raadsvergadering. 
De fractie deed het voorstel aan het College om in 
navolging van andere gemeenten een Beursvloer te 
organiseren.  

De gehele Raad nam het PvdA-voorstel over. De op 
dat moment verantwoordelijke PvdA-wethouder Jos 
Bolte ging met steun van het College snel aan de slag 
en gaf Welzijn Rijswijk de opdracht om de Beursvloer 
te organiseren. 
En het blijkt dat Rijswijk met veel actieve onderne-
mers en vrijwilligersorganisaties helemaal klaar is 
voor dit concept. De PvdA-fractie hoopt dan ook dat 
het niet bij deze eerste keer blijft en dat de Beurs-
vloer zich in de komende jaren verder door kan 
ontwikkelen. 
 
Wil van Nunen

 

++ * ++ 
 

Uit de Staten 
Beste mensen,  

Ook in deze Vooruit een bijdrage over de zaken waar 
we in de provincie mee bezig zijn.  

Allereerst het verkiezingsprogramma. Afgelopen 
maanden is er door een aantal partijgenoten gewerkt 
aan het verkiezingsprogramma voor de provinciale 
verkiezingen die op 18 maart 2015 worden gehouden. 
Het programma is het resultaat van boeiende 
gesprekken met maatschappelijke organisaties als de 
FNV, de Fietsersbond, de Zuid-Hollandse Natuur en 
Milieufederatie en woningcorporaties, een aantal 
scherpe (soms verhitte) discussies tussen de leden 
van de programmacommissie, en avonden schrijven 
en herschrijven. Ik vind het een mooi programma, 
waarin wij in de eerste plaats aangeven wat de 
provincie kan en moet bijdragen aan meer eerlijke 
banen in Zuid-Holland. En waarin plannen bekend 
worden gemaakt die eraan bijdragen dat mensen 
naar tevredenheid en gezond en gelukkig in Zuid-

Holland kunnen wonen. Het is op 1 november 
vastgesteld door de Gewestelijke Vergadering.  

Daarnaast zijn we druk bezig met ' grip' te krijgen op 
de verbonden partijen. Er gaan tientallen miljoenen 
naar toe, maar als volksvertegenwoordiger weet je 
eigenlijk niet wat er mee gebeurd en of het goed 
gebeurd. Op initiatief van de PvdA hebben we 
gekeken hoe andere provincies en gemeenten ermee 
om gaan (zij blijken overigens precies dezelfde 
dilemma's te hebben en nog geen oplossingen). 
Vervolgens hebben we na een bijeenkomst met 
deskundigen een voorstel gemaakt om beter inzicht 
te krijgen in wat er gebeurt bij de verbonden partijen, 
wat relevante ontwikkelingen voor het komende jaar 
zijn en hoe we daar controle op kunnen houden. Iets 
heel anders wat ons heeft bezig gehouden de 
afgelopen weken: het Ganzenbeleid. De afgelopen 
decennia is het aantal ganzen in de provincie Zuid-
Holland sterk toegenomen. Dit is onder meer het 
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gevolg van de aanleg van natuur waardoor er meer 
broedgelegenheid is ontstaan en doordat er 
voldoende voedsel te vinden is op de eiwitrijke 
graslanden. Om de schade aan de natuur en 
landbouwgewassen terug te dringen is afgesproken 
om de populatie ganzen die het gehele jaar in Zuid-
Holland verblijven te verkleinen. Als oppositiepartij 
hebben we niet zo heel veel invloed op het beleid, 
maar het is ons wel gelukt dat ze bij heftig 
winterweer met rust gelaten moeten worden.  

Een ander concreet voorbeeld wat we als oppositie-
partij hebben kunnen regelen, is het versneld 
stopzetten van het gebruik van RoundUp. Laatst 
hoorden wij van een inwoner van Lansingerland dat 
het middel RoundUp (glyfosaat) gebruikt werd in het 
recreatiegebied de Rottemeren in opdracht van 
GroenService Zuid-Holland (GZH). GZH voert het 
beheer uit van natuur- en recreatieschappen in Zuid-
Holland. In de gebieden werken vervolgens aan-
nemers in opdracht van GZH. Het gebruik van 
middelen als RoundUp kan schadelijke effecten 
hebben op mens en dier en de waterkwaliteit nadelig 
beïnvloeden. De PvdA is er dan ook voorstander van 
dat het gebruik van middelen met glyfosaat zo snel 
mogelijk afgebouwd wordt en er over gegaan wordt 

op mens- en milieuvriendelijker alternatieven. Naar 
verwachting zullen per 1 januari 2015 alternatieve 
methoden voor onkruidbestrijding ingezet worden. 
Op die manier loopt de Provincie vooruit op het 
landelijke verbod op glyfosaathoudende 
bestrijdingsmiddelen.  

Waar de provincies niet in voorop lopen, is het 
vergelijken van hun resultaten: benchmarken dus. 
Op initiatief van de PvdA wil de provincie Zuid 
Holland zich vergelijken met andere provincies. Dit is 
iets wat de gemeenten al veel langer doen met hun 
project ' waar staat je gemeente'. De provincie Zuid 
Holland is hier enthousiast over, maar tot nu toe 
doet alleen de provincie Flevoland mee (willen de 
andere provincies geen transparantie omdat ze over 
zoveel financiele reserves beschikken?). Maar de 
aanhouder wint, binnenkort is de eerste vergelijking 
tussen provincies beschikbaar. En tot slot zijn we 
druk bezig met ons science fietsersproject. Hoe 
kunnen we al die prachtige kennisinstellingen in Zuid 
Holland ook per fiets goed met elkaar verbinden.  

Hartelijke groet,  
Martien Branderhorst  

Statenlid PvdA Zuid Holland 

 
++ * ++ 

 

RijswijkBuiten: werk weg, en niet voor smalle 
beurzen 
 

Onlangs ontving ik een prachtige reclamefolder 
waarin ik werd uitgenodigd me te melden voor een 
woning in RijswijkBuiten. De uitnodiging werd 
ondersteund door een voorwoord van Wethouder 
Van der Meij.  
RijswijkBuiten, het gaat een een prachtige wijk 
worden. Mooi in het groen, milieubewust. Maar maar 
wel duur. En het mooie groen op de foto’s zal pas na 
heel veel jaren worden bereikt. Voor mensen met een 
laag inkomen is er weinig aanbod. Hoewel: er wordt 
volgens de folder onderzocht of er ook (financieel) 
“bereikbare” huurwoningen kunnen worden 
gebouwd. Wellicht wel een aantal van 14! Zo lijkt het, 
of de overige woningen niet voor iedereen bereikbaar 
zijn. Waar is Rijswijk mee bezig, vraag ik me af. 
 
Toen ik drie jaar geleden in Rijswijk kwam wonen, 
verbaasde ik me er over dat er rond het zuidelijk deel 
van de Beatrixlaan behoorlijk wat op de schop ging. 
Prachtige bomen werden gekapt. Ik kwam er achter 
dat dit nodig was om RijswijkBuiten te realiseren. 

Ook Rijswijk behoort kennelijk tot de gemeenten die 
vruchtbare land- en tuinbouwgrond opkopen om via 
woningbouw de begroting op orde te houden. Echter, 
daardoor zal kostbare werkgelegenheid verdwijnen. 
Rijswijk heeft grootse plannen met RijswijkBuiten. 
Ook het gebied langs ’t Haantje zal worden 
opgeofferd. En binnen het college van B&W wordt 
zelfs overwogen om van het Wilhelminapark een 
pretpark te maken.... 
 
Er zijn alternatieven waarmee meer vliegen in een 
klap geslagen kunnen worden. Waarom wordt niet 
bekeken of de leegstaande kantoorpanden in 
Plaspoelpolder verbouwd kunnen worden tot, of 
vervangen door, woningen voor mensen met een 
smalle beurs?  
Eens zal alle werkgelegenheid scheppende 
tuinbouwgrond zijn opgekocht. Dan beschikt Rijswijk 
wel over een prachtig woongebied, maar de 
Plaspoelpolder zal nog veel lege kantoorpanden 
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hebben en middelen om de begroting op orde te 
houden zijn verbruikt.  
 
En RijswijkBuiten? Daar wonen ongetwijfeld tevreden 
mensen, wel ver van de Rijswijkse winkelcentra. 
Openbaar vervoer is er niet, maar gelukkig ligt Delft 
vlakbij. En: volgens wethouder Van der Meij zijn door 

de centrale ligging van RijswijkBuiten langs de A4 
met twee parkeerplaatsen per woning alle centra 
tussen Den Haag en Rotterdam snel met de auto 
bereikbaar.  
Tsja! 
 
Leen Hoffman 

 
++ * ++ 

 

Gewestelijke vergadering - een verslag  
 

Zaterdag 28 juni j.l. waren Andy Kooy en onder-
getekende als afgevaardigden van de Rijswijkse PvdA 
aanwezig op de gewestelijke vergadering van de 
PvdA Zuid-Holland. Na de opening door voorzitter 
Jan Marinus Wiersma volgde de mededeling, dat er 
aansluitend een tweede bijeenkomst -waar wij ons 
ook voor hadden opgegeven- in een andere zaal zou 
plaatsvinden. Vervolgens werd onder andere de 
Provinciale politiek besproken, met natuurlijk 
speciale aandacht voor de invulling van het 
verkiezingsprogramma Provinciale Staten en 
Waterschappen 2015.  
Daarna werd afscheid genomen van penningmeester 
Sander Hartemink, die naar een andere provincie 
gaat verhuizen. Bij de rondvraag kwam het 
kinderpardon ter sprake.  
 
Na de pauze was de microfoon voor vier sprekers 
over het onderwerp 'De Partij van de Toekomst - de 
PvdA in een sterk veranderd partijenlandschap. Kans 
of bedreiging?'  
 
Als eerste gaf Ruud Koole -politicoloog, lid van de 
Eerste Kamer en oud-voorzitter van de PvdA- zijn 
visie op de electorale positie van de partij en de 
partijstructuur. Hij stelde, dat het streven naar meer 
open debat gewenst is en dat het vertrouwen van de 
kiezers hard nodig is. Deze steun als tegenhanger 
van de neoliberale wereld waarin inkomens-
verschillen steeds groter worden.  
 
Vervolgens besprak Adriaan van Velthuizen vanuit 
een historisch perspectief onder meer de rol van de 
interne partijcultuur. Als je je gezamenlijke 
geschiedenis kent, heb je middelen paraat om zich 
herhalende problemen het hoofd te bieden.  
Daarna legde Gerard van Heest, vakbondsbestuurder 
bij FNV Diensten, de vinger op een gevoelige plek 

waar het aankomt op empathie. Vroeger was er veel 
samenwerking op het gebied van arbeidsrecht tussen 
de PvdA en de FNV. Hij vertelde dat nu bij FNV-
acties de PvdA regelmatig niet aanwezig is maar de 
SP wél.  
Mariëtte Hamer tenslotte, gaf aan dat de Tweede 
Kamerfractie zich soms alleen voelt staan in een 
ingewikkeld politiek veld. Via de politieke ledenraad 
zal de discussie van onderop gevoerd dienen te 
worden. Zij stelde dat samenwerking tussen de 
verschillende stromingen binnen de PvdA heel 
belangrijk is.  
 
Omstreeks 13.00 uur sloot de voorzitter de 
vergadering, waarna de tweede bijeenkomst werd 
gehouden. Degenen, die zich hiervoor hadden 
opgegeven, gingen -na een onderbreking voor de 
lunch- 'aan de slag' met een viertal onderwerpen uit 
het nog op te stellen conceptverkiezingsprogramma. 
Samen met leden van de programmacommissie, te 
weten Anne Koning, Annelies Pilon, Esther Geradts, 
Lobke Zandstra en Ron Hillebrandt, werden op de 
inspirerende bijeenkomst vele ideeën en voorstellen 
met betrekking tot de onderwerpen 'wonen', 'groen 
en gezond in de stad', 'vervoer' en 'werk' besproken.  
Omstreeks 15.30 uur sloot Jan Marinus Wiersma ook 
deze bijeenkomst en bedankte alle aanwezigen voor 
hun inzet. Natuurlijk werd er daarna onderling nog 
'nagepraat', zodat we rond 16.45 uur in de trein 
stapten; voldaan terugkijkend op een geslaagde dag 
vol huidige bevestigingen van historische waarden en 
veel nieuwe indrukken.  
 
Ron Fitz  
 
Met dank aan de redactie van Zuid-Hollands Peil
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Groen, schoon, heel, veilig en Sociaal! 
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte 
leveren, zoals we allemaal wel weten, een belangrijke 
bijdrage aan een prettige woonomgeving. Dat komt 
bijna altijd wel naar voren in de tientallen onder-
zoeken, buurtenquêtes ga zo maar door. Zo ook in 
het Rijswijkse waar we als PvdA regelmatig de wijken 
en buurten ingaan om juist de informatie te 
verzamelen om dit te bereiken. Want zeg nu zelf: 
waar zitten de ervaringsdeskundigen ….  – juist, in de 
wijken waar het zich allemaal afspeelt. 
 
Ook in ‘mijn’ eigen wijk zijn we gestart met het 
project ‘Buurt Bestuurt Bomenbuurt’, een 
samenwerkingsproject tussen buurtbewoners, 
gemeente, politie, Welzijn Rijswijk en woning-
corporaties om de veiligheid en leefbaarheid in de 
wijk te verbeteren. Onder de bewoners is er vanzelf-
sprekend een buurtenquête gehouden. De respons 
op deze enquête was met 196 erg hoog te noemen 
en bracht een aantal onderwerpen naar voren die wel 
wat aandacht verdienen – ondanks dat de meeste 
bewoners wel aangaven in een fijne wijk te wonen. 
 
Een van de aandachtspunten die spelen in de 
Bomenbuurt is het ‘vuil op straat’, zoals het 
zwerfafval en afval naast de containers in plaats van 
daarin. Overigens speelt dit niet alleen in de 
Bomenbuurt maar hoor je dit vrijwel in heel Rijswijk 
als ergernis terugkomen.  
 
Dit wetende dacht ik: daar kunnen we natuurlijk heel 
gemakkelijk zelf iets aan doen. Het afval hoort 
natuurlijk in de container en mocht dit om een of 
andere manier niet kunnen, dan kunnen we het 
meestal wel kwijt in een andere container of we 
nemen het mee terug naar huis en bellen de 
gemeente zodat het probleem wordt opgelost. 
 
Dan het zwerfafval. Ook dat is wat mij betreft 
helemaal niet nodig!  
Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert 
op straat, in het plantsoen of in het park. Het is afval 
dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid 
of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor 
bestemd zijn. Of door indirect toedoen of nalatigheid 
van mensen op die plaatsen is terechtgekomen. Het 
bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van 
consumpties zoals: blikjes, flesjes, patatbakjes, 
snoepwikkels en sigarettenpeuken. 
 
Zo kwam ik op het idee om in Rijswijk voor het eerst 
mee te doen met ‘Keep it Clean Day’. Op deze dag 
zijn het de bewoners zelf die aan de slag gaan om de 
buurt een stukje schoner te maken. Met mede-
werking van de wethouder en een achttal bewoners 

hebben we de omgeving van het Huis-te-Hoornpark 
schoon gemaakt. En vanuit deze bewonersgroep is er 
inmiddels een werkgroep zwerfvuil ontstaan. Een 
mooi resultaat, al zeg ik het zelf. 
 
Maar er gebeurt meer! Dagelijks zijn er in Rijswijk 
inwoners aan de slag met het opruimen van 
zwerfafval. Ook ik raap dagelijks minimaal 1 stuk 
zwerfafval op en gooi dit in de afvalbak. En het 
mooie is dat als 25% van de Rijswijksers dit zou gaan 
doen, al het zwerfafval met nog géén week is 
verdwenen. Om dit onder de aandacht te krijgen 
maak ik daar een #zwerfie van en plaats dit op de 
Social Media. Uh - een #zwerfie, hoor ik u denken, 
wat is dat nou weer? Nou een #zwerfie is een selfie 
(foto) van een stuk zwerfafval, die via de social 
media wordt verspreid om aandacht voor het 
zwerfafval te krijgen.  
 

 
 
Aandacht is er zeker gekomen, in de kranten, voor de 
radio en in de politiek. Zo heeft de fractie via schrifte-
lijke vragen aan het college aandacht gevraagd voor 
het zwerfafval in Rijswijk en het gescheiden gaan 
inzamelen van drankenkartons. Er komen wellicht 
blikvangers om het zwerfafval te verminderen en het 
college trekt er de komende periode extra geld voor 
uit! We zullen dit nauwlettend blijven volgen om tot 
het gewenste resultaat te komen. 
 
Ook het openen van het derde #zwerfie-opvanghuis 
in Nederland heeft de afgelopen weken de nodige 
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media-aandacht gekregen. Een #zwerfie-opvanghuis 
is eigenlijk niets anders dan een afvalbak waar het 
(zwerf)afval kan worden opgevangen / weggegooid. 
Inmiddels heb ik in Rijswijk drie #zwerfie-
opvanghuizen geopend en hiermee weer op een 
ludieke manier aandacht gevraagd voor zwerfafval. 
 
En juist door aandacht te geven aan dit soort 
onderwerpen binnen en vanuit de PvdA werken we 
aan een samenleving waar iedereen bij gebaat is. 
 
Met elkaar, voor elkaar, samen voor Rijswijk. 
 
Met opgeruimde groet, 
Erik van der Veer 
Fractiemedewerker  

 
Zwerfie-opvanghuis 

 

++ * ++ 
 

Uit het Europarlement 
Beste partijgenoot,  
Sommigen van u kennen Kati Piri persoonlijk 
vanwege haar aanwezigheid op de door de Rijswijkse 
PvdA op 24 april j.l. georganiseerde 'Feit & Visie' 
thema-avond over Europa. U kent haar allemaal 
omdat er in ons ledenblad Vooruit uitgebreid werd 
teruggekeken op deze geslaagde bijeenkomst. 
Hieronder een indruk over haar eerste weken als 
Europarlementarier.  
 
Een indruk van de eerste weken  
Zoals velen van jullie zullen herkennen, bij een 
nieuwe baan horen vele nieuwe eerste indrukken, het 
kennis maken met je collega’s en het inwerken in de 
dossiers. Zo is dat bij mij niet anders geweest tijdens 
mijn eerste weken in het Europees Parlement. Het 
gebouw en het werk zijn mij niet onbekend omdat ik 
er eerder zes jaar gewerkt heb als medewerker. De 
eerste dagen leek het heel even net of er niets 
veranderd was: ik zag veel dezelfde gezichten op de 
gang, het gebouw was nog steeds een even grote 
doolhof en de kleurrijke stoelen in de bar (om die 
reden ‘Mickey Mouse’ genoemd) waren ook niet 
verruild. Totdat de persvoorlichter van de delegatie 
mij belde omdat er een radioverzoek was binnen-
gekomen; ik besefte toen meteen dat de functie 
waarin ik was terug gekomen toch wel een hele 
andere was. Dat besef was er nog duidelijker toen ik 
tijdens de eerste plenaire vergadering in Straatsburg 
in die grote blauwe zaal zitting mocht nemen en 
mijn ouders op de tribune zaten. Een erg speciaal 
moment.  
 

Wat hield ons nou bezig in de beginperiode? De 
weken na de Europese verkiezingen waren wij vooral 
druk met het onderhandelen over onze commissies. 
Met z’n drieën maken wij deel uit van een fractie van 
in totaal 191 sociaal democraten uit heel Europa. Het 
werk in het Europees Parlement is onderverdeeld in 
22 commissies. Het was voor ons van belang om lid 
te worden van de commissies die prioriteit hebben 
voor de PvdA. Dat is ons gelukt. Paul (Tang) zit in de 
commissies Economische en Monetaire Zaken, 
Budget en Industrie, Onderzoek en Energie; Agnes 
(Jongerius) is vice-voorzitter van de commissie 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken en lid van de 
commissie Internationale Handel; en ik zit in de 
commissies Buitenlandse Zaken, Mensenrechten en 
de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en 
Binnenlandse Zaken. De uitgangspositie is er dus 
om de komende jaren hard te werken aan een 
socialer Europa en een eerlijke wereld - onze beloftes 
aan onze kiezers.  
 
Inhoudelijk kon ik ook meteen aan de slag. Voor het 
reces begon waren de conflicten aan de randen van 
Europa al in volle gang. De terreurorganisatie ISIS 
had net het kalifaat uitgeroepen en zich omgedoopt 
tot Islamitische Staat (IS) en de eerste beschietingen 
over en weer in Gaza waren een feit. Mijn eerste 
speech in de plenaire vergadering ging over de 
situatie in Oekraïne. Op dat moment al een ernstig 
conflict, maar niemand kon toen nog vermoeden hoe 
wij als Nederland twee dagen later er rechtstreeks bij 
betrokken zouden raken. Het verschrikkelijke lot van 
vlucht MH17 zorgde er wel voor dat landen in de EU 
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eensgezind optraden tegen de grove schendingen 
van de internationale rechtsorde door Rusland. 
Jammer dat zo een tragische ramp ervoor nodig was 
om de landen op een lijn te krijgen.  
 
Een ander dossier dat meteen aan bod kwam is het 
Europees asielbeleid. De Europese Unie heeft een 
roulerend voorzitterschap en de komende zes 
maanden is Italië aan de beurt. Dat land heeft te 
maken met de toestroom van een groot aantal 
vluchtelingen - mede door de aanhoudende 
burgeroorlog in Syrië. Italië heeft dan ook terecht 
asiel en migratie hoog op de agenda van de EU 
gezet. Hoe zorgen we ervoor dat landen een 
gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de 
opvang van asielzoekers in Europa? Op uitnodiging 
van een Italiaanse mensenrechtenorganisatie, zal 
mijn eerste buitenlandse werkbezoek aan het kleine 
eiland Lampedusa zijn - inmiddels het tragische 
symbool geworden van het zogenaamde ‘fort 
Europa’.  

 
Naast het werk in het EP, ligt er ook een duidelijke 
taak voor ons in Nederland om de kloof tussen 
Brussel en Nederland te verkleinen. Ik ben dan ook 
blij dat we in die taak versterkt zullen worden door 
Frans Timmermans in zijn nieuwe rol als eerste vice-
voorzitter van de Europese Commissie.  
 
Net als tijdens de campagne, kom ik graag weer een 
keer langs bij de afdeling Rijswijk om met elkaar van 
gedachten te wisselen over onderwerpen die jullie 
belangrijk vinden en waar we in het Europees 
Parlement werk van kunnen maken. En voor 
eventuele vragen die er spelen, kunnen jullie me ook 
gerust mailen.  
 
Kati Piri, 
Lid Europees parlement 
Mail: kati.piri@europarl.europa.eu 

 

++ * ++ 
 

Het rondpompen van geld 
Je zou het een typisch rechtse hobby kunnen 
noemen: over belastingheffing en overheidsuitgaven 
spreken als “het rondpompen van geld”. Met als 
onderliggende suggestie dat dat verspilling is, en dat 
de economie veel beter zou functioneren als de 
overheid daarmee zou stoppen. 
 
Dat beeld van (zinloos) rondpompen is wel sterk. Als 
je de samenleving als uniform ziet, tenminste. Dan 
haal je geld bij mensen (belasting) om het daarna 
weer aan ze te betalen (uitkeringen en subsidies). En 
om dat te doen, moet je ambtenaren hebben die ook 
betaald moeten worden, en moeten die mensen 
allerlei bureaucratische dingen doen (belasting-
aangiften invullen, en formulieren om uitkeringen 
aan te vragen). Laat dat geld dan gewoon bij die 
mensen – toch? 
Je kunt het zelfs iets minder simpel zien, en 
accepteren dat de mensen die belasting betalen niet 
dezelfden zijn als degenen die uitkeringen en 
subsidies ontvangen. Dan pomp je weliswaar van de 
ene (goed gevulde) vijver naar de andere (die zo 
goed als droog staat), maar dan kun je nog steeds 
volhouden dat dat efficiënter zou gaan als je het geld 
direct van de rijkeren naar de minder rijken liet 
stromen, bijvoorbeeld doordat meer rijken dan 
banen (of baantjes) zouden creëren zoals 

dienstmeisje, tuinman en chauffeur. En trouwens, 
uiteindelijk wordt er wel degelijk rondgepompt: er is 
immers ook de geldpomp van het bedrijfsleven: de 
mensen die uitkeringen en subsidies ontvangen, 
geven dat geld weer uit aan eten, wonen, kleding 
enzovoort, en zo komt het weer in de zakken van de 
eigenaren en werknemers van allerlei bedrijven, waar 
de overheid het weer uithaalt en zo voort. 
 
Ja, de economie is rond. Dat begreep ook die 
mevrouw die onlangs in de Volkskrant betoogde dat 
het geld dat werd uitgegeven aan het opknappen van 
paleizen in elk geval niet aan bureaucratie werd 
besteed, maar terecht kwam bij metselaars, 
schilders, stukadoors etc. Waarop ik direct reageerde 
(maar niet in de Volkskrant) dat al dat geld dat aan 
(al dan niet mislukte) automatisering wordt 
uitgegeven, ook goed besteed is. Dat komt immers 
terecht bij systeemanalisten en -ontwerpers, 
programmeurs, projectleiders en wat heb je al niet 
meer in die branche. Maar daar blijft het niet bij. Al 
die lui rijden in (dure) leasebakken, dus er komt ook 
een deel van het geld terecht bij de mensen die 
daarvoor zorgen, bij pomphouders, bij schade-
herstelbedrijven etc. En die mensen mogen 
overigens blij zijn dat er redelijk wat ambtenaren 
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zijn, want anders was de concurrentie om de banen 
in het bedrijfselven nog groter. 
 
Deze voorbeelden maken direct duidelijk dat het 
beeld van “geld rondpompen” vooral verhult. Wat 
het verhult, is de keuzen die je maakt. Waar je het 
haalt (bij iedereen of bij weinigen, bij ieder even veel 
of naar draagkracht) en op welke manier (belasting 
die arbeid duur maakt, die vervuilende activiteiten 
duur maakt, etc.) en natuurlijk aan wie je het geeft: 
aan wie al heeft of aan wie niets heeft (de meer 
Bijbelvasten onder u herkennen hier het zogenaamde 
Mattheüs-effect), aan huiseigenaren of huurders, aan 

een lage bijtelling voor lease-auto’s of aan zorg voor 
dementerende ouderen, aan onderwijs of 
gevangenissen. 
 
Door te spreken over “het rondpompen van geld” 
verhul je dat de echte politieke vraag niet zozeer is 
hoe hoog de belastingdruk en de overheidsuitgaven 
moeten zijn, maar wel hoe je die twee verdeelt. 
Noem het een linkse hobby om het daarover te 
willen hebben. 
 
Max Kommer 

 

++ * ++ 

 

Verslag van een bijeenkomst 

De Participatiewet 
 

Vrijdag 11 september j.l. waren Henk van Sluijsdam 
en ondergetekende op uitnodiging van het CLB 
aanwezig op een bijeenkomst in Alblasserdam over 
de Participatiewet. Rond 17.30 uur kwamen wij aan 
bij het Multifunctioneel Centrum (MFC) 'Maasplein', 
waar wij gastvrij ontvangen werden door Ingrid 
Willems - van Sluijsdam, directeur van het Leer-
werkbedrijf 'Smile' en Naomi Woltring, projectleider 
sociaaldemocratisch decentraliseren van het CLB. 
Een informele maaltijd met soep en broodjes stilde 
niet alleen de trek maar zorgde er ook voor, dat de 
aanwezigen met elkaar konden kennismaken.  
 
Rond 18.45 uur opende PvdA wethouder van 
Alblasserdam Dorien Zandvliet de bijeenkomst en 
heette iedereen wellkom. Ze vertelde onder andere, 
dat op het programma vier praktijkvoorbeelden 
stonden, waarbij vragen konden worden gesteld en 
opmerkingen konden worden geplaatst.  
Vervolgens ging gespreksleider Pieter Hilhorst, oud-
wethouder van Amsterdam, op de van hem bekende 
enthousiaste wijze 'aan de slag' en vroeg allereerst 
de aanwezigen, wat volgens hen de belofte's van de 
komende decentralisaties zijn, hetgeen de volgende 
antwoorden opleverde:  

 Problemen kunnen bij de basis opgelost worden.  
 Zaken kunnen dichtbij georganiseerd worden.  

 Echte 'social return' krijgen: wie iets verdient, 
dient ook iets terug te doen.  

 Minder loketten en meer duidelijkheid over waar 
je geholpen kunt worden.  

De vier voorbeelden uit de praktijk waren het Leer-
werkbedrijf 'Smile', twee sociale ondernemingen, te 
weten 'Lumeco' en 'Opnieuw&Co' en het onderwerp 
'Werken voor je uitkering in Den Haag'. Dit leverde 
veel gespreksonderwerpen op, zoals 'werk creëren', 
'loonwaarde', 'werken voor je uitkering', 'social 
return', 'respect voor uitkeringsgerechtigden' en 
'tegenprestatie, waarom eigenlijk?'.  
Het geheel zorgde voor een levendige bijeenkomst 
waarbij vragen en antwoorden, suggesties en ideeën, 
opmerkingen en aanmerkingen volop aanwezig 
waren.  
 
Rond 21.00 uur sloot wethouder Dorien Zandvliet 
deze inspirerende bijeenkomst en gaf Naomi 
Woltring van het CLB alle aanwezigen een exemplaar 
mee van het boek 'De Kwetsbaren' van Will 
Tinnemans.  
Inmiddels is gebleken dat met deze bijeenkomst in 
Alblasserdam de basis werd gelegd voor de vierde 
lezing van de Banningleergang, die momenteel in 
Amsterdam in De Rode Hoed wordt gehouden.  
 
Ron Fitz  
Met dank aan Naomi Woltring, projectleider 
sociaaldemocratisch decentraliseren van het CLB
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Mutaties ledenbestand 
 

Er werden tot 1 november vier nieuwe leden ingeschreven: 

 

Bloem T Dhr. Oranjelaan 44 2281 GE      

Akebe J. Mw. Huis te Landelaan 15 -F309 2283 SC      

Slingerling R. Dhr. Steenvoordelaan 102 2284 CZ      

Ornstein A. Mw. Emmastraat 1 -ll 2282 AM      

 
Acht leden moeste helaas worden uitgeschreven: 
 

Werf~van der M Mw. Stadhoudersstraat 26 2282 PP opgezegd 

Hoos I.A.M. Mw. Leeuwendaallaan 21 2281 GJ opgezegd 

Hoos A. Dhr. Leeuwendaallaan 21 2281 GJ opgezegd 

Voets H.J.L. Dhr. Siergaarde 147 2285 JG verhuisd 

Zijl~van J. Dhr. Ocarinalaan 13 2287 SB overleden 

Reijerkerk N G Dhr. Steenvoordeln 326 2284 EH overleden 

Dijk-Brinksma ~Van D J Mw. Steenvoordeln 397 2284 CR overleden 

Spoelman T.H.R.A. Mw. Steenlaan 149 2282 BC overleden 

 
De afdeling telde per 1 november 192 leden 
 

++ * ++ 
 

Jong geleerd … 
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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 
 

 

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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