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Job Cohen: 
Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet kent van alles de prijs, maar van niets de waardekent van alles de prijs, maar van niets de waardekent van alles de prijs, maar van niets de waardekent van alles de prijs, maar van niets de waarde    
Ik heb het kabinet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen opgeroepen de samenleving niet te verwaarlozen. 
De eerste miljoenennota van deze coalitie leest als het product van een onverschillige boekhouder. Voor het 
kabinet-Rutte geldt: ze kennen van alles de prijs, maar van niets de waarde.  

Waarvoor vechten we ons door de crisis? Wat mij betreft bouwen we aan Nederland om straks fatsoenlijke zorg, 
betaalbare woningen, goed onderwijs en kans op werk te kunnen garanderen. Dit kabinet schrapt banen in de 
zorg, bezuinigt op onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, durft de woningmarkt niet te 
hervormen en durft arbeidsgehandicapten verdacht te maken terwijl hun banen verdwijnen. Het kabinet pakt de 
crisis volstrekt verkeerd aan. 

Het kabinet kijkt achterom, terwijl de storm van voren komt. Een nieuwe crisis? Daar gaan ze zich wel uit 
bezuinigen. Terwijl bij een grote vraaguitval extra bezuinigingen de problemen vergroten. De rekening van de crisis 
moet betaald worden en iedereen zal daaraan een bijdrage moeten leveren. Maar het kan eerlijker en verstandiger. 
Door pijnlijke maar eerlijke hervormingen niet uit de weg te gaan. En door iets van de allerhoogste inkomens te 
vragen, net als in alle landen om ons heen gebeurt. Dat laat zien dat ook diegenen die het zo goed hebben, zich 
bekommeren om het welzijn van onze samenleving. 

Onze samenleving is te bijzonder om te verwaarlozen. We willen geen land van boekhouders maar van vrije 
Nederlanders. Fatsoenlijke zorg in plaats van eigenwaarde wegbezuinigen. Goede scholen in plaats van 
leerfabrieken. Veilige buurten in plaats van onbeschoftheid. Respect voor werk in plaats van graaien door de 
grootste. Ik roep de minister-president op de ogen te openen voor de echte uitdagingen die voor ons liggen. 

 
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 Facebooksluiten op de Facebooksluiten op de Facebooksluiten op de Facebook----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 30 oktober zeven nieuwe leden ingeschreven: 

Vergna T. Dhr. Rieteiland 35 2285 JW 
Köhler K. Dhr. Julianastraat 58 2282 RR 
Breeveld C.O. Dhr. Sparrelaan 140 2282 XN 
Konincks R.J.M  Dhr. Oranjelaan 52 2281 GG 
Kwant~de W. Dhr. Klaroensraat 101 2287 CC 
Ajodhia A. Dhr. Strijplaan 50 2285 HV 
Hoffman L..K. Dhr. Clavecimbellaan 419 2287 VR 
 
Uitgeschreven moesten worden: 

Horrevorts A A Dhr. Emmastr 32 overleden 
Zevenbergen F Dhr. Bilderdijkln 48 overleden 
Van Sluijsdam H.G. Dhr. Karel Doormanlaan 115 opzegging 
Smink-Van Os M. Mw. Dr Augustijnln 11 overleden 
Hulswit J B Dhr. Sir Winston Churchilllaan 793 overleden 
Wildschut-Weimar R Mw. Van Vredenburchplantsoen 1 K 208 overleden 
 
De afdeling telde per 30 oktober 196 leden 
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Rijswijkse PvdA opent debatRijswijkse PvdA opent debatRijswijkse PvdA opent debatRijswijkse PvdA opent debat    

Mogelijkheden voor samenwerking op Mogelijkheden voor samenwerking op Mogelijkheden voor samenwerking op Mogelijkheden voor samenwerking op 

links?links?links?links? 
 
 
Dinsdag 15 november, aanvang 20.00 uur, einde rond 21.30 uur 
 
Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372, Rijswijk. 
 
Wouter Booij, gedreven voorzitter van de Haagse Jonge Socialisten, geeft de aftrap met een inleiding waarin 
hij zal pleiten voor samenwerking op links, maar ook de moeilijkheden en onmogelijkheden zal benoemen. 
Hij neemt ons op zijn geheel eigen wijze mee in het waarom en het waarom niet van deze linkse 
samenwerking.  
 

• Linkse samenwerking is op verschillende thema’s van essentieel belang? 

• Bestaat Links eigenlijk nog wel? 

• Waarom Links uiteindelijk toch de beste keus is voor de samenleving? 

• Staan linkse partijen als SP, D’66 en GroenLinks wel zo dicht bij ons als we denken? 
  
Herkent u hier iets van uw eigen overtuiging of ergernis in? Bent u het er helemaal niet mee eens? Allemaal 
onzin? Juist broodnodig? Komt u dan dinsdagavond 15 november luisteren, of nog liever, debatteer mee met 
Wouter Booij, raadsleden, leden van de afdeling(en) en anderen. 
  
Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn en deel te nemen aan de discussie. De avond 
is niet voor PvdA leden alleen. Alle mensen met interesse in dit debat zijn welkom. 
Ook raadsleden van de linkerflank uit onze buurgemeenten zijn van harte uitgenodigd om zich te mengen in 
deze discussie. 
 
Dit is een eerste stap, andere zullen volgen.  
 

++ * ++ 
 

Een linkse vuistEen linkse vuistEen linkse vuistEen linkse vuist    
 
Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van 
een bijeenkomst die wordt belegd op zaterdag 5 
november a.s. met als doel om, net als op een 
aantal andere plaatsen in Nederland, op hetzelfde 
tijdstip, van onderaf in de PvdA de ruimte te geven 
om te spreken over essentiële thema’s op de 
agenda van de sociaal-democratie 
De bijeenkomst wordt belegd door het gewest 
Zuid-Holland, in samenwerking met de afdelingen 
Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft en Dordrecht. 
 
Locatie: 
Topsportcentrum Rotterdam, Van Zandvlietplein 
20, 3077 AA Rotterdam (Naast het 

Feijenoordstadion, zie routebeschrijving 
onderdaan dit bericht). 
 
Programma: 
14.00 - 14.30 uur: Inloop, koffie/thee 
 
14.30 - 15.15 uur: Plenair, gespreksleider Arie de 
Jong, spreker Paul Kalma (voorheen directeur van 
de WBS en voormalig lid Tweede Kamer) Thema: 
linkse vernieuwing, progressieve samenwerking, 
het antwoord van de social-democratie in de crisis. 
 
15.15 - 16.15 uur: Discussie en brainstorm in vijf 
deelsessies (zie hieronder). 
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16.15 - 16.30 uur: Afsluitend plenair, gespreksleider 
Arie de Jong, met een flitsende terugkoppeling uit 
de deelsessies en spreker Frans Becker (WBS) 
Thema: Betekenis van het project Van Waarde 
voor de linkse vernieuwing en hoe verder? 
 
16.30 uur + : Tot slot borrelen in sportcafé (op 
eigen kosten) 
 
De vijf deelsessies: 
1. Solidariteit in Nederland (debat) 
Gespreksleider Rob de Werd, spreker Marleen 
Damen (directeur Cedris, de koepel in de sociale 
werkvoorziening) 
Thema: solidariteit bij bestaanszekerheid; de boel 
bij elkaarhouden 
 
2. Internationale solidariteit (debat) 
Gespreksleider Sander Hartemink, spreker Nico 
Schrijver (hoogleraar volkenrecht en internationaal 
recht; Eerste Kamerlid) 
Thema: hernieuwd elan voor internationale 
solidariteit 
 
3. De vastgelopen woningmarkt (debat) 
Gespreksleider Arie de Jong, spreker Gerda van de 
Berg (directeur woningcorporatie De Sleutels in 
Leiden/Voorschoten) 
Thema: fatsoenlijke en betaalbare sociale 
huisvesting; hoe kan de vastgelopen woningmarkt 
weer in balans komen? 
 
4. Brood op de plank: de economie (brainstorm) 
Onder leiding van Jaap Jelle Feenstra (werkt bij het 
Havenbedrijf Rotterdam, voormalig lid Tweede 
Kamer) die daarbij een voorzet geeft 
Thema: hoe moet de economie en de 
economische structuur zich ontwikkelen in de 
Zuidvleugel en hoe zorgen we voor voldoende 
werkgelegenheid? 

 
5. De zorg in de knel (brainstorm) 
Onder leiding van Willemijn Dekker (adviseur bij 
Instituut Maatschappelijke Innovatie) 
Thema: de zorg staat over de hele linie onder druk, 
door de grotere vraag en bezuinigingen: hoe 
zorgen we ervoor dat de toegang tot de zorg en de 
kwaliteit worden gewaarborgd? 
 
Uw interesse gewekt? Dan graag tot 5 november. 
 
Aanmelden kan, maar hoeft niet. 
 
Arie de Jong, 
Voorzitter gewest Zuid-Holland 
telefoon: 06-47381662 
 
Jan Barendregt 
Secretaris gewest Zuid-Holland< 
E-mail:j.barendregtvlaardingen@planet.nl 
telefoon: 06-44456330 
 
 
Routebeschrijvingen naar het Topsportcentrum 
Per auto: 
Vanuit de richting Amsterdam/Den Haag: A4 
volgen tot Den Haag, A13 volgen tot Rotterdam, 
A20 richting Utrecht, afslag Dordrecht (A16), 
rechts aanhouden richting o.a. Feijenoord, na Van 
Brienenoordbrug 1e afslag, rechtdoor tot aan de 
rotonde. Rechtdoor, 1e verkeerslichten rechts. 
(parkeerterrein P2) 
 
Openbaar vervoer: 
Vanaf Rotterdam CS: tramlijn 23, richting 
Beverwaard, halte Feijenoord 
Vanaf Zuidplein: Connexxionbus 77 
Vanaf Station Lombardijen: tramlijn 2, richting 
Charlois, halte Beukendaal. 

 
 
   

++ * ++ 
 

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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FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
Op weg naar de begrotingOp weg naar de begrotingOp weg naar de begrotingOp weg naar de begroting    
      

Behoud van het voorzieningenniveau en de kunst en 
cultuur en zoeken naar inkomsten 
“Churchill, werd in de Tweede Wereldoorlog 
gevraagd om ten behoeve van de oorlogsvoering te 
bezuinigen op kunst. Waarop Churchill geantwoord 
heeft ‘als we bezuinigen op de cultuur, waar vechten 
we dan nog voor?’ 

De inzet van de fractie zal de komende perioden dus 
steeds zijn alles wat het leven voor de  burgers 
aangenaam of draaglijk maakt, te behouden.“ 

Vaak lijkt politiek ook herhalen wat je steeds zegt. 
Dat doe  ik nu ook: ik schreef dit in de aanloop naar 
de Kadernotadiscussie en in aanloop naar begroting 
(dinsdag 8 november ‘komt dat horen en zien’) 
schrijf ik dat weer. 

En dat valt niet mee want diegenen die de 
plaatselijke kranten goed bijhouden hebben kunnen 
lezen dat de eerste tegenvaller voor de gemeente 
daar is: we sluiten met een tekort van ongeveer een 
miljoen. 
 
Successen 
Echter: tegenover dat tekort staat dat er een fonds 
wordt ingericht voor het onderhoud aan wegen en 
groen. Dat biedt perspectief: dit college zegt en zei 
steeds dat zij ‘niks voelt voor het instellen van 
fondsen’  als wij vragen om een fonds voor 
duurzaamheid waarin we mogelijkheden bieden aan 
gebruikers en eigenaren van woningen om duurzame 
verbeteringen in te voeren om zo aan de ene kant 
hun woning energiezuiniger te maken en daarmee 
een bijdrage te leveren aan de klimaatbeheersing. 
Daar gaan we dus voor de derde keer op rij voor 
pleiten. 

Het klimaat, de natuur, de kunst en cultuur, de 
Europese samenwerking  het zijn allemaal 
onderwerpen die bij dit kabinet niet lekker liggen. In 
het NRC  van 15 en 16 oktober stond een artikel 
‘Groen? Onzin we leven in een vies land: het hoogste 
cijfer aan sterfte door fijnstof in Europa, het grootste 
overschot van mest  en daardoor teveel stikstof in de 
bodem, veel te weinig duurzame energie’. Dus als dit 
college zegt dat we op orde zijn op dat gebied dan 
zijn we dat naar Nederlandse normen en die zijn ver 
onder de Europese norm. In dezelfde krant stond dat 
het kabinet vasthoudt aan de verhoging van de 
griffierechten ‘voor de gebruikers van ons recht’. Oh, 
wat klinkt dat sociaal. Maar stel u voor: u wordt 
gekort in uw salaris om onbegrijpelijke maar zelfs 
naar de maatstaven van uw CAO, onterechte 
redenen. Het gaat om 700 euro per jaar. Als u daar 

honderden euro aan griffierechten voor zult moeten 
gaan betalen, dan wordt de stap naar de rechter 
steeds moeilijker. Recht wordt alleen nog maar voor 
hen met de grote beurs. 

Van al deze zaken merken wij in het college 
vooralsnog niet zoveel, wij hebben een stevig 
coalitie-akkoord. 
 
Belastingen 
Die gaan niet meer omhoog dan de voorgestelde 
inflatiecorrectie. Zoals ik in mijn vorige Facetten al 
schreef ligt er voor de PvdA geen taboe op het 
verhogen van de OZB. Zeker niet als daarmee de 
bezuiniging op TRIAS, het verlagen van de subsidies, 
zou kunnen worden teniet gedaan.  Het blijven 
immers hoe dan ook sterkere schouders die de 
lasten van een verhoging zouden kunnen betalen. 
Zelfs als de OZB met 9% omhoog zou gaan dan nog 
zou dat voor de gemiddelde Rijswijker niet meer 
kosten van rond de 10 Euro per maand en we blijven 
ook nog eens onder het Haaglanden gemiddelde. 
Nog heel wat massagewerk te doen! 
 
Pontje, Ottoburg en Stanislas 
De PvdA heeft voorgesteld om te bezien of er een 
mogelijkheid is de personeelskosten voor het pontje 
anders in te richten. Bijvoorbeeld de schipper onder 
te brengen bij de DSW. Dat scheelt de meeste kosten 
die er nu voor het pontje zijn. De bewoners zelf 
stellen voor om de vergoeding voor de overtocht te 
verhogen, waarmee het pontje vooralsnog gered lijkt. 
Hulde aan Wil die dit onderwerp steeds naar voren 
bracht. 

We hebben een prachtige bibliotheek op een centrale 
plek. De bibliotheek heeft lang kunnen ontkomen 
aan de bezuinigingen die de andere voorzieningen 
wel troffen en het heeft een deel van het archief 
gekregen toen dat tijdelijk onder gebracht moest 
worden. De uitleenfunctie van de bibliotheek in de 
Ottoburg, wordt gesloten. Dat doet ons pijn. 
Leerlingen van de omliggende scholen en de 
ouderen die makkelijk gebruik kunnen maken van 
deze plek, moeten niet getroffen worden door deze 
noodzakelijke ingreep. Wij gaan er dan ook vanuit 
dat college samen met de bibliotheek tot goede 
voorstellen zullen komen om met name aan dit 
gemis invulling te geven.  

Het college is er samen met het Stanislas in 
geslaagd om met een voorstel te komen waarbij 
deels in nieuwbouw wordt geïnvesteerd en er  in de 
oude gebouwen gerenoveerd wordt. Met name het 
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verbeteren van de onderwijsmogelijkheden voor de 
VMBO-kaderleerlingen en voor de praktijkschool, het 
allerlaagste niveau dat we in Nederland hebben, doet 
ons PvdA-hart goed. Stanislas is bereid om mee te 
betalen aan alle kosten en daarmee lijken we een 
dossier dat we al tien jaar meeslepen, opgeruimd te 
hebben. 

Interessant dat onze partners VVD, CDA en OR 
tegen dit voorstel zijn omdat het vanaf 2015 voor een 
tekort (van minder dan we nu betalen aan de kosten 
voor het lege stadhuis…) op de begroting gaat 
zorgen.   

Wat er ook beslist wordt de komende tijd, we zullen 
moeten investeren in het Stanislas maar dan roep ik 

mijn collega’s op om erop acht te slaan dat wij 
jaarlijks bijvoorbeeld 720.000 euro in de velden van 
de Rijswijkse sportclubs storten zonder dat we daar 
iets voor terugvragen. Dat is maar goed ook want 
sport moet, sport doet je goed. 

En met onderwijs? Daarmee werken wij aan de 
toekomst van onze gemeenschap: dat lijkt mij 
onbetaalbaar! 

Yvonne Hagenaars, 
fractievoorzitter 
 
Omdat iedereen telt, juist nu 

 
++ * ++ 

 

VVVVan de wethouderan de wethouderan de wethouderan de wethouder    
Even uit de roulatieEven uit de roulatieEven uit de roulatieEven uit de roulatie

 
Zoals velen wellicht al weten ben ik recent kort achter 
elkaar gekatheteriseerd en tweemaal gedotterd. Al 
enige tijd had ik af en toe bij inspanning last van een 
druk op mijn borst, waarvan ik in eerste instantie 
dacht dat het met een slechte conditie te maken had.  
 
Maar aangezien ik dat toch niet vertrouwde ben ik 
uiteindelijk bij de cardioloog terecht gekomen en heb 
ik diverse tests ondergaan. Uiteindelijk bleek tijdens 
een ‘fietstest’ dat mijn zuurstoftoevoer niet goed 
(dus risicovol) was en had ik vrij snel daarna een 
oproep om gekatheteriseerd te worden. Dat is 
normaal gesproken een dagopname op grond 
waarvan je dan een oproep krijgt voor een dotter- of 
eventueel bypassoperatie. Ik moest echter op basis 
van de uitslag van de katheterisatie direct in het 
ziekenhuis blijven: mijn situatie was dus veel 
risicovoller dan verwacht. Van het ene op het andere 
moment ben je dan patient en afhankelijk van de 
goede zorgen van het ziekenhuispersoneel. 
Overigens heb ik alleen maar kunnen constateren 
dat al die mensen hun best doen en hard werken om 
eenieder zo goed mogelijk te (onder)steunen.   
 
Dinsdagochtend 11 oktober was mijn 
dotterbehandeling. Tijdens die ingreep bleek dat het 
niet in een keer lukte om de behandeling af te 
maken. Dat zou te grote risico’s met zich 
meebrengen (onder andere als gevolg van de 

contrastvloeistof die je krijgt toegediend en de 
fysieke reactie die je lichaam geeft op het ingrijpen 
rond je hart). Dus mocht ik nog een week extra in het 
ziekenhuis blijven om een tweede dotterbehandeling 
te ondergaan. Die heeft een week later plaats 
gevonden en gelukkig (want dat was tevoren 
allerminst zeker!) is ook die (includief het opnieuw 
plaatsen van een aantal ‘stents’) geslaagd. Anders 
had ik alsnog een bypassoperatie moeten ondergaan, 
hetgeen nog ingrijpender is. Hulde dus wat mij 
betreft voor de deskundigheid van de 
cardioloog/dotterspecialist; het is voor een leek toch 
een mirakel wat men tegenwoordig kan “repareren”! 
 
Op medisch advies moet ik een aantal weken rustig 
aan doen en verder herstellen. Daar zal ik me 
vanzelfsprekend aan houden, want ik moet wel 
bekennen dat ik toch wel een ‘waarschuwing’ heb 
gekregen.  
 
Tot zover even de situatie wat mijn conditie betreft 
van dit moment. Ik hoop op afzienbare termijn weer 
de draad op te pakken en aan het werk te gaan. Wat 
me zeker geholpen heeft en nog helpt is de vele en 
warme belangstelling en goede wensen die ik van 
velen heb gekregen! Ik bedank eenieder daarvoor en 
hoop tot spoedig ziens! 
 
Jos Bolte, oktober 2011 
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Gewestelijke vergaderingGewestelijke vergaderingGewestelijke vergaderingGewestelijke vergadering
     

Ondergetekende was als afgevaardigde op de 
gewestelijke vergadering van 1 oktober jl en geeft 
hieronder zijn indrukken. 
 
Vóór de pauze stond de vergadering in het teken van 
de waterschappen en de actuele provinciale politiek.  
Er zijn in de provincie Zuid-Holland vier 
waterschappen : ‘Delfland’, ‘Krimperwaard en 
Hollandse Delta’, ‘Rijnland’ en ‘Schieland’ en één 
keer per jaar geven de PvdA-fracties van deze 
waterschappen een overzicht over de actuele situatie 
binnen het waterschap en hoe zij er als PvdA-fractie 
mee omgaan, waarbij behaalde resultaten worden 
genoemd en huidige alsmede mogelijk komende 
problemen worden geanaliseerd. 
Voor de duidelijkheid: de zorg voor de levering van 
schoon (drink) water ligt in Nederlang bij de 
drinkwatermaatschappijen -voor Rijswijk is dat 
Dunea. De waterschappen -voor Rijswijk is dat 
Delfland-  hebben de zorg voor een goed beheer van 
het oppervlaktewater en alles wat daarmee 
samengaat. 
Zoals Jeroen Haan, de PvdA-fractievoorzitter van 
Rijnland dat zo mooi heeft verwoord: ‘Op veiligheid 
mag niet worden beknibbeld, het water moet op orde 
zijn voor mens, flora en fauna , zowel de veroorzaker 
van vervuiling  als de gebruiker (met kwijtschelding 
voor hen die niet draagkrachtig zijn) betaald en grote 
kostenstijgingen moeten voorkomen worden, met 
name voor de bewoners en de huurders’... 
Deze uitspraak illustreert goed de presentatie van de 
jaaroverzichten van de vier PvdA-fracties van de 
waterschappen: sommige problemen zijn voor alle 
waterschappen dezelfde zoals de grote droogte van 
vorig jaar gevolgd door een periode met heel veel 
regen en de toenemende vervuiling van het water; 
andere problemen zijn meer specifiek door de 
verschillen in geografische ligging van de 
waterschappen. Voor wie meer wil lezen over deze 
belangwekkende zaken verwijs ik naar de uitgebreide 
gegevens, zoals deze als PDF-bestand te vinden zijn 
op de onderaan genoemde website. 
 
Aansluitend aan deze presentatie’s gaf Ron 
Hillebrand -fractievoorzitter van de PvdA Zuid-
Holland- een overzicht van de actuele provinciale 
politiek. 

Ná de pauze kwam Monika Sie, directeur van de 
Wiardi Beckman Stichting  - het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA - een toelichting geven over het 
project ‘Van Waarde’. 
Vol enthousiasme vertelde zij, dat in dit WBS-project 
-met als onderlitel ‘Sociaal-democratie voor de 21ste 
eeuw’- de volgende vragen centraal staan: wat is voor 
ons van waarde (gezien in het licht van onze 
gemeenschappelijke beginselen en idealen); hoe 
staat dat onder druk en wat staat ons te doen? De 
WBS wil er alles aan doen om iedereen de 
mogelijkheid te geven hierover mee te denken en aan 
mee te doen. Zoals te begrijpen, was er direct een 
levendige discussie met de toehoorders in de zaal, 
tevens vertelde voorzitter Arie de Jong dat er plannen 
waren om -net zoals in zes andere plaatsen in 
Nederland- ook in Rotterdam een bijeenkomst over 
deze onderwerpen te organiseren.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de plannen 
uitgewerkt en is er op 5 november as een 
bijeenkomst in het Topsportcentrum Rotterdam 
(naast het Fijenoordstadion), Van Zandvlietplein 20, 
3077 AA Rotterdam, waar iedereen van harte welkom 
is ! 
Zie elders in dit blad en op de website 
http://www.pvdazuidholland.nl/nieuws/ 
 
Na afloop van de vergadering bleef het levendig 
binnen en soms ook buiten de locatie Engels: 
kleine(re) en ook wat grotere groepjes bleven vol 
vuur met elkaar napraten. Het was duidelijk, dat het 
gloedvolle betoog van Monika Sie veel had 
losgemaakt en dat de uitwisseling van meningen en 
ideeën over de toekomst van de sociaal-democratie 
al was begonnen ! 
 
Ron Fitz, 28 oktober 2011. 
 
Bronnen en meer informatie: 
Zuid-Hollands Peil nr 3 - september 2011 
http://www.pvdazuidholland.nl/uploads/nieuws/zhp_n
r_3_september_2011.pdf 
http://www.pvdazuidholland.nl/nieuws/ 
www.linksevernieuwing.nl/ 
http://www.wbs.nl/
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Verbazing, zorg en verontwaardigingVerbazing, zorg en verontwaardigingVerbazing, zorg en verontwaardigingVerbazing, zorg en verontwaardiging    
     

De PvdA heeft met grote verbazing kennis genomen 
van de Begroting 2011. De cijfers laten, ondanks 
mooie woorden, pijn zien. Er vindt kaalslag plaats op 
jeugdzorg, groen en openbaar vervoer. En zonder dat 
er een heldere discussie is gevoerd met Provinciale 
Staten, gooit het College al haar taken op het gebied 
van cultuur, vrije tijd en sport over de schutting. Een 
zorgvuldig opgebouwde infrastructuur wordt 
hiermee kapot gemaakt.  

Buiten deze inhoudelijke zorgen, is de PvdA ook niet 
te spreken over de wijze waarop deze begroting tot 
stand is gekomen. In tegenstelling tot vorige periode 
toen Provinciale Staten nauw betrokken werden bij 
“Provincie Nieuwe Stijl” mogen wij nu vanaf de zijlijn 
toekijken hoe dit College roomser dan de paus speelt 
in de takendiscussie van de Provincie. Ruimte is het 
mantra waarmee enerzijds onderwerpen als “des 
provincies” worden verklaard, anderzijds buiten de 
deur worden gezet.  

Daarnaast is de PvdA ook niet te spreken over de 
controleerbaarheid van deze begroting. Welke snel-
fietspaden worden er aangelegd? Hoeveel mensen 
maken gebruik van het openbaar vervoer en welke 
kwaliteit mogen zij verwachten? Hoeveel vierkante 
meter bedrijventerrein wordt er geherstructureerd? 
Welke recreatiegebieden worden er aangelegd?  

Boven op dit alles, wordt er enorm ingeteerd op de 
reserves. Dit betekent dat het spaarpotje van de 

provincie in 4 jaar slinkt van 260 naar 100 miljoen. 
En dat zonder dat we precies weten wat Zuid-
Holland voor dat gigantische bedrag mag 
verwachten.  

Uiterst verontwaardigd is de PvdA over de ambitie 
van het College om de wachttijd in de Jeugdzorg te 
verhogen van 7 naar 9 weken. Er is de afgelopen vier 
jaar keihard gewerkt om de wachtlijsten in de 
jeugdzorg terug te brengen van 9 naar 5 weken. In 
plaats van dit resultaat stevig te  verankeren, laat dit 
College kinderen en hun ouders weer langer wachten 
op  hulp. We zijn daarmee weer terug bij af. 
 
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. 

 
++ * ++ 

 

In de schoolbusIn de schoolbusIn de schoolbusIn de schoolbus    voor voor voor voor ‘Doe weer mee’!‘Doe weer mee’!‘Doe weer mee’!‘Doe weer mee’!    
     

‘Gemeenten worden steeds belangrijker als het gaat 
om de aanpak van laaggeletterdheid. Het taboe op 
laaggeletterdheid op landelijk niveau is doorbroken, 
nu gaan we lokaal aan de slag. In vijf jaar tijd is het 
aantal gemeenten met een actieplan van 5 naar 35% 
gestegen.’ Dit zei prinses Laurentien onlangs in een 
interview met het VNG Magazine, het blad van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Rijswijk behoort tot die 35% en overigens ook alle 
gemeenten in de regio Haaglanden. Zij zijn een 
samenwerking aangegaan om laaggeletterdheid 
terug te dringen. De campagne ‘Doe weer mee’ is 
inmiddels een succes: zo’n 300 nieuwe cursisten per 
jaar volgen diverse taalcursussen. Volwassenen, die 
de schaamte voorbij zijn en naar school gaan om 
weer volledig mee te kunnen doen in de 
samenleving. 

In een gele Amerikaanse schoolbus reed ik op 8 
september, in de Week van de Alfabetisering, met 
campagnemedewerkers en cursisten van ‘Doe weer 
mee’ naar verschillende locaties in Rijswijk om het 
belang van (kunnen) lezen en schrijven te 
benadrukken. 
’s Morgens vroeg waren we aanwezig op het Rijswijk 
Werkcentrum (RWC) om informatiepakketten te 
overhandigen aan werkgevers en consulenten. Daar 
ontmoette ik ook Fred, een van de ambassadeurs 
van ‘Doe weer mee’. Ik was onder de indruk van zijn 
persoonlijk verhaal. Hij vertelde met trots, dat hij, nu 
hij kon lezen en schrijven, zoveel meer zelf-
vertrouwen heeft. Het raakte me, omdat ik besefte, 
hoe gewoon het voor mij is om alles wat geschreven 
is, tot me te nemen. En hoe vanzelfsprekend het is 
om dit stukje te schrijven en even na te lezen. 
Na het RWC naar het Boogaardplein om te flyeren en 
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met passanten op de markt en in het winkelcentrum 
over het thema in gesprek te gaan. En weer deed 
Fred tegenover wethouder Jos Bolte en tegenover 
iedereen die er voor open stond, zijn verhaal. 
Na de stop op het Boogaardplein reed ik op mijn 
fiets naar huis, ervan overtuigd, dat ‘Doe weer mee’ 
alle steun verdient om haar werk voort te zetten. 
Leuk ook, dat er vanochtend in het contact met 
werkgevers en consulenten meteen nieuwe 
suggesties werden gedaan voor werving van 
cursisten.  
De schoolbus reed verder, nu naar de centrale 
bibliotheek bij het station van Rijswijk. 

Later hoorde ik dat 8 september een extra mooie dag 
is geweest voor de campagne. Naast positieve 
reacties in Rijswijk won ‘Doe weer mee’ later op de 
dag de Nationale Alfabetiserings-prijs, die uitgereikt 
werd in de Ridderzaal in Den Haag. 

Een mooie erkenning voor een hechte samenwerking 
tussen gemeenten. En dan ben ik weer een beetje 
trots op onze eigen wethouder Jos Bolte, die samen 
met zijn collega-wethouder in Delft de trekker is van 
deze campagne. 
 
Wil van Nunen, raadslid 
(uit blog op www.rijswijk.pvda.nl) 

 
++ * ++ 
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Onlangs was ik bij mijn zus in Alphen a/d Rijn ter 
gelegenheid van het communiefeest van mijn 
nichtje. Na de kerkdienst en de lunch ging het feest 
verder in de speeltuin in de wijk: een 
verenigingsspeeltuin, zoals wij er in Rijswijk ook een 
paar hebben o.a. in de Penninglaan en Buvelio achter 
het Ravesteijnplein. In tegenstelling tot Rijswijkse 
verenigingen zijn die wel in de weekenden geopend, 
en dat is fijn. Het is volgens mij een gemis als de 
speeltuinen juist in de weekenden, als ouders tijd 
hebben om erop uit te gaan met hun kroost, 
gesloten zijn. Op die manier is er in de wijk weinig te 
beleven voor de kinderen en ben je als ouder 
“gedwongen” het vertier verderop te zoeken. En dat 
niet alleen: vaak is het nog duurder ook, want musea, 
dierentuinen, pretparken, het kost allemaal veel en 
veel meer. In de wijk kunnen de kinderen daarnaast 
met vriendjes spelen en nieuwe vrienden maken. 

 

Het antwoord van de wethouder is steevast dat er te 
weinig vrijwilligers zijn om toezicht te houden. Mijn 
vraag is dan: is daarvoor genoeg aan werving 
gedaan? En is aan de bezoekende ouders van de 
speeltuinen gevraagd of zij een bijdrage zouden 
willen betalen voor de toegang zodat de 
openingstijden verruimd kunnen worden en ze er 
ook in het weekend terecht kunnen? En als het 
alsnog moeilijk is om vrijwilligers te vinden, is het 
dan niet mogelijk werkzoekenden op deze functie te 
zetten: een prettige manier om werkervaring op te 
doen, lijkt me! 

Ik ga in ieder geval namens de PvdA nogmaals de 
vragen stellen aan het college.   

Daarnaast willen we meer ‘open’ speelplekken in de 
wijken, waar kinderen lekker kunnen ravotten. 
Plekken waar nu verwaarloosd groen staat bv. Hoek 
Bilderdijklaan/Geestbrugweg en hoek Da 
Costalaan/Geestbrugweg. Een wipkip en een rekstok 
doen al wonderen. Zet er een paar bankjes bij en je 
krijgt ook nog interactie tussen volwassenen die 
lekker gaan zitten toekijken en met elkaar in gesprek 
raken. Ik ga ervoor! 
 
Marja Pelzer, raadslid  
(uit blog op www.rijswijk.pvda.nl) 
 

 
++ * ++ 
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