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Agenda 
 

2 april 2014 
Afdelingsvergadering, Oude Raadhuis 
 
24 april 2014 
Bijeenkomst “Europa”, Oude Raadhuis  
 

22 mei 2014 
Verkiezingen Europees parlement 
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Europa, ver weg of héél dichtbij? 
 

Informatieavond 
De Rijswijkse PvdA organiseert in het kader van de komende Europese verkiezingen een avond met als titel:              
Europa, ver weg of héél dichtbij? 

Datum: donderdag 24 april 2014 om 20.00 uur  

Plaats: Het Oude Raadhuis - Laan Hofrust 2 (bereikbaar met bus 23 en met tram 1 en 15) 

 

Wat hebben wij in Rijswijk te maken met Europa? Waarover gaat Europa eigenlijk? Moeten we ermee verder 
of niet? Iedereen vraagt zich dat wel eens af. En in het licht van de komende Europese verkiezingen (22 mei) 
zijn dergelijke vragen heel actueel. 

Daarom organiseert de PvdA-Rijswijk op donderdag 24 april 2014 een discussie-bijeenkomst over Europa.  

De avond zal worden geleid door Martin van Leeuwen. 

Het eerste uur geeft Arnout Mijs, EU-deskundige van Clingendael, tekst en uitleg over Europa. Ruimte voor 
uw vragen!  

Aansluitend pauze 

Na de pauze spreekt Kati Piri, derde op de PvdA-kandidatenlijst voor het Europees Parlement. Zij zal 
toelichten wat de PvdA met Europa wil. 

Einde 22.00 uur 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Nadere inlichtingen bij de secretaris: 

Tineke Snaterse, tel 070-3993686 
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WoensdagWoensdagWoensdagWoensdag    2222    aprilaprilaprilapril    2012012012014444 

JaarJaarJaarJaarvergaderingvergaderingvergaderingvergadering    
                     
De jaarlijkse ledenvergadering in 2014 zal plaatsvinden op:  

Datum: woensdag 2 april 2014 om 20.00 uur  

Plaats: Het Oude Raadhuis - Laan Hofrust 2 (bereikbaar met bus 23 en met tram 1 en 15) 
 
 
Agenda 
 

1. Welkom en overzicht van de avond door de wnd voorzitter 

2. Mededelingen van de secretaris 

3. Jaarverslag van de secretaris 

4. Jaarverslag van de penningmeester + verslag kas-controlecommissie 

5. Begroting 2014 

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden  
zowel Gerard Koster (bestuurslid en waarnemend voorzitter) als Tineke Snaterse (bestuurssecretaris) 
hebben te kennen gegeven na een geruime bestuursperiode af te willen treden. 
Belangstellenden voor een functie als bestuurslid wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk bij de 
secretaris te melden. 

7. (Her)verkiezing gewestelijk vertegenwoordigers 
 

pauze 
 

8. Bespreking van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen o.l.v. lijsttrekker Yvonne Hagenaars 

9. Rondvraag en sluiting 
 
Einde : 22.30 uur 

 

Iedereen is van harte welkom! 
    

++ * ++ 

    

Zaterdag 22 maartZaterdag 22 maartZaterdag 22 maartZaterdag 22 maart    

TTTTerugblik op campagne erugblik op campagne erugblik op campagne erugblik op campagne en en en en uitslaguitslaguitslaguitslag    
Yvonne Hagenaars, onze lijsttrekker, wil graag al die leden die zo hard aan de campagne getrokken hebben 
bedanken. Zij nodigt daartoe een ieder uit om op zaterdagochtend 22 maart vanaf 11 uur bij haar thuis, 
Geestbrugweg 39, onder een kop koffie de uitslag te bespreken. 
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VVVVan de an de an de an de secretarissecretarissecretarissecretaris 

Jaarverslag 2013 
  
Een bewogen jaar 

Een buitenstaander zal zeggen: waarom hebben jullie 
als bestuur dit kalenderjaar helemaal geen 
interessante politiek-inhoudelijke of maatschappelijk 
belangrijke thema's aan de orde gesteld op jullie 
afdelingsvergaderingen...? 
Het antwoord is: in een democratisch 
georganiseerde politieke partij als de PvdA is een op 
het oog weliswaar saaie, maar niettemin wenselijke 
zorgvuldige voorbereiding van een 
gemeenteraadsverkiezing een must. Met dùs 
voldoende inspraakmogelijkheden van de leden bij 
de kandidaatstelling, bij de inhoud van het 
gemeentelijk verkiezingsprogramma en bij het 
uiteindelijk vaststellen van de volgorde van de 
kandidaten op die gemeenteraadslijst. 
Het antwoord is óók: binnen al die voorbereidende 
verkiezingsactiviteiten kunnen die interessante 
politiek-inhoudelijke of maatschappelijk relevante 
thema's zeker voldoende aan bod komen! 
 
Met het bovenstaande als filosofie hebben we als 
bestuur ‘met frisse tegenzin’ de activiteiten die in 
2013 nodig waren om de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart 2014. tot een succes voor onze partij te 
maken, ondernomen. Wat is er gedaan? 
 
Nieuwe actieve, potentiële raadsleden zoeken: het 

organiseren van een regionale scholingscursus. 
Begin januari zijn alle Rijswijkse leden die politieke 
interesse in het gemeenteraadswerk hadden -en met 
name een aantal nieuwe leden- per telefoon en via de 
Vooruit opgewekt om deel te nemen aan een 
regionale scholingscursus in Haaglanden. Deze 
cursus had tot doel mannen en vrouwen met 
politieke interesse voor te bereiden op het 
raadslidmaatschap.  
Het initiatief hiertoe kwam van onze voorzitter 
Ronald Bellekom, die samen met bestuurders van de 
PvdA-afdelingen van Zoetermeer, Rijswijk, 
Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, de 
leergang organiseerde.  
Naast de publiciteit hierover in de eigen partijbladen 
werden ook deelnemers buiten onze eigen kring via 
de pers geworven. Deze cursus sloot goed aan bij de 
al in 2012 gestarte zoektocht van het bestuur naar 
nieuw talent. En uiteindelijk hebben in maart, april 
en mei 2013 zo'n 25 deelnemers uit deze regio de zes 
cursusbijeenkomsten van steeds twee uur 

bijgewoond. Deelnemers vanuit Rijswijk waren: 
Maarten Bloemen, Hans Deden, Valentijn Hensgens 
en Andy Kooy. De cursus omvatte naast discussies 
over allerlei bestuurlijke informatie ook tussentijdse 
opdrachten aan de cursisten: bijvoorbeeld om tijdens 
een fictief Raadsdebat je standpunt over een thema 
te verdedigen. Een ander onderwerp was : een 
inleiding over de geschiedenis en de beginselen van 
de Partij van de Arbeid. Dit onderwerp werd op 20 
maart in het Rijswijkse stadhuis helder door Ruud 
Koole (o.a. oud-voorzitter van de PvdA) met een 
filmpje en tal van prikkelende, nieuwe details belicht.  
 

 
 
De leergang bleek een groot succes. Meerdere van 
deze cursusdeelnemers hebben zich voor de 
verkiezingen actief ingespannen voor onze partij! 
 
Uitnodiging aan de leden om zitting te nemen in de 

verkiezingsprogramma-commissie. 
Via de Vooruit van februari werden de leden 
gevraagd mee te denken over het programma en 
zitting te nemen in de 
verkiezingsprogrammacommissie. Het doel was dat 
deze commissie eind van de zomer 2013, dus in 
september het concept verkiezingsprogramma 2014-
2018 klaar had. Zodat dit op de verkiezingsavond in 
november door de leden kon worden aangenomen. 
Dit is ook gebeurd. Onder voorzitterschap van 
Leendert Verzijden, onze fractievolger, en samen met 
twee ervaren leden als Hans Simons en Gerard 
Koster werd een eerste concept opgesteld, waarin 
ook aspecten van een in 2012 door bestuur en fractie 
opgesteld beleidsplan werden meegenomen. Dit 
concept met als motto: Iedereen doet mee in 
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Rijswijk' werd in een Nieuwsbrief in maart aan de 
leden toegestuurd en kwam op de tweede 
ledenvergadering, op 13 juni aan de orde.  
Op initiatief van Leendert en Andy Kooy werden op 
die vergadering een tweetal punten uit het 
programma gelicht en met de aanwezigen kort 
bediscussieerd. Alle geïnteresseerden werden 
uitgenodigd om zich verder over het ter plekke 
uitgedeelde eerste concept te buigen, mee te denken 
over meer concrete formuleringen van onze wensen 
rond allerlei thema's en ideeën hierover aan de 
verkiezingscommissie mee te geven. Afgesproken 
werd om in september een tweede, speciaal aan het 
verkiezingsprogramma gewijde bijeenkomst te 
beleggen, waarop het vernieuwde concept besproken 
werd. Op 18 september kwamen onder leiding van 
bestuurslid Henk van Sluijsdam en afdelingslid Andy 
Kooy zo'n 15 fractie-, bestuurs- en gewone leden bij 
elkaar in een ruimte op het stadhuis. Het was een 
zeer geanimeerd en zinvol debat, met veel 
constructieve opmerkingen en heel bruikbare 
voorstellen voor verbeteringen. Ook hier waren naast 
bekende gezichten ook meestal niet zo actieve leden 
en enkele nieuwe leden als bijvoorbeeld Silvester 
Heijdemann, Aris Gaaff en Martijn Wijma aanwezig 
Op de afdelingsbijeenkomst van 21 november lag er 
dan ook een prachtig, uitgebreid programma voor 
2014-2018 dat met kleine wijzigingen door de leden 
is goedgekeurd.  
Hulde aan de programmacommissie én aan alle 
andere leden die hieraan meegewerkt hebben!  
 
De instelling van een Onafhankelijke 

Kandidaatsstellingscommissie die de selectie van 
potentiële kandidaten begeleidt. 
Het bestuur zocht -na het eerdere fiat hiertoe op de 
ledenvergadering van november 2012- al in een vroeg 
stadium naar PvdA-leden die deel uit wilden maken 
van deze z.g. Onafhankelijke 
Kandidaatsstellingscommissie. En was blij die ook te 
vinden. De O.K.C. - 2014 heeft bestaan uit: Laurien 
Poleij, voorzitter, Martin van Leeuwen, secretaris en 
verder uit Martijn Balster en Willem van der Ende als 
leden. 
De commissieleden hebben met veel zorg de 
profielschetsen van: de kandidaat-fractieleden, de 
fractievoorzitter, de lijsttrekker, de fractie als geheel 
en de wethouder, deels op grond van daarvoor 
centraal geformuleerde richtlijnen opgesteld. Op de 
ledenvergadering van 28 februari zijn zij door de 
afdelingsvoorzitter Ronald Bellekom voorgesteld aan 
de aanwezigen en door hen benoemd. Hun opdracht 
is ongewijzigd overgenomen uit het voorstel daartoe 
in De Vooruit van februari 2013. Vervolgens zijn de in 

de Vooruit van februari gepubliceerde 
profielschetsen door Laurien aan de vergadering 
voorgelegd en door de leden na discussie met een 
kleine wijziging vastgesteld. Er werd afgesproken dat 
dat als een PvdA-gemeenteraadslid drie periodes in 
de fractie heeft gezeten er volgens de statuten naar 
de afdeling teruggekoppeld moet worden dat er 
zwaarwegende argumenten dienen te zijn om deze 
persoon een vierde periode als Pvda-
gemeenteraadslid te laten functioneren.  
In juni schetste de commissie in een stuk in de 
Nieuwsflits het toekomstige team dat haar voor ogen 
stond en wekte ze de Rijswijkse afdelingsleden op 
zich kandidaat te stellen. In de maand september 
hebben de commissieleden met de acht kandidaten 
die zich inmiddels voor de deadline als PvdA-
kandidaat in de nieuwe gemeenteraad bij de 
afdelingssecretaris hadden aangemeld, en die 
bovendien een uitgebreide c.v. en 
integriteitsverklaring hadden ingediend, gesproken. 
Met een ieder van hen zijn twee gesprekken gevoerd. 
Op 30 oktober is het voorstel voor de volgorde van 
de kandidatenlijst aan het bestuur gepresenteerd. 
Vervolgens is de ontwerpkandidatenlijst met een 
beknopte toelichting op de zeven kandidaten die de 
O.C. in een door hen bepaalde volgorde aanbeveelt, 
in een speciale nieuwsbrief -samen met het concept-
verkiezings-programma- op 3 november aan de leden 
via een gerichte uitnmodiging aan de leden 
toegestuurd.  
En op de afdelingsvergadering van 21 november -die 
hieronder beschreven wordt- is deze volgorde door 
de voorzitter aan de 51 aanwezige en 
stemgerechtigde Rijswijkse leden voorgelegd. De 
commissie heeft 10 keer vergaderd. Namens het hele 
bestuur nogmaals zeer bedankt voor jullie 
inspanningen! 
 
Een afdelingsvergadering organiseren waarop zowel 

het concept-verkiezingsprogramma als de 
ontwerpkandidatenlijst voor de PvdA-Rijswijk 
volgens de geldende partijreglementen door de leden 

besproken werden. 
Deze algemene ledenvergadering vond plaats op 21 
november 2013 en werd geleid door de 
bestuursvoorzitter, Ronald Bellekom.  
Een verslag van deze vergadering met het 
uiteindelijke verkiezingsprogramma en de 
uiteindelijke kandidatenlijst van de hand van 
bestuurslid Gerard Koster vindt u elders in deze 
Vooruit. 
De verkiezingsuitslag -met een andere lijsttrekker en 
andere kandidaten hoog op de lijst dan door de O.C. 
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was voorgesteld- was voor de aanwezige leden, maar 
ook voor het bestuur een verrassing.  
De weken die volgden waren hectisch. Leendert 
Verzijden die als tweede geplaatst was door de O.C. 
maar lager geplaatst werd door de afdeling, trok zich 
in december als kandidaat terug. Ronald Bellekom en 
de overige bestuursleden waren teleurgesteld dat de 
vernieuwing van de Rijswijkse PvdA-fractie die zij 
voorstonden, niet door de meerderheid van de 
aanwezige leden gedeeld werd. 
Dit en het feit dat hij door zijn drukke 
werkzaamheden minder tijd had voor de partij heeft 
Ronald in december doen besluiten af te treden als 
voorzitter. Ronald: zeer bedankt voor alle energie die 
je de afgelopen drie jaren in de partij gestoken hebt! 
Ook het kandidaat-raadslid Henk van Sluijsdam 
besloot wegens een andere prioriteitstelling (Henk is 
werkzaam op het PvdA-partijbureau in Amsterdam) 
dat hij geen deel uit wilde maken van de komende 
gemeenteraad. Hij was wel bereid om in het 
afdelingsbestuur te blijven. 
 
Het instellen van een campagnecommissie die de 
publiciteit voor een zo goed mogelijk resultaat bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 verzorgt. 
In deze campagnecommissie hebben zitting gehad -
en zitten ook voor de komende verkiezing nog 
steeds-: Erik van der Veer, campagneleider, Ron Fitz 
bestuurs-penningmeester, Maarten Bloemen, lid, 
Yvonne Hagenaars, fractievoorzitter en Jos Bolte, 
wethouder S.W.O.Z. 
Vorig kalenderjaar al, in november 2012 was besloten 
dat we vaker en méér en met ons sociaal-
democratisch ideeëngoed via artikelen, columns, 
foto's in de media naar buiten zouden treden, omdat 
het voor veel –ook enigszins linkse- Rijswijkers niet 
erg zichtbaar wat de Partij van de Arbeid in onze 
gemeente eigenlijk doet, waarvoor we staan.  
Er is op initiatief van Yvonne eind oktober van dit 
verkiezingsjaar een campagneplan (met financiële 
onderbouwing) aan de overige leden van de 
commissie geformuleerd. Dit heeft in grote lijnen als 
richtsnoer gediend voor de verdere 
campagneactiviteiten voor deze verkiezingen. 
Al in het begin van en medio 2013 was er geld 
besteed aan een maandelijkse advertentie van de 
fractie in het (gratis) weekblad Groot Rijswijk over 
hun standpunten en successen. Die advertenties en 
stukjes blijken regelmatig gelezen te worden. Ook is 
er door de huidige fractie- en bestuursleden én door 
meerdere potentiële raadsleden in de loop van de 
afgelopen maanden gecanvast, getracht nieuwe 
leden te werven e.d. 

Regelmatig met een PvdA-actie in de krant komen 
houdt de potentiële kiezer op de hoogte van onze 
activiteiten, ook buiten de directe verkiezingstijd, zo 
is de gedachte. Dat werd door kiezers, zo is 
gebleken, zeer op prijs gesteld.  
Eind mei werd er bijvoorbeeld in een supermarkt 
door PvdA-leden actie gevoerd voor de voedselbank. 
En op 1 september deden zes Rijswijkse PvdA-leden 
mee aan een landelijke schoonmaakactie tegen de 
vervuiling van de stranden, die met name gericht 
was tegen de grote hoeveelheid plastic. Ron Fitz 
maakte foto's en Erik zorgde dat er daarover een 
bericht in de Rijswijkse media kwam. 
Daarnaast heeft de campagnecommissie in de herfst 
van 2013 samen met het bestuur geschikte foto’s en 
tekst voor de nieuwjaarswens uitgezocht. En ook 
heeft zij gezamenlijk de tekst voor een flyer, een 
verkort verkiezingsprogramma geschreven. Maar 
vooral is er tijd besteed aan de inhoud en 
vormgeving van een uitgebreid, meerkleurig PvdA-
verkiezingsmagazine met deels landelijke artikelen 
en foto’s, maar ook ruimte voor foto's en korte 
beschrijvingen van onze eerste zeven Rijswijkse 
kandidaten.  
De bedoeling was dit magazine in grote getale in 
februari / maart 2014 huis-aan-huis, dus vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te verspreiden. En 
inmiddels heeft u waarschijnlijk dit prachtige 
verkiezingstijdschrift met fraaie foto's van de eerste 7 
kandidaten en hun c.v., gemaakt door Tino van Dam 
vast wel op uw deurmat gevonden; of wellicht heeft u 
ze zelf als actief partijlid in uw wijk rondgebracht..! 
 
Want dit is een hoopvol gegeven bij de terugblik op 
2013: er zijn iets meer leden actief betrokken geweest 
bij de verspreiding van ons gedachtegoed dan in het 
jaar daarvoor! 
 
Vooral door de inspanning van Henk van Sluijsdam 
werden we geïnspireerd om allerlei originele acties 
uit te proberen om nieuwe kiezers te trekken. Ook de 
opbelrondes naar min of meer slapende leden 
leverden soms nieuwe enthousiastelingen op. 
Verder is opnieuw gebleken dat de activiteiten van de 
raadsleden en de wethouder via hun blogs, acties op 
facebook en twitter, plus de onvermoeibare inzet van 
Erik om de info op de website actueel te houden, veel 
positieve aandacht krijgen.  
Daarom wek ik ook iedereen op om regelmatig voor 
actuele informatie de website www.rijswijk.PvdA.nl te 
bezoeken! 
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Wie zaten er in 2013 concreet in de fractie en wie in 
het bestuur? 
De fractie was aan het begin van 2013 als volgt 
samengesteld: Yvonne Hagenaars (fractievoorzitter), 
Marja Pelzer, Wil van Nunen en Coskun Yilmaz 
(fractieleden). Coskun Yilmaz stapte in januari na 
meningsverschillen met de fractievoorzitter uit de 
fractie en mam zijn zetel mee. Marja Pelzer nam in de 
raad van 12 februari 2013 afscheid en werd opgevolgd 
door Erik van der Veer. 
Jos Bolte was ook dit jaar weer onze PvdA-wethouder 
voor Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en Zorg 
(SWOZ). 
Zij hebben zich alle vier ook dit jaar weer in en buiten 
de raadszaal ingezet om onze idealen –vertaald in 
plaatselijke, concrete activiteiten te verwezenlijken. 
Geen geringe taak, want ze zijn een kleine fractie van 
drie mensen in een gemeenteraad van 29 leden! Veel 
dank daarvoor.   
Het afdelingsbestuur bestond dit kalenderjaar uit: 
Ronald Bellekom, voorzitter (bijna het gehele jaar), 
Tineke Snaterse, secretaris, Ron Fitz 
penningmeester, Gerard Koster lid en Henk van 
Sluijsdam: lid publiciteit.  
Het afdelingsbestuur vergaderde dit kalenderjaar 
zeven keer en er vonden naast de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari met onze oud-
burgemeester ineke van der Wel, drie 
afdelingsvergaderingen met de leden plaats + tevens 
nog een informele startbijeenkomst begin september 
in het gerenoveerde Rijswijks museum.  
Daar kregen we van de directeur, mw. Lestrade een 
boeiende rondleiding in het vernieuwde gedeelte. We 
zijn als afdeling blij, dat Jos deze uitbreiding van het 
museum in deze tijd van bezuinigingen door de 
Raad heeft kunnen krijgen! 
Er waren verder regelmatig contacten met 
bestuurders van de zusterverenigingen. En ook 
bezochten Ron Fitz en Andy Kooij regelmatig als 
afgevaardigden de gewestvergaderingen in 
Rotterdam. Henk van Sluijsdam heeft dit jaar als 
congresafgevaardigde de landelijke congressen 
bezocht. 
 
Maar ook andere leden waren actief. Op de toogdag 
van de provincie waren zo’n 7 Rijswijkse leden 
aanwezig. En op de 1 mei-viering bij het 
Troelstramonument waren als vanouds vooral de 
oudere leden als Rina van Huuksloot, Ron Haak, en 
Els Leegstra. 
Ook werden op 1 mei als altijd rozen rondgebracht 
aan de oudere partijgenoten: nu boven de 75.  
 

Overzicht van het bereikte door de wethouder en de 
fractie in 2013. 
Als kleine fractie van vier leden van de in totaal 29 
leden van de Rijswijkse gemeenteraad én een 
wethouder op de moeilijke post Sociale Zaken, 
Welzijn, Onderwijs en Zorg had men natuurlijk in 
deze tijd van bezuinigingen een lastige opdracht.  
Toch is er een aantal concrete resultaten te melden: 
 

• Na jarenlange discussie definitieve oplossing 
bereikt voor huisvesting Stanislascollege (IMC, 
De Rijswijkse en Praktijkschool);  

• Raadsvoorstel om het subsidiebeleid te herijken; 
na zorgvuldige inspraakprocedure door 
oppositiepartijen en VVD afgewezen; 

• Vele voorstellen op gebied Sociale Zaken: 
Sanctiebeleid vernieuwd, Doelgroepenbeleid 
Volwasseneducatie, Ooievaarspas weer gratis 
beschikbaar gesteld, Minimabeleid op niveau 
gehandhaafd, Verordeningen Toeslagen 
vastgesteld, aantal werkzoekenden in Rijswijk 
relatief laag gehouden door veel mensen aan het 
werk te krijgen, kortom: een stevig sociaal beleid 
gevoerd! 

• Beleidsnota Volksgezondheid Rijswijk; 

• Financiële problematiek GGD Zuid-Holland-
West opgelost; 

• Fusie GGD’s Den Haag en ZH-West tot nieuwe 
GGD Haaglanden voorbereid en afgerond; 

• de zorg in Rijswijk is goed op orde: Rijswijk 
scoort gemiddeld 8 of hoger op alle punten van 
een Wmo-enquête in het blad Support 
Magazine; 

• opheffing Regionale Stichting Mantelzorg en 
onderbrengen mantelzorg(medewerkers) bij 
Welzijn Rijswijk; 

• Renovatie en ombouw tot Brede School 
Steenvoordeschool;  

• Stichting Omroep Rijswijk geherhuisvest; 

• Nota actualisering Cultureel Erfgoed vastgesteld; 

• Verordening huisvesting onderwijs herzien; 

• Realisatie en opening 1e (nieuwbouw) Brede 
School in Rijswijk (Muziekbuurt); 

• Nieuwbouw Brede School Stationsbuurt (De 
Piramide) voorbereid; 

• Voorzieningenniveau op peil gehouden, ondanks 
bezuinigingen. Dat geldt voor mijn portefeuille 
met name op de gebieden kunst, cultuur en 
cultureel erfgoed; trots op uitbreiding en 
nieuwbouw Museum, verhuizing Rijswijks 
Historisch Informatiecentrum naar nieuwe 
Museum en (recent) noodzakelijke extra 
subsidie voor Schouwburg; 
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• Veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding 
op de drie grote decentralisaties die op de 
gemeente afkomen en die allemaal in mijn 
portefeuille vielen: Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en 
Participatiewet. Tot nu toe op orde! 

• Ontwikkeling van Brede School Muziekbuurt en 
Stationsbuurt gevolgd 

• Diverse werkbezoeken zoals o.a. aan Trias, 
muziekles in basisonderwijs, Museum Rijswijk, 
schouwburg, Welzijn Rijswijk, bibliotheek aan de 
Vliet, wijkverenigingen 

• Meedraaien met activiteiten van vereniging Amal 
(huiswerkbegeleiding, onderwijsvoorlichting aan 
ouders met Marokkaanse herkomst) 

• Deelname namens PvdA-fractie aan Rijswijkse 
werkgroep Voorbereiding Metropoolregio 

• Deelname aan bijeenkomsten voor raadsleden / 
wethouders mbt voorbereiding Metropoolregio 

• Opstellen van motie mbt inzet van extra 
rijksgelden voor armoedebestrijding (met name 
tbv gezinnen) in Rijswijk 

• Verzoek aan het College om een 
armoedemonitor te ontwikkelen om het 
armoedebeleid en haar effecten beter te kunnen 
monitoren. Het College neemt het voorstel over 

• Fractiewoordvoerder op de verschillende 
dossiers zoals hieronder door Jos genoemd 
(sociale agenda/cultuur/zorg) 

• Aandacht vragen in Raad en bij College om 
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen via 
bestuurlijk overleg schoolbesturen – wethouder 
op de agenda te zetten 

• Voorstel om Ooievaarspas gratis te verstrekken 
aan burgers (tot 130% van minimuminkomen) in 
navolging van besluit in gemeente Den Haag 

• Verzoek aan het College om een 
Maatschappelijke Beursvloer in Rijswijk te 
organiseren, waarbij matches tussen bedrijven 
en maatschappelijke organisaties het 
vrijwilligerswerk ondersteunen. Het College 
neemt het voorstel over. Op dit moment is de 
Beursvloer in voorbereiding. 

 
Overige activiteiten 

Op 16 maart 2013 deed de Rijswijkse PvdA mee aan 
de landelijke actie 'NL Doet': Yvonne Hagenaars 
samen met haar dochter Sophie, Wil van Nunen, 
Tineke Snaterse en Ron Fitz namen 
rolstoelgebonden inwoners van Huize Westhoff mee 
naar de weekmarkt van Oud Rijswijk; Andy Kooy 
deed, samen met z'n vrouw en hun kinderen, mee 
aan het opknap-project van de speeltuin aan de 
Penninglaan.  
 

 
 
Op 11 mei 2013 deden onze drie fractieleden mee aan 
de landelijk georganiseerde PvdA-
voedselinzamelactie. Voor de deur van een lokale 
supermarkt spoorden Yvonne Hagenaars, Wil van 
Nunen en Erik van der Veer de klanten aan één of 
meer extra aankopen te doen om deze vervolgens 
aan de inzamelactie te schenken; aan het eind van 
middag werden alle ingezamelde levensmiddelen 
door Erik bij de Rijswijkse Voedselbank afgegeven.  
 
Op 1 september 2013 deed de Rijswijske PvdA mee 
aan de landelijk georganiseerde PvdA-actie om het 
strand langs de Nederlandse Noordzeekust schoon 
te maken, waarbij de aandacht vooral gericht was op 
plastic afval. Op het Scheveningse strand waren voor 
deze actie de volgende leden actief: Wil van Nunen, 
Tineke Snaterse, Ron Fitz, Andy Kooy samen met zijn 
zoon Arthur, Henk van Sluijsdam en Erik van der 
Veer. 
 

 
 
 

De communicatie met de leden. 
Zonder de inspanningen van Max Kommer en 
Gerard Koster als redactie zou u deze Vooruit en de 
twee vorige Vooruiten niet kunnen lezen. Vaak werd 
een Vooruit bovendien door foto’s van Ron Fitz en / 
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of Erik van der Veer verfraaid. Dit jaar zijn er naast de 
drie Vooruiten ook drie Nieuwsbrieven verschenen. 
Zéér veel dank aan allen die hieraan meegewerkt 
hebben: m.n. ook de verspreiders die de papieren 
Vooruit in dit belangrijke verkiezingsjaar steeds weer 
zorgvuldig en op tijd bezorgden. 
 

Diverse fractieleden en onze wethouder hebben het 
gehele jaar via blogs op www.rijswijk.pvda.nl en in 
Vooruit via “fractiefacetten”en “Van de wethouder” 
verantwoording afgelegd naar de afdeling en naar 'de 
Rijswijkers’ gecommuniceerd. 
                                                                                    
Tineke Snaterse, 
secretaris 

 
++ * ++ 

 

Van de penninVan de penninVan de penninVan de penningmeestergmeestergmeestergmeester    

Financieel verslag 2013 
Financieel gezien was 2013 een stabiel jaar. Aan inkomsten werd een bedrag ontvangen vanuit het 
verkiezingsfonds alsmede een compenserende vergoeding voor eerder gemaakte promotiekosten. Bij de uitgaven 
werd in 2013 minder aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014 uitgegeven dan was begroot. In de post diversen 
zijn de bankkosten opgenomen. In 2014 wil het bestuur vaker thematische bijeenkomsten gaan organiseren; dit 
streven is terug te vinden bij de desbetreffende post van de begroting over 2014. 
 
Ron Fitz 
 
 
 Begroting 2014  Uitkomsten 2013  Begroting 2013 

Inkomsten:  

Afdracht contributie  1.700,00  1.858,12  1.850,00 
Bijdrage lokale bestuurders  1.000,00  1.723,00  1.700,00 
Overige giften  100,00  0,00  0,00 
Inzameling verkiezingen  0,00  0,00  0,00  
Verkiezingsfonds / eigen reserve  4.500,00  2.491,30  2.500,00 
Renten  180,00  259,74  225,00 
Diverse inkomsten  0,00  0,00  0,00  
Totale inkomsten  7.480,00  6.332,16  6.275,00 

 
Uitgaven: 

Bestuurskosten  400,00  368,19  350,00  
Jaarvergadering leden  125,00  93,52  125,00  
Afdelingsvergaderingen en 
themabijeenkomsten  500,00  162,46  250,00 
Nieuwjaarsbijeenkomst  275,00  272,15  250,00 
1 mei / zomerbijeenkomst  250,00  226,60  200,00  
Vooruit, nieuwsbrieven en kerstkaarten  650,00  673,12  650,00  
Website  300,00  582,00  650,00  
Permanente campagne  130,00  851,15  825,00  
Gez. activiteiten andere afdelingen  75,00  0,00  200,00  
Opvang nieuwe leden  50,00  0,00  50,00  
Verkiezingen  4.500,00  744,32  2.500,00  
Verjaardagskaarten  125,00  93,46  125,00  
4/5 mei  50,00  0,00  0,00  
Diverse uitgaven  50,00  30,15  50,00                                          
Totale lasten 7.480,00 4.097,12 6.275,00 
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Balans per 31 december 2013 

 
Middelen  2013 2012 

Kas  0,00 0,00 
Betaalrekeningen  2.234,43 686,39 
Spaarrekening  12.087,00 11.400,00 
Totaal vermogen  14.321,43 12.086,39  

 
++ * ++ 

 

Vaststelling kandidatenlijstVaststelling kandidatenlijstVaststelling kandidatenlijstVaststelling kandidatenlijst    
Afdelingsvergadering 21 november 2013Afdelingsvergadering 21 november 2013Afdelingsvergadering 21 november 2013Afdelingsvergadering 21 november 2013    
  

Een zinderende avond met een enorme inbreng van 
de leden. Meer dan 55 bezoekers (26 % van de 
Rijswijkse leden) in een bijna te kleine en warme zaal 
van de bibliotheek. Met als resultaat een 
verkiezingsprogramma en een lijst kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen voor 2014. Nee, over 
onze lokale partijdemocratie hoeft niemand te 
klagen.  
Na de verwelkoming en opening door de voorzitter 
worden bij de mededelingen de leden genoemd die 
zich hebben afgemeld. Het betreffen de secretaris 
Tineke Snaterse en Elze Siegerist, die in een mail 
daarbij ook een aantal opmerkingen heeft geplaatst 
die bij de agenda-onderwerpen te berde zullen 
worden gebracht.   
Het eerste agendapunt betreft een gewenste 
lijstverbinding met GroenLinks. De afdeling stemt er 
mee in dat het bestuur hierover met het bestuur van 
Groen Links contact zal opnemen.  
Het tweede agendapunt is de vaststelling van het 
verkiezingsprogramma. Dit zal bladzijde voor 
bladzijde gebeuren. Op voorhand zijn er bij het 
bestuur twee amendementen/tekstvoorstellen 
ingediend. Het concept verkiezingsprogramma 
volgend zijn er voornamelijk nuanceringen, 
aanscherpingen en verduidelijkende aanvullingen 
toegevoegd. Echt de plank misgeslagen had de 
programmacommissie niet. Immers nadat de 
programcommissie zijn werk had ingeleverd waren 
er vanuit de afdeling al spontaan reacties en 
aanvullingen gevolgd. In de vergadering heeft de 
afdeling vooral in de inleiding de komende opgave 
rond de decentralisaties van Jeugdzorg, AWBZ en 
participatiewetgeving benadrukt zodat duidelijk 
wordt dat onze partij de gemeente in de uitvoering 
scherp zal volgen en zal afzetten tegen onze 
kernwaarden. 
De passage over de voedselbank en de 
schuldhulpverlening is stelliger geworden; zo ook het 

benadrukken van de noodzaak in Rijswijk van 
betaalbaar wonen zowel in de sociale huur als in de 
koopsector. Aandacht hebben voor geluidoverlast en 
geruisloze geasfalteerde fietspaden. Verder nog een 
pleidooi om de bij de aandacht voor passend 
onderwijs ook te letten op de kinderen die 
uitgedaagd moeten worden omdat het 
lesprogramma te simpel of te traag verloopt. De 
duurte van Rijswijk in de vorm van gemeentelijke 
lasten voor de inwoners wordt afgezet tegen het 
gemiddelde tarief in Haaglanden. Rijswijk wil daarin 
goedkoop blijven maar het handhaven van een goed 
voorzieningenniveau kan een verhoging boven 
inflatie toch noodzakelijk maken. We gaan kortom de 
komende vier jaren voor een duurzaam en een 
integer bestuurd Rijswijk. 
Het derde agendapunt gaat over de volgorde van die 
kandidaten, die in het strijdperk treden voor dat 
integere bestuur.  
Voorafgaande aan de stemmingen deed de 
onafhankelijk kandidaatstellingscommissie bij 
monde van voorzitter Laurien Poleij verslag over de 
gevoerde werkwijze van de commissie en de 
uitgangspunten gehanteerd bij hun keuze. Daarbij 
ging zij uitvoerig in op het in hun ogen ontbreken 
van de zwaarwegende redenen om af te mogen zien 
van de 12 jaren (drie termijnen) limiet voor een 
kandidaatstelling. De afdeling heeft eerder bij de 
vaststelling van het profiel expliciet de onafhankelijk 
commissie opgedragen aandacht te besteden aan 
het artikel in het reglement waarin de 12 jaargrens 
wordt uiteengezet. In haar ogen voldoet de 
voorgestelde lijst aan de vereisten in het profiel, dat 
de afdeling in februari 2013 heeft opgesteld en dat 
voor hun keuze richtsnoer is geweest.  
Na deze toelichting kon worden overgegaan tot de 
stemmingen, die, omdat het om personen gaat 
schriftelijk dient te geschieden. Om de stemming 
correct te laten verlopen heeft de afdeling Erwin 
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Ruitenberg en Nicole van der Wekken bereid 
gevonden op te treden als commissie van 
stemopneming. Daarna was helaas nog enige 
onduidelijkheid over het al dan niet hebben van 
Ledenrecht (actief en passief stemrecht). Volstrekt 
tegenstrijdige informatie uit de meest actuele 
officiële ledenlijst uit Amsterdam leidde toch tot het 
onbevredigend buitensluiten van een partijlid tot de 
stemming. Het bestuur kon conform de statuten niet 
anders.  
Tegenover de als eerste geplaatste Wil van Nunen 
werd vanuit de afdeling Yvonne Hagenaars geplaatst. 
Vanuit de onafhankelijke commissie werd door 
Laurien nogmaals een toelichting gegeven waarom 
de commissie Wil op grond van het profiel als eerste 
had geplaatst. Vervolgens kwamen er uit de afdeling 
adhesiebetuigingen voor Yvonne. De uitslag werd 27 
tegen 24 voor Yvonne, waarmee Yvonne met 52 % in 
één ronde de meerderheid behaalde.  
Omdat deze uitslag al direct een afwijking en 
“afwijzing” door de afdeling betekende van de 
gehanteerde werkwijze van de onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie , gaf dit voor de 
commissie aanleiding om de opdracht met 
bijbehorende ontwerplijst terug te geven. Het zou 
niet langer hun gewenste concept kandidatenlijst 
kunnen zijn. De afdelingsvergadering is statutair het 
hoogste besluitvormende orgaan. Het bestuur heeft 
daarop de lijst overgenomen bij het verder verloop 
van de stemmingen. 
Als tweede geplaatst was nu automatisch Wil van 
Nunen. Vanuit de afdeling werd daar Jos Bolte 
tegenover gezet. De stemming was uiteindelijk voor 
Wil.  
Op de derde plaats stond nu de oorspronkelijk als 
tweede geplaatste Leendert Verzijden. Uit de afdeling 
kwamen daar tegenover de namen van Jos en Henk 
van Sluijsdam, waarvoor een uitgebreide 
steunbetuiging kwam. Na een eerste stemronde 
waarin niemand de vereiste meerderheid haalde 
leidde een herstemming tussen Henk en Jos tot 
winst voor Henk.   
Op de vierde plaats werd vanuit de oorspronkelijke 
lijst wederom Leendert gezet. Uit de afdeling werden 
de namen van Jos en Andy Kooy genoemd. De 
stemming leverde niet direct een meerderheid op 
zodat na een herstemming Jos het won van 
Leendert. 
Voor de vijfde plaats stond in de inmiddels zevende 
stemronde Leendert tegenover Erik van der Veer en 
weer Andy Kooy. Een eerste stemronde met een 
uitslag van 20 tegen 20 tegen 9 noopte tot een 
herstemming tussen Erik en Leendert. Die werd 
gewonnen door Erik.  

De zesde plaats was voor Leendert. Andy werd vanuit 
de afdeling er tegenover gezet.  
Voor de zevende plaats stond de voor de meeste 
partijgenoten nog onbekende Silvester Heijdemann 
geplaatst. Ook hier werd Andy tegenover gezet. De 
stemming eindigde positief voor Silvester. 
Daarmee had de afdeling het na 10 schriftelijke 
stemrondes wel gezien. De afdeling koos bij 
acclamatie Andy op plaats acht en Jos de Beer op 
plaats negen.  
De voorzitter bedankte zowel de onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie als de commissie van 
stemopneming. Het bestuur stelde vervolgens voor 
de beredeneerde, niet geheel alfabetische lijst van 
opvolgers vast te stellen. Zowel Rina van Huukloot 
als Elze Siegerist, die eerder al een voorbehoud 
hadden gemaakt, gaven aan niet op de lijst te willen. 
Laurien wilde wel zo opschuiven dat Corinne Disser 
op de haar gewenste plaats 16 kon komen. Als 
lijstduwer hebben we Cokkie bereid gevonden. Daar 
was de hele afdeling het mee eens.  
Het was ver na elven, na ruim drie en een half uur 
vergaderen en enerverende stemmingen, dat Ronald 
als voorzitter een voor onze afdeling heel 
gedenkwaardige vergadering kon afhameren. 
 
In de vergadering van de afdeling Rijswijk van de 
PvdA van 21 november 2013 vastgestelde Lijst van 
kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
19 maart 2014 

1. Yvonne Hagenaars 
2. Wil van Nunen 
3. Henk van Sluijsdam 
4. Jos Bolte 
5. Erik van der Veer 
6. Leendert Verzijden 
7. Silvester Heijdemann 
8. Andy Kooy 
9. Jos de Beer 
10. Zakaria Sialiti 
11. Ronald Bellekom  
12. Willem van der Ende  
13. Max Kommer  
14. Gerard Koster  
15. Martin van Leeuwen  
16. Corinne Disser  
17. Laurien Poleij  
18. Hans Simons  
19. Ron Fitz  
20. Tineke Snaterse  
21. Nicole van der Wekken  
22. Gertie Zwijnenburg  
23. Martien Branderhorst  
24. Cokkie Schoonderwoerd 
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Van de wethouderVan de wethouderVan de wethouderVan de wethouder    

Even afwachten …. 
 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf is het 1 dag 
voor de verkiezingen. Dus zicht op de uitslag is er 
nog niet. Aan onze inzet in de campagne zal het niet 
liggen: vele uren flyeren, canvassen, enzovoorts 
legden een flinke tijdsdruk op veel van onze leden. 
Maar de algehele stemming rond de PvdA is niet 
goed, en wordt in de media (de Telegraaf voorop) 
vooral uitvergroot op onderwerpen waar het niet 
goed gaat.  
 
Hier in Rijswijk is het –mede dankzij de inbreng van 
de PvdA- gelukkig wel goed gegaan. Terugblikkend 
op deze periode durf ik te stellen dat er veel voor 
elkaar is gekomen waar wij als PvdA trots op mogen 
zijn. In het jaarverslag is het nodige genoemd, maar 
in algemene zin denk ik dat in een coalitie waar we 
natuurlijk geen meerderheid hadden een zeer 
verantwoord sociaal beleid is gevoerd. Dat geldt voor 
sociale zaken, voor de zorg, maar ook op 
welzijnsgebied en voor jeugdbeleid. En het onderwijs 
is stevig op de kaart gezet met (nieuwe) Brede 
Scholen en een definitieve oplossing voor de 
huisvesting van het Stanislascollege (voorheen IMC). 
We hebben verantwoordelijkheid genomen en 
kunnen daar met opgeheven hoofd verantwoording 
voor afleggen! 
 
Hoe gemakkelijk is het dan om vanaf de zijlijn 
(vanuit de oppositie) te roepen dat het allemaal niet 
goed is of niet deugt, of dat er (veel gehoord) geen 
visie is. Maar met tegenvoorstellen komen is er dan 
veelal niet bij. Dat vind ik jammer omdat het 
noodzakelijk is dat er kritisch wordt gekeken naar 
voorstellen die het college doet, maar dan wel vanuit 
een opbouwende stellingname wat mij betreft. Dan 
kan het resultaat alleen maar beter worden. We 
zullen zien of de komende raadsperiode hier iets 
gaat veranderen.  
 
Tot aan de laatste raadsvergadering op 11 maart is er 
hard doorgewerkt. Ik ben blij dat de gemeenteraad 
unaniem heeft ingestemd met een 
overbruggingssubsidie voor de Rijswijkse 
Schouwburg van 200.000 euro om de zaak 
financieel op orde te krijgen. In het besluit zat ook 
een financiële prikkel voor de schouwburg om voor 
ongeveer 100.000 euro zelf een oplossing 
(bijvoorbeeld via een lening) te zoeken. Maar zonder 

die subsidie had de schouwburg het niet voor elkaar 
gekregen om financieel te overleven, en gelukkig is 
iedereen in (de raad van) Rijswijk ervan overtuigd dat 
onze schouwburg, die het fantastisch goed doet, 
moet blijven voortbestaan! 
 
In dezelfde vergadering heeft de raad ook unaniem 
besloten om de kaders vast te stellen voor het beleid 
op het gebied van het Sociaal Domein. Dat betreft de 
drie decentralisaties op het gebied van Jeugdhulp,  
AWBZ/Wmo en de Participatiewet. Dit jaar zullen er 
nog vele uitwerkingsbesluiten volgen, maar deze 
richtinggevende kaders waren nodig om de 
voorbereiding daarvan mogelijk te maken. Hoewel 
Gemeentebelangen en de SP in eerste termijn 
aankondigden te zullen tegenstemmen, heb ik beide 
fracties kunnen overtuigen om toch vóór te 
stemmen. Zeker voor de SP lag dat best lastig, maar 
zij hadden ook geen alternatief en vonden de 
inhoudelijke argumenten om in te stemmen 
uiteindelijk doorslaggevend. Leuk als politiek 
succesje, maar ik vind het vooral belangrijk omdat 
daarmee het politieke draagvlak voor dit belangrijke 
onderwerp volledig is. Al met al ben ik dus niet 
ontevreden over ook die laatste raadsvergadering! 
 
En nu afwachten wat er na de verkiezingen gaat 
gebeuren. Duidelijk is dat wij als PvdA inzetten 
(conform hetgeen in de afdelingsvergadering is 
besloten) op deelname in het nieuwe college. 
Natuurlijk weet je van tevoren dat je dan niet alles 
kunt waarmaken wat in het verkiezingsprogramma is 
opgenomen, maar je kunt daar in elk geval een deel 
van bereiken en ook in de loop van de periode 
invloed uitoefenen. Vanuit een oppositierol is je 
invloed als politieke fractie qua resultaat altijd 
beperkt.  
 
Wat er ook gebeurt, ik kijk als wethouder behoorlijk 
tevreden terug op de afgelopen periode waarin we 
als Rijswijkse PvdA en ik vanuit mijn rol flink hebben 
bijgedragen aan een goed, degelijk en sociaal 
bestuur. Nu maar afwachten of dat ook door de 
kiezers wordt gehonoreerd….. 
 
Jos Bolte, 
Wethouder sociale zaken, welzijn, onderwijs en zorg 
Maart 2014 
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FractiefacetFractiefacetFractiefacetFractiefacet     

Zonnig voorjaar  
 

Op de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen 
schrijf  ik voor u het laatste fractiefacet.  

Elders heeft u al kunnen lezen wat wij de afgelopen 
tijd bereikt hebben. Laat ik me hier beperken tot wat 
zich de laatste maanden heeft afgespeeld. 
 
Huisjesmelkers – actie Lijsterbeslaan 

In deze straat maakten bewoners zich terecht 
ongerust over de sociale cohesie in hun buurt. De 
PvdA is bij de buurtbewoners met cake op bezoek 
geweest en wij hebben naar aanleiding van dat 
bezoek vragen gesteld in de raad. Er blijkt een site te 
zijn die huisjesmelkers tips en tops geeft voor de 
diverse gemeenten. Rijswijk bleek daar voor hen een 
ideale plek. Tijd dus om beleid te gaan ontwikkelen . 
Dat enige weken later bleek dat een van de 
kandidaten van de nieuwe partij BVR het pand bezat 
en daar de grote hoeveelheden Oost-Europeanen liet 
verblijven, was een van de vele smetjes op de 
verkiezingsstrijd van de afgelopen weken. Even 
daarvoor immers was gebleken dat een andere 
kandidaat van dezelfde partij een weetplantage in 
huis had. De vriendin van de kandidaat, die ook in 
het huis woonde, wist niets van het bestaan van de 
plantage. Alle drie de kandidaten staan nog op de 
lijst. 
 

 
 

Ouderen, jongeren en zorg dichtbij  

De gemeente Rijswijk maakt zich op om die zaken 
die nu praktisch door de provincie of het Rijk worden 
uitgevoerd soepel zelf uit te voeren. Een plan, een 
gezin, een hulpverlener. 
De ouderen in Rijswijk vormen een grote groep. Zij 
zijn bezorgd. Wat gaat er voor hen veranderen? Voor 

de PvdA staat voorop dat in ieder geval bestaande 
rechten niet zomaar aangetast kunnen worden. De 
wethouder heeft beloofd dat voor 2015 alles wat is op 
orde blijft. 
Wat de PvdA betreft komen er zo snel mogelijk 
sociale wijkteams: mensen dichter bij. Zie ook ons 
magazine! Dat de Kadernota Sociaal Domein door de 
gehele raad is vastgesteld betekent in ieder geval dat 
voor Rijswijkers de grote lijnen vast staan. 
 
Parkeren en betalen 

Toen in Den Haag in wijken grenzend aan Rijswijk 
betaald parkeren werd ingevoerd, leek Rijswijk even 
overspoeld te worden door mensen die hier wilden 
parkeren. Alle maatregelen die op zeer korte termijn 
genomen zijn, riepen evenzovele boze reacties op. 
Wat mij betreft –ik bepleitte dat allang geleden– zou 
er in heel Rijswijk gekeken moeten worden naar 
belanghebbendenparkeren en zou er buiten de stad 
of in garages geparkeerd moeten worden.  
Omdenken, kortom. 
 
Eigen belangen eerst, daar zijn wij niet van.  
Het stuitte mij tegen de borst dat nu ook in Rijswijk 
openlijk bevolkingsgroepen zijn weggezet. Dat er 
weer wat te kiezen valt dezer dagen is wel duidelijk. 
In Rotterdam noemt de lijstrekker van Leefbaar zich 
op de radio een ‘rechtse roeptoeter’ en hier 
plaatselijk noemt een partij zich graag ‘een soort 
PVV-light’.  
Op internet spelen zich tussen de plaatselijken, zoals 
u gezien heeft, onverkwikkelijke scheldpartijen af. 
Voor de burgemeester reden om aan te sporen tot 
correct campagnegedrag.  
Ik ben ervan overtuigd dat de kiezers  weten dat er 
grote problemen op ons afkomen. Dat als we als 
Rijswijk die gemeente willen blijven die we al jaren 
zijn, een prettige woon- en werkstad, dat we dan 
meer moeten doen dan roepen. Wíj hebben, ook na 
morgen, de kandidaten, de kiezers hebben hun stem. 
U heeft uw stem. Als u dit leest, heef hij 
waarschijnlijk al geklonken.   
 
Samen, met elkaar voor elkaar 
 
Yvonne Hagenaars, Fractievoorzitter 
Maart 2014 
 

Vol goede 
moed, de 
drempel naar 
de nieuwe 
periode over - 
hier met 
Silvester 
Heijdemann 
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De potentie van de deelnemers aan de De potentie van de deelnemers aan de De potentie van de deelnemers aan de De potentie van de deelnemers aan de 

amateuristiscamateuristiscamateuristiscamateuristische kunstbeoefening en hun he kunstbeoefening en hun he kunstbeoefening en hun he kunstbeoefening en hun 

stemgedragstemgedragstemgedragstemgedrag 

Nu de verkiezingen naderen (noot redactie: dit stuk 
werd eerder dit jaar ontvangen) en er aanleidingen 
voor argumenten moeten worden gevonden om te 
kunnen overreden een stem op de PvdA uit te 
brengen, heb ik diep nagedacht over die argumenten 
daarvoor en de persoonlijke context daarbij; de 
interessevelden die daar als vanzelf bij horen. In de 
tijd waarin wij zullen moeten opboksen tegen allerlei 
maatschappelijke en burgelijke stromingen, die 
onderling bijna allemaal de modernste 
communicatiemiddelen ter beschikking hebben is 
het zaak om met goede argumenten - die wij kunnen 
beheersen en geloofwaardig en dus bezielend, over 
te komen. 
 
Persoonlijk ben ik bezield van en met de 
amateuristische kunstbeoefening, met als kern mijn 
bezig zijn in het beoefenen van het toneelspel in vrije 
tijd; jarenlang beoefend en gevolgd. Het is een 
onderdeel van het culturele gebeuren in Nederland 
en ook en absoluut een item voor de verkiezingen.ln 
de loop van de jaren zijn er wel geschatte cijfers 
bekend geworden van de aantallen beoefenaars van 
de amateurkunsten. Dat loopt uit in de miljoenen; 
alleen al in Den Haag moeten dat er al 
tienduizenden zijn. Muziek, dans , toneel 
cabaretschilderkunst etc.etc. En Rijswijk neemt 
daarin deel, zoals je weet. Dat kunnen voor ons 
onder andere potentiële kiezers zijn,waarop wij ons 
kunnen richten. Het zijn de geesten van het individu, 

van gevoelige mensen met de natuurlijke trekken van 
egoïsme en baatzucht. Voor ons doel zijn die 
personen niet makkelijk als stemmers te vangen; 
mits zij geleid worden naar hun 
vertrouwde(politieke) horizonten waaraan ze zich 
dan (gretig?) conformeren. 
 
De amateuristische kunstbeoefening is daarbij hun 
levensdraad, een houvast en een bron voor intensief 
maatschappelijk verkeer. Dat moet voor ons een 
handvat zijn om hen te bewegen de juiste en ons 
welwillende keuze te maken in het stemlokaal. 
 
Dan spreek ik hier van de vele stemmen die op ons 
uitgebracht kunnen worden; in het vooruitzicht dat 
hun belangen bij ons veilig zijn; mits zij daarvan 
doordrongen raken ( te denken valt hierbij aan de 
mogelijkheden het toekennen van werkruimten, van 
subsidies en van erkenning van hun bezigheid; van 
een voor hun essentiële waardebepaling op sociaal 
en maatschappelijk terrein ). 
 
Ook op dit gebied ( de wereld van de 
amateuristische kunstbeoefening) vallen zetels te 
winnen, mits de werving ten tijde van de campagnes 
nadrukkelijk laat blijken deze bevolkingsgroep niet 
vergeten te zijn; goed voor hun eigenwaarde en goed 
voor de partij. 
 
Ad van Buuren

++ * ++ 
 

Spreiding vaSpreiding vaSpreiding vaSpreiding van kennis, macht n kennis, macht n kennis, macht n kennis, macht ––––    en en en en vermogenvermogenvermogenvermogen    
Toen het het huidige kabinet nog maar net was 
afgetreden, ontstond grote onrust over wat Hans 
Spekman noemde “een nivelleringsfeestje”: het sterk 
inkomensafhankelijk maken van de ziektekosten-
premies, zodat mensen met een hoger inkomen 
meer zouden betalen. Vooral binnen de VVD, maar 
niet alleen daar, liep de weerstand zozeer op, dat het 
feestje werd afgeblazen.  
 
Nu, een ruim jaar verder, lijkt het vooral onze partij 
te zijn die wordt afgestraft voor regeringsdeelname. 
En het zou mij niet verbazen dat daar, naast zulke 
missers als de aanschaf van de JSF (voor wie zou dat 

eigenlijk een feestje zijn?), ook gevoelens rond 
nivellerng en rol in spelen. En wel aan twee kanten. 
 
Aan de ene kant verschilt (of verschilde?) een 
belangrijk deel van onze potentiële achterban niet 
zoveel van de VVD-achterban – in die zin, dat ze een 
redelijk tot goed betaalde baan heben of hadden, een 
eigen huis –al dan niet nog met hypotheek–, een 
beetje spaargeld etc. Zij behoren daarmee tot wat de 
econoom Galbraith al een jar of 20 geleden noemde 
de “tevreden klasse” – degenen die hebben 
geprofiteerd van de economische groei van de 
laatste decennis van de vorige eeuw en die daardoor 
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nu iets hebben. En dus iets te verliezen. Voor hen is 
nivellering geen feestje. 
Aan de andere kant zijn er –dat is een bekend verhaal 
– degenen die niet geprofiteerd hebben van de 
economische groei. Ook zij vorm(d)en en belangrijk 
deel van onze potentiële aanhang. Hen hadden we 
wellicht weer een beetje aan ons kunnen binden –
terughalen van SP en PVV– met dat nivellerings-
feestje. Maar dat ging dus niet door. 
 
Ooit slaagde de PvdA erin, deze twee groepen, met 
zulke tegenstijdige belangen, te verenigen. 
Misschien wel omdat de belangen minder ver uit 
elkaar lagen, maar waarschijnlijk ook omdat we een 
beter verhaal hadden – en dat ook in daden 
omzetten. 
 
Ik denk dat we nog steeds een goed verhaal kunnen 
heben, en dat we er ook werk van moeten maken. En 
ik denk dat dat verhaal is gevat in het mantra van de 
jaren ’70 – met één verandering. In plaats van 
“kennis, macht en inkomen” moeten we “kennis, 
macht en vermogen gaan spreiden”.     

 
In Nederland bezet de rijkste (in termen van 
vermogen) 10% ruim 60% van het totale vermogen, 
terwijl de armste 10% alleen maar schulden heeft. En 
op wereldschaal is het nog veel schever. 
 
Wat mij betreft moeten we daar wat aan gaan doen. 
Niet uit afgunst, maar omdat juist hier een eerlijke 
verdeling niet alleen socialer is, maar ons ook 
economisch sterker maakt. 
 
Daarom: laten we een nieuw nivelleringsfeestje gaan 
voorbereiden. De vermogensaanwasdeling, waarop 
het in de jaren ’70 misliep, opnieuw doordenken en 
vervolgens invoeren. Het vrije verkeer van kapitaal 
aan banden. En natuurlijk: de successierechten 
(erfbelasting) in een progressiever tarief – tot 100%. 
 
Max Kommer 
 
 
 

    
++ * ++ 

 

Mutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestand    
 

Er werden tot 16 maart vijf nieuwe leden ingeschreven: 

Tilburg~van C.K.M. Mw. Thomas Jeffersonlaan 60 2285 BB    
Onderwater F. Mw. Karel Doormanlaan 174 2283 AX    
Dijksman M. Mw. H. van Kollaan 65 2283 NB 
Beijk S. Dhr. Leeuweriklaan 4 2289 EG 
Werff~van der M Mw. Da Costalaan 31 2281 SC 

 

 
 
Tien leden moesten worden uitgeschreven.  

Angevaare P.  Dhr. Prinses Beatrixlaan 431 2284 AP opgezegd 
Samadhan K. Mw. Boogaardplein 114 2284 DN opgezegd 
Wilde E.L.H. Dhr. Wilhelminalaan 18 2281 EG opgezegd 
Maria L. Dhr. Jan Tooroplaan 4-6 2282 VD opgezegd 
Holterman L  Mw. Delftweg 29 2289 AK opgezegd 
Kwant~de W. Dhr. Klaroensraat 101 2287 CC verhuisd 
Paling C. Dhr. Sir W. Churchilllaan 459 2287 AE overleden 
Naarden M. Dhr. Citerstraat 25 2287 EM opgezegd 
Salih H. Dhr. Pr. Marijkesingel 46 2285 HM overleden 
Snaphaan A. Mw. Ieplaan 73 2282 CW opgezegd 

 

 
De afdeling telde per 16 maart 193 leden 
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
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Colofon 
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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. 
 


