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Job Cohen: 
Kabinet moet onwerkbare voorstellen bestuursakkoord Kabinet moet onwerkbare voorstellen bestuursakkoord Kabinet moet onwerkbare voorstellen bestuursakkoord Kabinet moet onwerkbare voorstellen bestuursakkoord 

vergetenvergetenvergetenvergeten    
 

Dat de gemeenten het deel in het bestuursakkoord over de sociale werkplaatsen (SW) hebben 
afgewezen, is een belangrijk signaal. Het kabinet moet dat serieus nemen. Het is niet voor niets dat zo 
veel gemeenten, met wethouders van alle partijen, zeggen: 'Dit kan gewoon niet'. Als het kabinet echt 
wil dat WSW'ers en Wajongers aan het werk komen en blijven, vergeet ze de onwerkbare voorstellen 
uit het bestuursakkoord en gaan we gezamenlijk aan de slag om échte oplossingen te vinden die wel 
werken. De PvdA en GroenLinks willen een spoeddebat over de uitkomst van het VNG-Congres. 

Minister Donner zei in zijn afsluitende reactie voor het congres dat het kabinet het afwijzen van het 
onderdeel SW alleen maar kan zien als het afwijzen van het hele bestuursakkoord. De PvdA vindt het 
onverantwoord van het kabinet om de uitgestoken hand van gemeenten af te slaan. Hier help je 
niemand mee, en zeker niet de mensen om wie het gaat. 

 
 
PS: Blijf op de hoogte door op PS: Blijf op de hoogte door op PS: Blijf op de hoogte door op PS: Blijf op de hoogte door op www.jobcohen.nlwww.jobcohen.nlwww.jobcohen.nlwww.jobcohen.nl uw e uw e uw e uw e----mailadres in te vullen ofmailadres in te vullen ofmailadres in te vullen ofmailadres in te vullen of door u aan te  door u aan te  door u aan te  door u aan te 

sluiten op de Fsluiten op de Fsluiten op de Fsluiten op de Facebookacebookacebookacebook----pagina van Job Cohen van de PvdA. pagina van Job Cohen van de PvdA. pagina van Job Cohen van de PvdA. pagina van Job Cohen van de PvdA.     
 

++ * ++ 
 

Mutaties ledenbestand 
Er werden tot 25 juni vijf nieuwe leden ingeschreven: 

Oomkes A.L.O. Dhr. Broekmolenweg 7 2289 BE 
Bloema V. Mw. Kerklaan 83 -B 2282 CG 
Ramsteijn M Mw. Ieplaan 41 2282 CW 
Knaapen-Wagter A Mw. Regenbooglaan 33 2284 GB 
Idrissi H Mw. Vermiljoenstraat 39 2284 GT 
 
Uitgeschreven moesten worden: 

Jong, de A Dhr. Vedelstr 14 Overleden 
 
De afdeling telde per 25 juni  2011 195 leden 
 

++ * ++ 
 

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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Start seizoen: 27 augustus  
 
De start van het seizoen van  de PVDA afdeling RIJSWIJK begint dit jaar op zaterdag 27 augustus met een 
historische wandeling. 

We wandelen onder leiding van Stadsgids Joop B. Josee door historisch Rijswijk. Ook leden die slecht ter 
been zijn of gebruikmaken van een rolstoel of ander hulpmiddel zijn van harte uitgenodigd. De groep kan 
echter maximaal uit 20 deelnemers bestaan dus: VOL=VOL. 

Op zaterdag 27 augustus a.s. dienen we ons te verzamelen bij de ingang van “het oude Raadhuis” (zijde 
Hofrustlaan). Om 14.00 uur start de wandeling. Deze duurt ongeveer 2 uur, inclusief  een welverdiende 
koffiestop (voor eigen rekening). We eindigen de wandeling met een “borrel” en soep met broodjes in 
Tennispark Te Werve 
De bijdrage voor de wandeling en de aangeklede soep  bedraagt per deelnemer € 7,50. 
Met vegetariërs en andere dieetwensen wordt rekeninggehouden, gelieve e.e.a. aan te geven bij aanmelding 
Ik verzoek u daarom als u mee wilt lopen en/of eten, uzelf en uw partner of introducé aan te melden vóór 20 
augustus 2011 via corinne.disser@ecbmw.wmrijk.nl of telefonisch in de avonduren op nummer 3901764. 
Geef ook uw telefoonnummer door, voor het geval de weersomstandigheden niet mee zitten 
 

++ * ++ 
   

Verslag jaarvergadering 16 maart 
           
Aanwezig: 14 afdelingsleden. 
Afwezig m.k.: Hans Simons, Corinne Disser, Coskun 
Yilmas, Gertie Zwijnenburg 

Opening. 
Gerard Koster zit de vergadering voor. Hij opent en 
heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  

Mededelingen en ingekomen stukken 
Tineke Snaterse (secretaris) deelt mee dat op: 

– donderdag 17 maart er in Den Haag een avond 
over duurzaamheid is 

– zaterdag 26 maart de Politieke Ledenraad plaats 
vindt, 

– 16 april er een opleidingsdag voor het kader –of 
wie dat wil worden– is. 

Ook heeft zij de namen binnengekregen van een 
aantal oudere leden die resp. 65, jaar, 60 jaar en 50 
jaar partijlid zijn.Het bestuur beraadt zich nog hoe 
en wanneer het deze leden hun speld zal over-
handigen. Mogelijk gebeurt dit vlak voor of op 1 mei. 
De viering van 1 mei zelf is ook dit jaar nog een 
discussieonderwerp: wel of niet met Den Haag 
samen? 
En voor wie het nog niet wist: Martien Branderhorst 
is opnieuw in de Staten van Zuid Holland gekozen: 
van harte gefeliciteerd, Martien! 

Het jaarverslag van de secretaris. 
Dit wordt goedgekeurd met complimenten voor de 
samenstelster voor het uitgebreide verslag. 

De jaarrekening en de begroting van de 
penningmeester. 
Ben Rutges licht enige kleine onduidelijkheden in de 
jaarrekening toe. Daarna wordt deze en de begroting 
door de leden met algemene stemmen goedgekeurd. 
De kascontrolecommissie bestaande uit Ron Haak 
en Max Kommer heeft eerder deze maand de boeken 
al in orde bevonden. De penningmeester wordt 
gedechargeerd. 
Ben had te kennen gegeven dat hij wilde aftreden. 
Hij wordt door Gerard hartelijk bedankt voor al zijn 
inspanningen. Met applaus en met algemene 
stemmen worden vervolgens twee nieuwe 
bestuursleden gekozen: beoogd penningmeester 
Ron Fitz en daarnaast Ronald Bellekom.  
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende 7 
leden: Gerard Koster, Tineke Snaterse, Ron Fitz, 
Annemiek Tavecchio, Hans Simons, Corinne Disser 
en Ronald Bellekom. 

Verslag van de webredacteur 
Erik van der Veer, webredacteur, geeft aan de hand 
van een interessante powerpoint-presentatie het 
reilen en zeilen van de website weer. Deze bestaat in 
deze vorm nu ongeveer twee jaar. En wordt 
regelmatig bezocht. Erik zorgt er voor dat allerlei 
actuele PvdA-zaken, vaak met een foto (o.a. gemaakt 
door Ron Fitz), op de site verschijnen. Dit kost best 
veel tijd. De wethouder, Jos Bolte, de fractievoorzitter 
Yvonne Hagenaars en de andere raadsleden hebben 
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ieder een eigen weblog. Hij roept iedereen op om 
vaker via www.rijswijk.pvda.nl  onze fraaie website te 
bezoeken om zo te zien welke actuele zaken er 
spelen. 
Vanuit de afdeling worden hem veel vragen gesteld. 
Erik wordt voor al zijn inspanningen met een 
hartelijk applaus bedankt. 

Het strategieplan. 
Na de pauze licht Yvonne de drie speerpunten uit 
het gezamenlijke strategieplan van fractie en bestuur 
toe.(zie de Vooruit jaargang 2011, no 1, blz 8 en 9) 
Als algemeen kritiekpunt komt vanuit de afdeling 
naar voren dat de verschillende deelaspecten binnen 
de drie belangrijke speerpunten toch nog wat te 
algemeen geformuleerd zijn. 
Zo vinden sommigen t.a.v. de Brede School, dat de 
doelen die wij met het Brede Schoolconcept beogen 
niet wezenlijk verschillen van de algemene Brede 
Schooldoelen die in Rijswijk nu toch al middels twee 
basisscholen vanuit de afd. Onderwijs –door Jos– 
gerealiseerd gaan worden, en dat het dus lastig is het 
specifiek ‘socialistische’ daarin nog naar voren te 
halen. Wil van Nunen, die samen met Tineke 
Snaterse, dit thema gaat ‘trekken’ betoogt, dat we 
trachten via de bewonersorganisaties uit die twee 
wijken juist die ouders te mobiliseren van wie de 
kinderen m.n. door de Brede Schoolgedachte meer 
kansen krijgen. 
T.a.v. het armoedebeleid (trekkers: Marja Pelzer en 
Hans Simons) wordt gesteld, dat het bij het eerste 
sub-onderdeel, het met name erg van belang is na te 
gaan of de werkzoekenden zèlf over de inspanningen 
van dit onlangs opgerichte Rijswijks Werk Centrum 
wel tevreden zijn. 
T.a.v. het duurzaamheidplan  (trekkers: Coskun 
Yilmaz en Ron Fitz) wordt opgemerkt dat we ons 
vooral moeten concentreren op een betere 
informatie en communicatie over het belang van 
duurzaamheid/ milieu op dit gebied: bijv. door 
gerichte info aan schoolkinderen hierover door het 
inschakelen van een Rijswijkse clown die zich met 
milieuaspecten bezighoudt. 

Yvonne noemt in dit verband haar kort geleden 
genomen initiatief om na te gaan of containers voor 
klein chemisch afval bij supermarkten neergezet 
mogen worden. Twee oudere leden vinden dat vooral 
het storende zwerfvuil op straat concreet aangepakt 
moet worden: begin bij je eigen straatje!. Foto’s 
maken van de rommel.! 

De plaatselijke en provinciale politiek 
Erik laat de PS-verkiezingsuitslag via de laptop 
geprojecteerd op de muur zien.  
De opkomst was 56 %. Vooral D’66 heeft hier flink 
gewonnen. De VVD is nog steeds de grootste partij 
in Rijswijk, gevolgd door de PVV, en dan de PvdA.  
Wij hebben iets meer kiezers gekregen dan in 2011, 
dus een mooi resultaat!! Zelfs is dit resultaat beter 
dan dat van de PvdA in de omliggende gemeenten, 
waar men een klein verlies moest incasseren. 
Hij bedankt als campagneleider  -mede namens Jos, 
Yvonne en Martien- de 28 vrijwilligers die hard 
hebben bijgedragen aan deze uitkomst. Gerard 
bedankt de hele verkiezingscommissie voor hun 
inspanningen.  

Rondvraag 
Wil vraagt aandacht voor de vrijwilligersdag a.s. 
vrijdag. Zij heeft in de Raad het initiatief genomen 
om de raadsleden uit te nodigen concreet die dag de 
handen uit de mouwen te steken. En dat vond 
gehoor. Ze gaat zelf naar het Knagertje. 
Jos vraagt het bestuur met klem binnenkort een 
voorzitter uit hun midden te kiezen: er is nu al vrij 
lang geen voorzitter. 

Rond 10.30 uur sluit Gerard, de voorzitter van deze 
avond, de vergadering. Hij bedankt iedereen voor 
zijn of haar aanwezigheid. Volgende 
afdelingsvergadering: 15 juni. 
 
Tineke Snaterse 

N.B. Later is, gezien de geringe opkomst van de 
leden, besloten de eerder geplande ledenbijeenkomst 
in juni te laten vervallen.

 
 

++ * ++ 

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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Op 1 mei reikten Yvonne Hagenars, Jos Bolte en 
vertegenwoordigers van het bestuur 
herdenkingspenningen uit a leden die vanaf de 
oprichting van de partij lid waren Meer hierover 
verderop in deze Vooruit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Op 4 mei was de afdeling uiteraard 
vertegenwoordigd bij de kranslegging bij  
het monument in Park Hofrust 

 



 
 
 
 

Pagina 6 

 
Vooruit

 

jaargang 2011, nummer 2  
 

FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
KKKKaders stellenaders stellenaders stellenaders stellen        
      

KUNST 
Wat we willen: 
Momenten 
Van helderheid 
Of beter nog: van grote 
Klaarheid 

Schaars zijn die momenten 
En ook nog goed verborgen 

Zoeken heeft dus 
Nauwelijks zin, maar 
Vinden wel 

De kunst is zo te leven 
Dat het je overkomt 

Die klaarheid af en toe 

(Gedicht van Martin Bril) 
 
 
Behoud van het voorzieningenniveau, kunst en 
cultuur en zoeken naar inkomsten 
Winston Churchill, niet echt iemand die je van linkse 
hobbies zou verdenken, werd tijdens zijn 
premierschap gevraagd om ten behoeve van de 
oorlogsvoering te bezuinigen op kunst. Waarop hij 
antwoordde “als we bezuinigen op de cultuur, waar 
vechten we dan nog voor?” 

Cultuur, sociale voorzieningen, zorg – ze zijn bij dit 
kabinet niet in goede handen. Maar gemeenten zijn 
geen uitvoeringsorganisatie van Rijksbeleid. De inzet 
van de fractie zal de komende perioden daarom 
steeds zijn essentiële zaken die het leven voor de  
burgers aangenaam of draaglijk maken, te behouden.  
We zullen daartoe wel heel nadrukkelijk moeten 
kijken waar we inkomstenbronnen kunnen vinden en 
laat ik hier meteen maar zeggen: van mij mag de 
OZB- verhoogd worden. Zelfs als we die verhoging 
met 10% zouden laten plaatsvinden dan nog zitten 
we onder het Haaglanden gemiddelde! Bovendien 
vind ik het als sociaal-democraat op z’n minst 
bijzonder dat, hoewel we tot de rijkste gemeenten 
van Nederland behoren, we in een kramp schieten 
als het woord ‘belastingen’ valt. 
 
Trots op college 
Overigens sluiten we het lopend jaar met een plus af 
en daar mogen we trots op zijn. Voor de komende 
tijd gaat het er om spannen. Ik ga ervan uit dat we 

als brede coalitie het verstand zullen blijven 
gebruiken en dat we ook de komende jaren, even 
verstandig als in de afgelopen perioden, het 
Rijswijkse huishoudboekje op orde houden. 
 
Eindelijk sociale nieuwbouw op Eikelenburg 
Het is u vast ook opgevallen: er worden weinig 
betaalbare en goede sociale woningen gebouwd: niet 
alleen niet hier in Rijswijk maar in de hele regio. Een 
argument om dat hier niet te doen is, althans 
volgens vooral de rechtse partijen, dat wij in Rijswijk 
al ‘zoveel sociale woningbouw’ hebben. Maar is dat 
nu ook zo? Er was vijf jaar geleden een ‘harde 
voorraad’ van ongeveer 46% sociale woningbouw in 
Rijswijk (zie de Woonvisie). Maar als je dat niet 
onderhoudt, als je af en toe wat echt niet meer kan 
sloopt en er niet (evenveel) goede nieuwbouw voor 
terugzet - dan loopt je voorraad hard achteruit. En 
dat is in Rijswijk al een tijdje aan de gang, en de 
voorraad is inmiddels al tot rond de 30% geslonken. 

Op Eikelenburg gaat nu eindelijk gebouwd worden. 
Op zaterdag 25 juni was er een drukbezochte voor-
lichting over de bouwplannen door de ontwikkelaar. 
Maandag 27 juni stellen we het stedenbouwkundig 
plan hopelijk vast en dan kan de eerste paal de grond 
in, in het komend jaar. 
Wij hebben ons als PvdA altijd sterk gemaakt om op 
Eikelenburg vele betaalbare en bereikbare woningen 
te bouwen. Wij dachten dat een aantal piramide-
woningen het groen zouden sparen en veel ruimte 
zouden geven voor sociale nieuwbouw. Samen met 
honderden bewoners, met name uit de Muziekbuurt, 
trokken we jarenlang op. Duizenden handtekeningen 
werden gezet, maar woningbouwverenigingen en 
ontwikkelaars rekenden voor dat al die plannen niet 
haalbaar waren. 
Nu is voorzien dat 30% van wat er anno 2011 
gebouwd gaat worden, sociaal moet zijn. Wel aan de 
bovenkant van de huurmarkt, maar sociaal. Het plan 
zelf is groen, bevat doordachte energiezuinige 
woningen. Voor iedere boom die eventueel sneuvelt, 
willen wij dat er een vervangende wordt 
teruggeplaatst. Ik ben dan ook verbaasd over de 
afwijzende  houding van GL en SP. Kennen zij de 
wens van die duizenden Rijswijkers niet? 
Wij zullen proberen in de raad een meerderheid te 
vinden om de sociale woningbouw in Eikelenburg als 
eerste te ontwikkelen.  
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Kaders  
In de afgelopen weken zijn we op bezoek geweest bij 
de Dienst Sociale Werkplaats, bij de Schouwburg en 
bij de bewoners van de Sfinx. Dat heeft ons veel 
input gegeven en geïnspireerd om te doen wat we 
moeten doen: die informatie verwerken en proberen 
te voorkomen dat op onze sociaal-democratische 
idealen beknibbeld wordt. In de raad hebben we, 
zoals u heeft kunnen lezen, diverse keren vragen 
gesteld en ons vanuit ons strategisch plan geweerd 
op verschillende onderwerpen. We zijn er blij mee 
dat de nieuwe eigenaren van Te Werve vooralsnog 
alles in het werk stellen om het park het pareltje te 
laten blijven dat het is. 
‘Grof en denigrerend’ mag kennelijk in het openbaar 
debat. (uitspraak van de rechter in zaak discriminatie 
van Wilders) Nou, niet van mij. Ik zie 
volksvertegenwoordigers nog steeds als mensen die 
een voorbeeld van goed gedrag moeten zijn: daar 

hoort zakelijk debatteren op basis van argumenten 
bij. Ook dat is een kader dat ik zal meegeven in het 
komend debat van donderdag 30 juni aanstaande.  

We hebben het goed: niet alleen hier in Rijswijk maar 
als ik hoor over de gigantische overstromingen in 
China, als ik de ellende zie van opstandelingen in de 
Noord-Afrikaanse staten, als ik denk aan alle 
besmettingen en gevaren waaraan duizenden 
Japanners bloot gesteld worden dan moeten wij het 
goede dat wij hier hebben, koesteren. Dat doen we 
met z’n allen, met geven en nemen en vooral met 
ons prachtige Nederlandse poldermodel. Laten we 
dat toch vooral ook in het huidige gedender van grof 
en denigrerend taalgebruik in ere houden. 
Ik wens u allen een hele mooie zomer met veel 
vriendelijke en voorkomende mensen.  

Yvonne Hagenaars, 
fractievoorzitter 

 
++ * ++ 

 

VVVVan de wethouderan de wethouderan de wethouderan de wethouder    
Besturen met de hand op de knipBesturen met de hand op de knipBesturen met de hand op de knipBesturen met de hand op de knip

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat we het als gemeente 
financieel niet gemakkelijk hebben. Als gevolg van de 
financiële crisis en de enorme bezuinigingen van 
18.000.000.000 (18 miljard euro) door het kabinet 
Rutte-Verhagen worden gemeenten geconfronteerd 
met veel minder inkomsten vanuit de rijksoverheid 
(de zogenaamde Algemene Uitkering uit het 
gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van 
de gemeente). Ook op specifieke onderwerpen zoals 
de Wet Werk en Bijstand en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden we 
nu al flink extra gekort. Daarnaast is het de bedoeling 
nog meer taken naar de gemeenten over te hevelen 
(zoals Jeugdzorg en taken die nu onder de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten vallen), maar dan wel 
met een fikse “efficiencykorting”, oftewel dezelfde 
taak voor minder geld. Dat kunnen we als 
gemeenten natuurlijk niet volhouden. De meeste 
aandacht ging pas nog uit naar de bezuinigingen op 
de Wet Sociale Werkvoorziening, waardoor de 
tekorten voor gemeenten nog verder zullen oplopen. 
Het kabinet wilde met de gemeenten een 
bestuursakkoord sluiten, maar tegen het onderdeel 
“Werk” waarin die bezuinigingen stonden waren 
bijna 9 van de 10 gemeenten! Neem daarbij dat de 
inkomsten voor veel gemeenten uit bouwleges 
enorm zijn afgenomen, en het zwarte scenario op 

financieel gebied voor de gemeente is rond. Hoe 
moeten we dit als gemeentebestuur zien op te 
lossen? 
 
Dat zal niet gemakkelijk zijn. Als we minder geld 
krijgen om taken uit te voeren zullen we moeten 
bezuinigen. Tegelijkertijd zullen we moeten zorgen 
dat we als gemeente meer inkomsten binnenkrijgen. 
Er zullen dus bestuurlijke en politieke keuzes 
gemaakt moeten worden, waarvan de resultaten 
straks in de begroting voor 2012 en volgende jaren 
zichtbaar (en voelbaar) zullen zijn. Volgens de 
huidige informatie zullen we de komende vier jaar 
ongeveer 33 miljoen euro moeten bezuinigen, zo’n 8 
miljoen gemiddeld per jaar!  
Waar zal ik als wethouder en partner in de coalitie 
zeker op letten? 
 
Uitgangspunt voor mij is in elk geval het 
collegeprogramma zoals dit door de vier 
collegepartijen in april vorig jaar is ondertekend. 
Daarin staan een aantal belangrijke punten, die in 
het kader van de bezuinigingen hun waarde zullen 
moeten hebben. Wij koesteren als gemeente immers 
onze parels, waaronder het hoge 
voorzieningenniveau op het gebied van 
gezondheidszorg en welzijn, cultuur, sport en 
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recreatie. Het tenminste handhaven van dit niveau is 
van groot belang. Laten we niet vergeten dat de 
positie en uitstraling van Rijswijk als woongemeente 
en als vestigingsplaats hierdoor in belangrijke mate 
door wordt bepaald! De eerste keuze bij 
bezuinigingen ligt dus niet op deze gebieden, zo is 
afgesproken. En van totale kaalslag mag dus zeker 
geen sprake zijn! Wel kijken we goed of er door 
samenwerking tussen instellingen ook 
efficiencyvoordelen te halen zijn. Zo hadden de 
besturen van de Schouwburg en Trias het 
voornemen om intensief samen te werken of te 
fuseren. Recent heeft Trias daar echter van afgezien. 
Welke gevolgen dat heeft kan ik nu nog niet 
aangeven. De bibliotheken van Rijswijk en 
Leidschendam/Voorburg gaan wel fuseren. Door 
samen te werken willen de instellingen natuurlijk 
financieel en kwalitatief gezond blijven. Niet 
uitgesloten is dat ook de gemeente een deel van die 
efficiencywinst wil zien door minder subsidie te 
hoeven betalen. In dat kader is er in elk geval een 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van één 
centrale vestiging van de bibliotheek. Dat zal leiden 
tot een lagere subsidiebijdrage vanuit de gemeente. 
Het is dus niet zo, dat er financieel niets gebeurt in 
het kader van cultuur of welzijn, maar dan zodanig 
dat de voorziening toch op een goede wijze in stand 
kan blijven.  
 
Zo kijken we ook naar de gemeentelijke 
accommodaties op het gebied van welzijn, sport en 
onderwijs. Worden die wel efficiënt gebruikt? Dat is 
zeker niet overal het geval. Ook de ontwikkeling van 
brede scholen levert nieuwe mogelijkheden op. 
Accommodaties die voor een deel leeg staan kosten 
immers wel geld. Ook daar gaan we kijken of het niet 
anders en misschien iets minder kan. Verstandig 
bezuinigen dus.  
 
Ook in financieel zware tijden moeten we mensen 
die het toch al moeilijk hebben zo goed mogelijk 
ondersteunen. Daarom is afgesproken om het 
minimabeleid zoveel mogelijk in stand te houden. Ik 
zal daar op blijven inzetten! Wel komt er nieuwe 
wetgeving aan waardoor de beleidsvrijheid van 

gemeenten om mensen met een inkomen tot 130% 
van het sociaal minimum te ondersteunen wordt 
beperkt tot maximaal 110%. Volgens het kabinet om 
de armoedeval tegen te gaan, maar ik durf te 
beweren dat het ook hier puur om bezuinigingen 
gaat! 
 
U begrijpt, ook ik zal als wethouder van Sociale 
Zaken, Welzijn, Onderwijs en Zorg niet ontkomen 
aan bezuinigingen in mijn portefeuille. Sterker nog, 
heel veel rijksbezuinigingen spelen juist op deze 
terreinen, zoals u bijna dagelijks in de krant kunt 
lezen of op TV kunt zien! Aan mijn 
verantwoordelijkheid om de gemeentelijke financiën 
mede op orde te houden zal ik mij ook niet 
onttrekken. Maar we zullen er gezamenlijk voor 
moeten zorgen dat we op een verstandige manier 
bezuinigen, zodanig dat dit niet ten koste gaat van 
de sociale infrastructuur van onze stad!  
 
Naast bezuinigen moet de gemeente ook meer 
inkomsten genereren. Dat kan op verschillende 
manieren, waarbij ook een verhoging van de lasten 
van onze burgers en bedrijven niet is uitgesloten. 
Maar dat kan ook heel goed passend binnen onze 
coalitieafspraken. Daarin hebben we namelijk 
vastgelegd, dat de gemeentelijke woonlasten 
beneden het gemiddelde van Haaglanden moeten 
blijven. Op dit moment zijn we bijna de goedkoopste 
gemeente in de regio. Overigens zitten we ook ruim 
onder het gemiddelde van alle gemeenten in 
Nederland! En ook hier geldt: alle waar is naar zijn 
geld! Een prettige gemeente om te wonen en te 
werken, met een hoog voorzieningenniveau en goed 
onderhouden openbare ruimte betekent ook dat daar 
een reële bijdrage van burgers en bedrijven 
tegenover mag staan. En ook met een beperkte extra 
verhoging van de woonlasten zullen we nog altijd de 
(bijna) goedkoopste gemeente van de regio zijn. 
Tegelijkertijd zal het een belangrijke bijdrage zijn om 
financieel een gezonde gemeente te blijven. 
We gaan nog een warme zomer tegemoet……. 
 
Jos Bolte, juni 2011 

 
++ * ++ 

 

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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Gewestelijke vergaderingGewestelijke vergaderingGewestelijke vergaderingGewestelijke vergaderingenenenen
     

Inmiddels zijn er twee vergaderingen van de PvdA 
Gewest Zuid-Holland geweest. Ondergetekende 
geeft als afgevaardigde zijn impressies. 
 
De vergadering van zaterdag 5 maart 2011 stond 
natuurlijk geheel in het teken van de op 2 maart jl. 
gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
de daaraan gekoppelde verkiezingen op 25 mei 2011 
voor de leden van de Eerste Kamer. 
Er was -terecht- een enthousiaste sfeer. Het aantal 
zetels dat de PvdA in Zuid-Holland behaalde, bleef 
immers gelijk: namelijk 10. Daarmee waren we de 
tweede partij in grootte, na de VVD met 12 zetels. 
Deel uitmaken van het nieuw te vormen college voor 
de eerstkomende 4 jaar leek dan ook een voor de 
hand liggende zaak. De fractieleden, deels al eerder 
fractielid, deels nieuw in de Provinciale Staten 
gekozen, waren enthousiast en ambitieus. 
 
Lijsttrekker Tonny van de Vondervoort gaf -op de 
haar zo kenmerkende wijze: bezielend en helder- 
toelichting op de uitslag van de Provinciale 
verkiezingen en legde uit, wat de zetelverdeling in die 
uitslag zou kunnen gaan betekenen bij de vorming 
van een nieuw college. De PvdA heeft traditioneel de 
wil om te besturen en dat zou ook de inzet worden 
van de komende gesprekken met mogelijke partners 
bij de aanloop naar dat nieuw te vormen college. 
 
Vóór de pauze werd ook afscheid genomen van 
vertrekkende Statenleden. Ná de pauze was er een 
discussie over de ontstane situatie na de 
Statenverkiezing in samenhang met de komende 
verkiezing voor de leden van de Eerste Kamer met 
als enthousiaste gastspreker Klaas de Vries. 
Een veelheid van onderwerpen kwam natuurlijk aan 
de orde, waarvan ik er een paar zal aanhalen: 

– De PvdA moet meer doen om mensen aan zich te 
binden; er ligt een mooie opgave voor de 
komende jaren: hoe gaan wij ons positioneren ? 

– Een permanente discussie over het programma is 
nodig, als partij moet je continu werken aan de 
inhoud.  

– Als PvdA dien je een open houding naar de 
samenleving te hebben en dien je ook samen te 
werken met andere partijen: je dient continu het 
gesprek met anderen te voeren. 

– Het GroenLinks-congres vertoonde veel 
overéénkomsten met dat van de PvdA: meer 
samenwerken en de krachten bundelen is zeker 
het overwegen waard. 

– Een ombudsteam binnen een gemeente kan een 
belangrijke rol vervullen bij het uitdragen van de 
standpunten en de boodschap van de PvdA. 

– We moeten die boodschap vertalen naar de taal 
van de kiezer en zó de verworvenheden en het 
gedachtengoed van zowel de PvdA als van ‘links’ 
duidelijk en helder uitdragen. 

 
In zijn slotwoord zei Klaas de Vries onder andere dat 
het opbouwen cq uitbouwen van de ombudsfunctie 
belangrijk is; dat we als  partij geen verwachtingen 
moeten wekken die we niet kunnen waarmaken en 
dat het perspectief concreter ingevuld moet worden: 
eerlijk zijn en geloofwaardig zijn. 
 
--- 
 
De vergadering van zaterdag 18 juni jl gaf -natuurlijk- 
een geheel ander beeld. Inmiddels waren de 
besprekingen en onderhandelingen over een nieuw 
te vormen coalitie alweer enige tijd achter de rug en 
het resultaat is u allen bekend: ondanks het feit dat 
de PvdA de op één na grootste partij in de 
Provinciale Staten is, maken wij geen deel uit van de 
nieuwe coalitie en hebben we daardoor voor de 
komende 4 jaar ook geen gedeputeerde(n) in het 
college (voor de duidelijkheid: de status van een 
gedeputeerde bij de Provinciale Staten is 
vergelijkbaar met die van een wethouder bij de 
Gemeente). 
 
Voordat Tonny van de Vondervoort en Ron 
Hillebrand hun uitleg en toelichting op het niet 
deelnemen aan het nieuwgevormde college gingen 
geven, waren er eerst verkiezingen voor een aantal 
bestuursfuncties - één wil er noemen: de met 
overtuigend veel stemmen herkozen voorzitter Arie 
de Jong met onder andere deze uitspraak: ‘ik 
beschouw een voorzitter als een boegbeeld maar niet 
als iemand met een eigen mandaat’. 
Het nieuwe bestuur van de PvdA Gewest Zuid-
Holland is een mooie combinatie van ervaren leden 
samen met nieuw instromende bestuursleden en is 
goed evenwichtig qua vrouw/man-’verdeling’... 
 
Daarna volgde de terugblik van zowel Tonny van de 
Vondervoort als van Ron Hillebrand over het ‘hoe en 
waarom’ van het helaas niet deelnemen aan het 
college. Om niet in herhalingen te vallen, verwijs ik 
naar het zeer lezenswaarde artikel hierover van 
‘onze’ Martien Branderhorst in deze Vooruit. 
Natuurlijk waren er kritische vragen vanuit de zeer 
betrokken aanwezigen en natuurlijk werden die 
vragen met reden omkleed en zeer zeker ‘naar eer en 
geweten’ beantwoord maar toch bleef er bij 
aanwezigen een gevoel van ‘maar als’... 
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Want het blijft natuurlijk uitermate jammer dat een 
zo goed en integer opgesteld partijprogramma voor 
de komende 4 jaar geen bestuurlijk vervolg krijgt... 
 
Als laatste agendapunt op deze zaterdagmiddag gaf 
Mariette Hamer een toelichting over een paar 
onderwerpen die -de dag erna- tijdens de Politieke 
Ledenraad in Utrecht besproken zouden gaan 
worden... 
Het belangrijkste punt was natuurlijk het 
wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake een 
verbod op onverdoofd ritueel slachten. En zoals te 
verwachten, waren ook op deze vergadering de 
meningen hierover verdeeld én heftig... 
 
Na afloop van deze enerverende vergadering was er 
de mogelijkheid om samen nog een hapje en een 

drankje te gebruiken op de bovenste etage - 
compleet met dakterras - van het 
Groothandelsgebouw... 
Natuurlijk met uitzicht over de bouwput van de 
nieuwbouw van het Centraal Station en de fraaie 
‘sky-line’ van Rotterdam en hoewel de weergodinnen 
die dag niet écht meewerkten, gaf het de aanwezigen 
even de mogelijkheid om uit te waaien, elkaar over 
andere onderwerpen -bv ‘duurzaamheid’- te spreken 
en om persoonlijke kontakten te leggen dan wel te 
verstevigen... 
 
Ron Fitz, juni 2011. 
 
Bronnen: 
Zuid-Hollands Peil - juni 2011, 
www.pvdazuidholland.nl

 
    ++ * ++ 

 

Er waEr waEr waEr was echt iets te kiezens echt iets te kiezens echt iets te kiezens echt iets te kiezen    
     

Na de provinciale verkiezingen hebben we als PvdA 
aangegeven dat de fractie wil inzetten op college-
deelname. Uiteraard in een combinatie waarin recht 
wordt gedaan aan de uitslag en programmatisch 
voor ons voldoende herkenbaar. Inmiddels is er een 
coalitie waarvan de PvdA geen deel uitmaakt. Ik wil u 
graag iets over de achtergronden vertellen. 
 
Op initiatief van de VVD is Bruno Bruins benoemd 
tot informateur. Zijn opdracht was: ‘op basis van de 
verkiezingsuitslag verkennen welke partijen 
gezamenlijk een college willen en hier op inhoud 
voldoende basis voor kunnen vinden, zodat een 
coalitie gevormd kan worden die kan rekenen op een 
werkbare meerderheid in de Staten’. De informateur 
is gestart met een eerste gespreksronde met alle 
fracties en heeft in dat gesprek gevraagd naar 
coalitievoorkeuren en thema’s die voor de eigen 
partij belangrijk zouden zijn in de onderhandelingen. 
 
Op dit moment hebben we te maken met de meest 
rechtse regering ooit en de bezuinigingen op een 
aantal voor de PvdA belangrijke thema’s zoals groen, 
openbaar vervoer en jeugdzorg liegen er niet om.  
In een college van GS moet er voor ons echt meer te 
doen zijn dan bezuinigingen van dit kabinet 
uitvoeren.  
Natuurlijk zullen wij daar ook ons deel in moeten 
leveren maar er moet op belangrijke provinciale 
taken inhoudelijk perspectief geboden worden voor 
de mensen in Zuid-Holland.  
 
Tegen die achtergrond hebben wij bij de informateur 
aangegeven, dat wij een voorkeur hebben voor een 
coalitie waarin VVD en PvdA de ‘as’ zouden vormen 

en waarin wij het liefst Groen Links zouden 
meenemen. Wij hebben aangegeven niets te zien in 
een coalitie met de PVV. Het omgekeerde geldt 
overigens ook, zoals de PVV in zijn persberichten liet 
blijken. En natuurlijk hebben wij onze inhoudelijk 
belangrijke thema’s benoemd. Wat ons betreft 
zouden er goede afspraken moeten worden gemaakt 
over: 

– Het verbeteren en garanderen van de 
bereikbaarheid 

– Natuur- en recreatiegebieden 
– Ruimtelijk beleid 

– Tijdig en financieel drempelloos bieden van 
adequate jeugdzorg 

– Verdere focus op kerntaken 
– Lastenniveau 
– Versterking positie Provinciale Staten 
 
De informateur heeft meer aandacht besteed aan 
‘wie-met-wie’ dan aan de inhoudelijke vraagstukken. 
Daardoor was het niet heel snel mogelijk om op 
basis van inhoudelijke keuzes partijen voor een 
coalitie bij elkaar te brengen of af te laten vallen. 
 
Ook bleek ons dat de grootste partij - de VVD - 
andere voorkeuren had. Zij wilden bij voorkeur een 
coalitie met de winnaars PVV en D66. Dat wilde D66 
niet. Een combinatie VVD-PVV-CDA-CU/SGP werd 
door het CDA afgewezen en de zgn ‘Kunduz-variant’ 
(VVD, CDA, D66, CU/SGP en GL) werd in elk geval 
door GL afgewezen.  
Daarna pas kwam voor de VVD een coalitie met de 
PvdA in beeld. Vanaf het begin heeft de VVD niet 
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willen praten over een coalitie waar PvdA en GL 
samen deel van uit zouden maken.  
 
En ook in de fase van gezamenlijke gesprekken  
liepen gesprekken met andere partijen door. Er 
ontstond een patstelling, die voor de informateur 
aanleiding was aan alle fracties nog maar eens te 
vragen of er langs de lijn van het bespreken van 
inhoudelijke thema’s een nieuwe opening te vinden 
zou zijn. Die suggestie was hem door de VVD 
aangereikt. Hoewel wij daar, na drie weken praten 
over ‘wie-met-wie’ niet veel van verwachtten, hebben 
we keurig ons lijstje aangeleverd.  
 
Nog voordat de informateur de reacties in ontvangst 
kon nemen en kon beoordelen, was hij buiten spel 
gezet door de mededeling van VVD, CDA, D66 en SP 
dat zij samen de onderhandelingen zouden starten. 
De fractie is uiteraard teleurgesteld over dit verloop. 
Wij willen liever deel uitmaken van het dagelijks 
bestuur. Maar 'it takes two to tango’...  
 
Maar in welke positie ook, de fractie is gekozen om 
vanuit sociaal-democratische idealen zoveel mogelijk 
te betekenen voor de mensen in Zuid-Holland. We 
hebben een goede fractie, met een mooie balans 

tussen continuiteit en verfrissende nieuwe 
invalshoeken. 
Ook vanuit een rol in de oppositie doen we dat met 
veel energie. Op de eerstvolgende gewestelijke 
vergadering -is inmiddels geweest- zullen we daar 
meer over vertellen en uiteraard ook nader ingaan op 
het verloop van de coalitie-onderhandelingen. 
 
Hartelijke groet,  
Martien Branderhorst  
lid Provinciale Staten 

Een van mijn speerpunten als statenlid is om 
verbindingen te leggen tussen partijgenoten, tussen de 
verschillende overheden en, niet in de laatste plaats, de 
kiezers. In dat kader wil ik u deze statenperiode graag 
informeren over waar ik in de fractie mee bezig ben. 
Maar minstens zo belangrijk is dat u mij en de fractie 
informeert over ontwikkelingen die bij u spelen en die 
van belang zijn voor de provincie.  
U zult regelmatig van mij horen en ik hopelijk ook van 
u. Mocht u mensen kennen die ook mijn berichten 
willen ontvangen, geef het emailadres aan mij door. 
 

 
++ * ++ 

 

Rijswijk en Delft, een noodzakelijk Rijswijk en Delft, een noodzakelijk Rijswijk en Delft, een noodzakelijk Rijswijk en Delft, een noodzakelijk 

samenwerkingsverbandsamenwerkingsverbandsamenwerkingsverbandsamenwerkingsverband
 

Rijswijk, 14 juni 2011 
 
Ondergetekende is een fervent voorstander van een 
gezonde samenwerking tussen Rijswijk en zijn 
zuidelijke buurgemeente Delft. En die voorkeur wil ik 
gaarne toelichten en onderstrepen. 
De gedachte dat de beide gemeenten wel eens veel 
aan elkaar kunnen hebben is niet nieuw. 

In mijn ambtelijke tijd in Delft vond ik dat al en 
droeg ik dat, zo ver mij dat werd toegestaan, bij de 
politiek uit. 

Ik ervoer dat de politiek niet altijd voor mijn 
argumenten openstond hetgeen natuurlijk het goed 
recht van die politiek is. Ook in Rijswijk was met de 
eeuwige dreiging van landjepik door Den Haag een 
diep wantrouwen ontstaan over grote 
buurgemeenten en hun motieven. 

Kortom, de beide gemeenten stonden behoorlijk met 
hun bestuurlijke ruggen naar elkaar toe. Alleen op 
het gebied van de politie en de brandweer was 
sprake van communicatie.  

De beide burgemeesters kwamen elkaar regelmatig 
tegen in het kader van de regiovorming in 
Haaglanden. Verder leefden in Delft allerlei ideeën 
over uitbreiding van het grondgebied van die 
gemeente ten koste van omliggende gemeenten. 
Dit soort gedachten/plannen doen nu geen opgeld 
meer omdat bij de landelijke politiek en ook bij de 
provincie Zuid-Holland alleen nog bij wederzijdse 
instemming samenvoegingen van gemeenten in 
beeld zijn. Uiteraard kan ook dat beeld weer wijzigen 
maar op dit moment dreigt mijns inziens een 
opgelegde samenvoeging richting Rijswijk niet. 
Maar samenwerking is een variant die voor beide 
gemeenten heel nuttig kan zijn. En tot mijn vreugde 
zijn Rijswijk en Delft op verscheidene gebieden 
hiermee druk doende. Of dat uit liefde voor elkaar 
gebeurt of op rationele gronden doet er niet toe.  

Gaandeweg kan namelijk bij de verdere groei van de 
samenwerking ook politiek/bestuurlijk iets moois 
opbloeien. Dat heeft tijd nodig en de winst daarvan 
moet voor iedereen duidelijk zijn. Aan deze 
ontwikkeling ligt dus zeker niet alleen financieel 
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gewin ten grondslag maar zeker ook een 
sociaal/psychologisch gevoel. 

Ik pleit derhalve voor verdere versterking van onze 
banden met Delft al was het maar vanwege de 
groeiende belangstelling voor het gebied tussen de 
steden Den Haag en Rotterdam.  
Nu de discussie over de vorming van zogenaamde 
landsdelen (Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht zouden een moeten worden) kennelijk weer 
naar achter geschoven is, ontstaat weer de gedachte 
van een nauwe samenwerking tussen Den Haag en 
Rotterdam. 
 

In het verleden herinneren wij ons de politieke 
discussie over de vorming van stadsprovincies, die 
sneuvelde in de Kamer. Ik denk overigens dat 
dergelijke gedachten/voorstellen  over de vorming 
van grote(re) bestuurlijke eenheden dan we nu 
kennen, niet zullen verdwijnen. 

In die situatie is een stevige samenwerking tussen de 
beide gemeenten voor het gebied langs onze Vliet en 
Schie van groot belang om in het bestuurlijke geweld 
als een belangrijke partner  aan tafel te zitten.  
 
Ron Haak 

 
++ * ++ 

 

MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen
 

Lief en leed in de afdeling 
In de loop van april  kreeg het afdelingsbestuur het 
plezierige bericht dat een aantal trouwe leden die dit 
jaar al 25 of 50 jaar lid van de partij waren, namens 
de partijvoorzitter Lilian Ploumen in deze maand een 
speldje zou krijgen. Maar dat vooral de 7 Rijswijkse 
leden die al 65 jaar –dus vanaf de oprichting van de 
partij!– partijlid waren, een bronzen legpenning met 
de beeltenis van de oude Drees via het bestuur 
zouden ontvangen. Het ging om –in alfabetische 
volgorde: dhr  W. van Dijk, dhr W.L. Kommer, dhr P. 
Meintema, dhr W. Smink, mevr. W. Smink-van Os, 
en mevr R. Wildschut-Weimar. 
 

 
 
Besloten werd dat wethouder Jos Bolte, plus een 
afvaardiging van de gemeenteraadsfractie en het 
bestuur, deze 6 legpenningen persoonlijk op 1 mei 
aan de jubilarissen zouden uitreiken. En zo toog op 

de middag van de eerste mei een zestal  partijleden 
naar de gastvrije flat van Pier Meintema in het 
woonzorgcentrum Steenvoorde om daar de 
prachtige penningen in een fluwelen doosje uit te 
reiken aan die jubilarissen die nog goed genoeg ter 
been waren om daar te komen. Het bleek een goed 
moment om allerlei herinneringen op te halen. 
De overige jubilarissen, dhr. Kommer en de heer en 
mevr. Smink die niet in Steenvoorde aanwezig 
konden zijn, werden later op de middag door ons 
bezocht. De penning voor de 101-jarige mevr 
Wildschut-Weimar, zuster van oud-gemeenteraadslid 
Weimar, werd op 24 mei aan haar bed uitgereikt.   
Aad de Jong kreeg de penning postuum van Jos Bolte 
uitgereikt. 

want: 

De afgelopen drie maanden zijn er vrij kort na elkaar 
helaas meerdere partijleden overleden. 
Arie (Aad) de Jong (1919) overleed op 6 april 2011. 
Hij was lange tijd zeer actief binnen de PvdA, zowel 
op het landelijk als op het plaatselijk vlak. 
Frank Zevenbergen (1938), geschiedenisleraar op het 
Rijswijks lyceum en amateur-archeoloog, was een 
bekende Rijswijker. Hij overleed op 8 mei. 
Mw. Rie Wildschut-Weimar (1910), die de laatste 
jaren van haar leven verbleef in verzorgingstehuis 
Vredenburg en aldaar actief was in de cliëntenraad, 
overleed op 30 mei op 101-jarige leeftijd.  
Ten slotte vernamen we dat ons partijlid Ton 
Horrevoets (1950) zeer onlangs overleden is. 
Het bestuur condoleert de families met het verlies. 
 
De 1 mei-viering. 

Het ochtendprogramma vond plaats bij het 
Troelstramonument in Den Haag. Zo’n vijftien 
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Rijswijkse, Voorburgse en zo’n vijftig Haagse 
partijleden waren naar deze altijd weer wat plechtige, 
maar ook enigszins ontroerende bijeenkomst 
gekomen. Ik voel me op zo’n moment echt lid van 
“De Rode Familie’. 
De sprekers, o.a. Jeltje van Nieuwenhoven, de 
Haagse partijvoorzitster, de Haagse PvdA wethouder 
Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en 
Economie) en de voorzitter van de Jonge Socialisten, 
Wouter Booy, spraken warme en opwekkende 
woorden. Ook werden er speldjes uitgedeeld aan de 
Haagse partijleden die al heel lang lid waren van de 
partij. De traditionele 1-mei liederen en de actuele 
strijdliederen van het Rijswijks strijdkoor pasten 
goed in het programma. Tot slot legden we met z’n 
allen rode rozen neer aan de voeten van Troelstra. 
Ons Rijswijkse partijlid Ron Fitz maakte van dit alles 
fraaie foto’s.  

 
Het middagprogramma in Rijswijk  
Het uitreiken van de spelden en legpenningen aan de 
Rijswijkse PvdA-jubilarissen die 65 jaar partijlid 
waren, is hierboven al gememoreerd. Het uitdelen 
van de traditionele rode rozen of rode tulpen aan alle 
oudere partijleden bleef dit jaar achterwege. Hiervoor 
in de plaats hadden alle partijleden kort te voren van 
het afdelingsbestuur een persoonlijk gerichte 
postkaart met daarop een afbeelding van de 
partijvlag uit 1946 ontvangen. Dit, om ook zo 
aandacht te schenken  aan het 65-jarig jubileum van 
de PvdA. Op deze kaart werd de 1 mei-viering bij het 
Troelstramonument aangekondigd. 
 
Tineke Snaterse, secretaris 

 
++ * ++ 

 

 

 
Het Rijswijks strijdkoor bij het Troelstramonument 
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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 hier onder. 
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