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Van het bestuur 

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Rijswijkse PvdA. Deze is bedoeld om de communicatie naar 

en tussen onze Rijswijkse leden te verbeteren en de leden meer te betrekken met het Rijswijkse “PvdA-

gebeuren”. Woensdag 8 juli was onze eerste ledenvergadering van dit jaar. Naast de gebruikelijk 

verplichte onderdelen als jaarverslagen en financiële overzichten kwam ledenbetrokkenheid en 

ledengroei naar voren. Met deze digitale nieuwsbrief willen we als bestuur leden en potentiële leden 

beter betrekken bij de afdeling Rijswijk van de PvdA. 

Zo willen we met deze periodieke nieuwsbrief leden op de hoogte houden wat de fractie inhoudelijk 

bijdraagt. Dit  door te  verwijzen  naar de ingebrachte moties,  zienswijzen, amendementen en overige 

bijdragen van de fractie. Deze worden kort na het indienen gepubliceerd op onze website 

http://www.rijswijk.pvda.nl 

Ook landelijke en regionale artikelen, lezingen en bijdragen willen we in onze digitale nieuwsbrief onder 

de aandacht brengen. Er zitten een aantal leden bij interessante werkgroepen waar ik meer over zou 

willen weten en lezen wat ze daar bereiken. Hierbij roep ik deze leden dan ook op om dit met ons te 

delen.  

Voor een volgende nieuwsbrief zal ik ook nog een aantal leden benaderen. Ik hoop echter dat leden zelf 

gemotiveerd worden om actief deel  te nemen aan deze digitale nieuwsbrief. 

Tot een volgende keer. 

 

Andy Kooy 

Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 

 

Uit de fractie 

Inbreng PvdA fractie en reactie van college tijdens het Kaderdebat 7 juli 2015  

Omdat het stuk te groot is om hieronder in zijn geheel op te nemen, plaatsen we hier alleen de eerste alinea's. 

Via de hyperlink kunt u de hele bijdrage ophalen. 

Laat ik beginnen om het College een compliment te maken over een gerealiseerd actiepunt uit de 

Halfjaarrapportage. U heeft op 27 juni een stadsvisiebijeenkomst georganiseerd die succesvol was. Bijna 

300 inwoners hebben meegedacht hoe Rijswijk er in 2030 uit kan zien. Mooi ook dat thema’s als 

duurzaamheid/een groene omgeving, sociale samenhang en Kunst en Cultuur daarbij hoog scoorden. 

Dat moet de wethouder van Cultuur absoluut stimuleren om nu snel met een cultuurvisie voor Rijswijk 

naar de Raad te komen. 

En we brengen u nogmaals in herinnering, dat de voorstellen van mijn fractie, samen met D66 en GL, 
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rond een duurzamer afvalbeleid door u weliswaar in dank zijn aanvaard maar nog niet in concreet beleid 

zijn omgezet. 

 

Klik hier voor de hele inbreng  ‘Van startnotities naar beleidskeuzes’ 
 

Wil van Nunen 

Fractievoorzitter PvdA gemeenteraadsfractie  

 
 
Amendement  inkoop WMO-zorg 2016 

De SP- en PvdA-fractie hebben tijdens de Raad van 7 juli een amendement ingediend, dat de kansen om 

contracten te sluiten met nieuwe zorgaanbieders wat betreft de inkoop voor WMO-zorg 2016 vergroot. 

Beperkte toelating van nieuwe zorgaanbieders is geschrapt, juist met het doel om kwaliteit en innovatie 

in de zorg meer te stimuleren. 

 

Het SP/PvdA- amendement is mede-ondertekend door BvR, VVD, D66, GL, fractie Henny van der Horst 

en met ruime meerderheid in de Raad aangenomen. Verantwoordelijk wethouder Lugthart heeft 

toegezegd het amendement uit te voeren. 

 

Klik hier voor de complete tekst van het amendement 
 

Wil van Nunen 

Fractievoorzitter PvdA gemeenteraadsfractie 

 
 

 

Lezing Ad Melkert in Nijmegen 16-6-2015   

Over Europa, Griekenland, migranten en vooral Noord-

Afrika.  
 
Ad Melkert is een Nederlands politicus en bestuurder. Hij is lid van de Partij van de Arbeid (PvdA) en was voor 

deze partij Kamerlid, minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid en fractievoorzitter. Van juli 2009 tot 1 

oktober 2011 was Melkert Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 

Irak. Recent gaf Melkert leiding aan een Werkgroep die het rapport "De bakens verzetten" schreef, het rapport 

over een linkse aanpak van de crisis, dat in januari met massale steun door het PvdA-Congres werd 

aangenomen. 

De ledenbijdrage aan onze digitale nieuwsbrief komt van Martin van L. en gaat over  een lezing van 

Melkert in Nijmegen. We plaatsen het met instemming van Melkert: “Als dan de revolutie toch moet 

beginnen, waarom niet vanuit Rijswijk”. Typisch Nijmeegse passages zijn hier weggelaten. 

Omdat het stuk te groot is om hieronder in zijn geheel op te nemen, plaatsen we hier alleen de eerste alinea's. 

Via de hyperlink kunt u de hele lezing ophalen. 

AD MELKERT:  ZIJN DE MEDEMENSEN AAN DE MIDDELLANDSE ZEE VRIENDEN OF VREEMDEN? 

...In Europa gaapt een kloof die steeds dieper gaat tussen noord en zuid en nog zuidelijker. Als we dat 

op zijn beloop laten of ons zelfs aangorden om de grenzen scherper te trekken en de hekken hoger te 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris-generaal_van_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Irak


 

 

maken dan zal de waardengemeenschap wijken onder de druk van onrecht, ongelijkheid en anarchie die 

we op dit moment in en rond de Middellandse Zee zien. 

Er is een foto van geruime tijd geleden die ik zo voor me zie. Een foto van een vrijend stel op het strand 

van Zuid-Spanje met op de achtergrond de lichamen van twee aangespoelde drenkelingen. Ik kon de 

foto niet vinden op internet in de massa van beelden die de afgelopen tijd het drama van de strijd aan 

onze grenzen hebben vastgelegd. Maar iedereen weet dat dit geen verzonnen beeld is. Het is het 

negatief van de foto’s die wij graag mee terugnemen uit het het Middellandse Zee gebied, onze 

vakantiebestemming nummer één. Zon, zee, cucina, cocina, cuisine; olijven en grand cru; tweede huis 

en overwintering; topvoetbal; en afzetmarkt voor Nederlandse producten en diensten. Wij houden van 

de Méditerranée. 

....het is goed ook nog eens stil te staan bij de strijd voor democratie in door dictators geleide landen. 

Italië voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Spanje, Portugal en Griekenland tot in het midden van de 

jaren 1970. We herinneren ons toch nog wel de verontwaardiging, de demonstraties en de steun ook 

vanuit progressief Nederland voor de democratisering en voor de integratie daarna in de Europese  Unie 

– met enorme vooruitgang voor tientallen miljoenen koopkrachtige burgers en de daarmee 

corresponderende noordelijke export- en investeringsbelangen.  

Zijn het oude koeien die hier uit de sloot worden gehaald? Dat lijkt me niet voor wie de politieke 

radicalisering ter rechter- en ter linkerzijde waarneemt die vooral in Griekenland en Spanje een 

tegenbeweging heeft voortgebracht die begrijpelijk in opstand is gekomen tegen de eenzijdige en 

kortzichtige economische receptuur die het noorden zoete vruchten van herstel brengt en het zuiden 

met de wrange vruchten van sociale uitsluiting laat zitten.  

Klik hier voor de hele lezing   

Reacties mogen naar Rijswijk@PvdA.nl 

 

Colofon 
De digitale nieuwsbrief verschijnt alleen digitaal. Dit in tegenstelling tot ons ledenblad “Vooruit”. We 

willen zo actueel mogelijk communiceren en gebruik maken van plaatsingen van artikelen middels het 

internet. Heel vaak zal dit plaatsvinden door verwijzingen naar onze eigen website. www.Rijswijk.pvda.nl 

De digitale nieuwsbrief wordt ook op de website opgenomen zodat een en ander later nog nageslagen 

kan worden. 

De nieuwsbrief is een uitgave van het afdelingsbestuur. De eindredactie en digitale verspreiding worden 

verzorgd door de redactie van de ‘Vooruit’. 
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