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Meer mensen aan het werk en meer geld in 
de portemonnee 

 

Meer banen en meer koopkracht is topprioriteit voor de Partij van 
de Arbeid. De PvdA is daarom blij dat het kabinet het eens is 
geworden met de coalitiepartijen over een belastingplan waar 
Nederland mee aan het werk kan. Een belastingplan dat in het 
teken staat van meer banen, meer inkomen en rechtvaardigheid. 
 
De gevolgen van de crisis zijn na zeven jaar nog altijd voelbaar. We 
hebben moeilijke maatregelen moeten nemen. Nu het weer beter 
gaat met Nederland is het tijd dat iedereen dat gaat merken. Meer 
en betere banen. En degenen die al aan het werk zijn gaan minder 
belasting betalen en houden meer over in hun portemonnee. 
 

Het moet aantrekkelijker worden voor bedrijven om mensen in dienst te nemen, zodat alle mensen die zich de 
komende jaren op de arbeidsmarkt melden een goede baan kunnen krijgen. Er komen de komende twee jaar 
volgens het CPB al meer dan 200.000 banen bij, maar de werkloosheid blijft te hoog. Door het aannemen van 
mensen aantrekkelijker te maken kunnen we de werkloosheid sneller laten dalen en wordt de trend dat 
schoonmakers, bouwvakkers en mensen die werken in de thuiszorg met onzekere flexbanen genoegen moeten 
nemen, gekeerd. Ook zij kunnen weer gewoon in loondienst met een net arbeidscontract. Door onder andere de 
arbeidskorting voor inkomens van 20.000 tot 50.000 euro met ruim 650 euro te verhogen en werkgevers een 
loonkostenvoordeel van wel 2.000 euro te geven bij het aannemen van mensen met een bescheiden inkomen - 
zoals conciërges, onderwijsondersteuners, schoonmakers, hulpen in de huishouding, vulploegmedewerkers in de 
supermarkt - kunnen op 35.000 banen worden gecreëerd. Dit is een grote stap die al volgend jaar kan worden 
gezet richting het doel van 100.000 banen. 
 
De PvdA wil dat iedereen het herstel gaat voelen in de eigen portemonnee. In het nieuwe belastingplan gaan lagere 
en middeninkomens er per maand substantieel op vooruit. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd tot wel 50 
euro per maand. We verhogen de belastingkorting voor gezinnen met ruim 250 euro. Het belastingtarief voor 
inkomens tussen de 20.000 en 60.000 euro per jaar gaat met meer dan 2 procentpunt omlaag. In totaal daalt de 
gemiddelde belasting per werkend huishouden met 800 tot 2.000 euro per jaar. 
 
De PvdA wil ook een rechtvaardiger stelsel, met een eerlijke bijdrage van vermogenden en bedrijven. De kleine 
spaarder behaalt nu vaak niet de 4% rendement waarvan wordt uitgegaan. Dit moet anders. Het belastingplan 
komt met een alternatief waar beter wordt gekeken naar werkelijk behaalde rendementen. Bedrijven moeten ook 
een rechtvaardige bijdrage leveren. Fiscale sluiproutes worden dichtgeschroeid en uitstel/afstel-constructies 
worden aangepakt. Fiscale regelingen voor bedrijven kunnen op die manier weer worden gericht op waar ze voor 
bedoeld zijn: groei en werkgelegenheid. Ons bedrijfsleven is gezond en we roepen bedrijven die daarvoor de 
ruimte hebben de lonen te verhogen. Ook dit dient het belang van meer koopkracht en werkgelegenheid. 
 
Na moeilijke jaren gaat het nu weer beter met Nederland. Het wordt nu tijd dat mensen iets terug zien voor de 
offers die we van hen hebben gevraagd. De PvdA zal zich de komende periode blijven inzetten voor meer 
koopkracht, meer banen en een rechtvaardiger belastingstelsel. 
 
Henk Nijboer, Lid Tweede Kamer 
Overgenomen van www.pvda.nl 

++ * ++ 
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Woensdag 8 juli 2015 

Algemene vergadering 
De Rijswijkse PvdA organiseert woensdag 8 juli weer de jaarlijkse algemene vergadering 

Locatie:   Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA  Rijswijk. 
                Bereikbaar per openbaar vervoer met buslijnen 18 en 30. 

Datum:    woensdag  8 juli 2015 

Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

Agenda: 

1. Welkom door het bestuur en een overzicht van de avond. 
2. Vaststellen van de agenda. 
3. Jaarverslag 2014 
4. Financieel verslag 2014 
5. Begroting 2015 
6. Bestuurszaken 
7. Fractiezaken door Wil van Nunen 
8. Eventueel gelegenheid voor het stellen van actueel politieke vragen, afhankelijk van de tijd. 
9. Rondvraag en sluiting rond 21.30 uur. 

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

++ * ++ 

 

Rijswijkse PvdA - Jaarverslag 2014  
 

 
 
Zondag 12 januari 2014 hield de Rijswijkse PvdA haar 
gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst met de 
traditionele huisgemaakte erwtensoep in de 
benedenzaal van Wijkcentrum 'Het Oude Raadhuis' 
in Park Hofrust. Dankzij de bemiddeling van Henk 
van Sluijsdam konden wij op deze mooie locatie als 

gastspreker Tweede Kamerlid Otwin van Dijk 
ontvangen. Vanzelfsprekend ging het gesprek over 
de op dat moment nog aankomende drie transities 
in de zorg. Otwin -zelf rolstoelgebonden- vertelde 
gedreven over deze zaken en gaf de aanwezigen een 
gedegen inzicht in de komende veranderingen. 
 
2014 was het jaar van twee belangrijke verkiezingen: 
zowel voor leden van de gemeenteraad als voor 
leden van het Europese parlement. 
 
Met de Nieuwjaarsbijeenkomst als startdatum, heeft 
het verkiezingsteam van de Rijswijkse PvdA, 
bestaande uit de zittende raadsleden, de wethouder, 
de kandidaten, de vrijwilligers en het bestuur zich 
optimaal ingezet om onze partij zou goed mogelijk 
bij de kiezers te profileren. Folderen, flyeren, 
canvassen, kramen op de Rijswijkse Markt en in 
winkelcentrum In de Bogaard, meedoen met 
debatten: iedereen van de Rijswijkse PvdA was 
betrokken-bezig om onze partij zo goed mogelijk te 
promoten. 
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Woensdag 19 maart 2014 was het aan de kiezers in 
Rijswijk om hun keuze kenbaar te maken. De 
Rijswijkse PvdA had -net zoals in 2010- een 
lijstverbinding met zowel Groen Links als met D66 
en ook nu ging de restzetel naar D66, waardoor wij 
op drie zetels bleven staan. Uiteindelijk kwam de 
fractie van de Rijswijkse PvdA in een nieuwe rol in de 
vertrouwde Raadszaal van het Stadhuis: in de 
oppositie! 
 
Bij deze een woord van dank aan Tineke Snaterse: 
zaterdag 21 maart stelde zij haar huis gastvrij open 
voor alle leden van het verkiezingsteam, om -onder 
het genot van koffie, thee en een taartje- na te praten 
over de gevoerde campagne, de uitslag en de 
toekomst. Alle aanwezigen werden in de bloemetjes 
gezet. 
 
De jaarlijke ledenvergadering werd op 2 april 2014 in 
Wijkcentrum 'Het Oude Raadhuis' gehouden. 
Tijdens deze vergadering nam de Rijswijkse PvdA 
afscheid van de bestuursleden Tineke Snaterse en 
Gerard Koster. Beiden werden met applaus en een 
fraaie bos bloemen bedankt voor hun jarenlange 
inzet; Ron Fitz nam het 'secretaris-stokje' van Tineke 
over. Andy Kooy en Ron Fitz werden herkozen als 
Gewestelijk afgevaardigde. In ons ledenblad 'Vooruit' 
van mei 2014 heeft een uitgebreid verslag over deze 
ledenvergadering gestaan. 
 

 
 

In de aanloop naar de verkiezingen voor de leden 
van het Europees Parlement, hadden Martin van 
Leeuwen en Henk van Sluijsdam op 24 april 2014 
een zogenoemde 'Feit & Visie' thema-avond 
georganiseerd met als onderwerp 'Europa, ver weg of 
heel dichtbij?'. Twee gastsprekers, te weten Arnout 
Mijs van Instituut Clingendael en Kati Piri -derde op 
de PvdA-kandidatenlijst voor het Europees 
Parlement- bezorgen, met Martin van Leeuwen als 

gespreksleider, de aanwezigen een boeiende en 
leerzame avond. In de 'Vooruit' van mei 2014 stond 
een uitgebreide terugblik op deze geslaagde thema-
avond. 
 

 
 
De 1-mei viering 2014 had het inmiddels zo 
vertrouwde verloop: 's-morgens verzorgden de leden 
van het Rijswijkse Strijdkoor de muzikale omlijsting 
rond de plechtigheden bij het Troelstra-monument in 
het Westbroekpark. In de loop van de middag 
bezorgden de 'vaste groep' vrijwilligers weer de altijd 
zo gewaardeerde rode roos bij de oudere leden van 
de Rijswijkse PvdA. Trouwe bezorgers: bij deze 
hartelijk bedankt voor het rondbrengen! Een dag later 
ontving jubilaris Gertie Zwijnenburg uit handen van 
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de speld voor haar 25-
jarig lidmaatschap van de PvdA. Ron Haak en Ron 
Fitz waren respectievelijk namens de afdeling en 
namens het bestuur bij deze feestelijke gebeurtenis 
aanwezig. In de eerder genoemde 'Vooruit' van mei 
2014 stond ook hierover een verslag met natuurlijk 
een foto van de jubilaris. 
 
Vrijdag 6 juni 2014 had het bestuur een 
ontmoetings-avond met een aantal belangstellende 
leden georganiseerd om te zien of er mogelijkheden 
waren om het kleine aantal bestuursleden uit te 
breiden. Andy stelde zijn huis gastvrij open om met 
het bestuur en die leden rond de tafel te gaan zitten. 
Het werd een uiterst gemotiveerd, inhoudelijk 
constructief en praktisch-gericht gesprek. 
 
Ervaringen en ideeën werden uitgewisseld en 
mogelijkheden werden aangegeven en besproken. 
Als gevolg van deze bijeenkomst kwamen Maarten 
Bloemen en Martijn Wijma op 11 december 2014 het 
bestuur versterken. 
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Zondag 22 juni 2014 hielden bestuur, fractie en de 
fractie-assistent een goede en constructieve 
'strategie-dag' in het Wijkcentrum 'Het Oude 
Raadhuis'. 
 
Na deze drukke periode werd het wat rustiger. 
 
De verkiezingen in 2015 voor zowel de Provinciale 
Staten als voor de Waterschappen -en indirect voor 
de Eerste Kamer- zorgden al in de tweede helft van 
2014 voor een aantal activiteiten. 
 
Andy Kooy en Ron Fitz waren in juni als Gewestelijk 
afgevaardigde aanwezig op een extra bijeenkomst 
over de inhoud van het PvdA-verkiezingsprogramma 
voor de Provinciale Staten 2015. Over deze 
bijeenkomst stond een artikel in de Vooruit van 
november 2014. Medio september zorgde een 
enthousiast team bestaande uit Yvonne Hagenaars, 
Andy Kooy, Leendert Verzijden, Maarten Bloemen, 
Silvester Heijdemann en Ron Fitz voor een groot 
aantal amendementen op het concept-verkiezings-
programma. Twee Gewestelijke vergaderingen in 
Rotterdam, één in november en één in december, 
zorgden ervoor, dat én het verkiezingsprogramma én 
de kandidatenlijsten voor zowel de Provinciale Staten 
als voor de Waterschappen 'klaar stonden' voor de 
desbetreffende verkiezingen in 2015. 
 

De Rijswijkse PvdA hield op 11 december 2014 een 
ledenvergadering in Wijkcentrum 'Stervoorde'. Vóór 
de pauze ging het voornamelijk over bestuurszaken: 
benoemd werden Andy Kooy als voorzitter, Maarten 
Bloemen als penningmeester en als afgevaardigde 
voor het Gewest Zuid-Holland en Martijn Wijma als 
algemeen bestuurslid met als persoonlijke aandacht-
onderwerpen communicatie en ledenzaken zoals 
ledenwerving en ledenbehoud. Zoals we allen weten 
was de benoeming van 'mensen-mens' Martijn 
helaas van zeer korte duur: op 11 maart 2015 dienden 
wij geheel onverwacht afscheid van Martijn te 
nemen. 
 
Yvonne Hagenaars had eerder aangegeven dat ze 
graag Congres-afgevaardigde wilde worden. Toen 
Henk van Sluijsdam vanwege toegenomen 
werkzaamheden per direct zijn beide functie's 
(bestuurslid en Congres-afgevaardigde) neerlegde, 
kon Yvonne dan ook per direct benoemd worden als 
Congres-afgevaardigde voor de Rijswijkse PvdA. 
Ná de pauze gaf fractievoorzitter Wil van Nunen een 
overzicht over gedane, lopende en toekomstige 
zaken betreffende de lokale politiek. Natuurlijk was 
er ook de mogelijk tot he stellen van vragen. Een 
uitgebreid verslag van deze vergadering, opgesteld 
door wijlen Martijn, is in deze 'Vooruit' opgenomen. 
 
Ron Fitz, secretaris 
(fotos: Ron Fitz) 

 
++ * ++ 

 

Jaarverslag fractie 2014 
 
Verkiezingen 
Het eerste kwartaal van het jaar stond in het teken 
van de verkiezingscampagne en de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart. Er is met veel inzet 
campagne gevoerd na een enerverende afdelings-
vergadering in november, waarin de lijst werd 
vastgesteld. 
Uiteindelijk was de uitslag met Yvonne als lijsttrekker 
in Rijswijk voor de PvdA beter dan het landelijke 
beeld. 
Bij de vergadering in november zal daar een nadere 
analyse op volgen. Ik nodig iedereen van harte uit 
om zijn/haar bevindingen aan ons of het bestuur 
kenbaar te maken. 
 
De fractie tot maart 

Ondanks de hectiek rond de verkiezingen ging het 
politieke werk in de eerste maanden van het jaar 
natuurlijk gewoon door. Enkele belangrijke dossiers 
voor u uitgelicht: 
1. In maart heeft de gemeenteraad unaniem 

ingestemd met een overbruggingssubsidie voor 
de Rijswijkse schouwburg om de zaken 
financieel op orde te krijgen. Een mooi resultaat 
voor onze, inmiddels voormalig wethouder Jos 
Bolte en onze fractie die zich hiervoor heeft 
ingespannen. 

2. Daarnaast hebben we de kaders voor het nieuwe 
beleid van het Sociaal Domein (jeugdzorg, WMO 
en Participatiewet) vastgesteld in de Raad. Voor 
de fractie een belangrijk dossier, omdat we de 
komende jaren vinger aan de pols moeten 
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houden hoe de veranderingen uitpakken voor 
onze burgers. Voor de PvdA staat voorop, dat 
iedereen, die zorg echt nodig heeft, daar een 
beroep op kan doen. Wij pleiten voor sociale 
wijkteams: zorg dichtbij mensen! 

3. Nu in Haagse wijken grenzend aan Rijswijk 
betaald parkeren is ingevoerd, ontstaat er in 
Rijswijkse wijken ook een forse parkeerdruk. In 
dit kwartaal en ook nog lang daarna zullen we 
het er nog vaak over hebben in de fractie en in de 
Raad hoe ermee om te gaan. Voorlopig wordt er 
in enkele wijken betaald parkeren voor 
belanghebbenden ingevoerd. De fractie ziet dit 
als een eerste noodzakelijke stap om tegemoet 
te komen aan de problemen in enkele Rijswijkse 
wijken. Daarna moet een brede discussie worden 
gevoerd over al dan niet betaald parkeren in de 
andere wijken 

 
De fractie na maart en onze nieuwe (oppositie)rol 
De verkiezingsuitslag voor de PvdA (1 zetel verlies) 
en de uitslag voor andere partijen (Gemeente-
belangen de grootste partij, forse winst voor D66, 
winst voor de SP) verkleinden onze kansen op een 
positie in de coalitie.  
De nieuwe fractie bestaat uit Yvonne Hagenaars, Jos 
Bolte en Wil van Nunen. Erik blijft als fractie-
assistent nauw betrokken bij het werk van de fractie. 
Yvonne en ik gingen een week na de verkiezingen, 
gemotiveerd de onderhandelingen in, die geleid 
werden door de winnaar van de verkiezingen: 
Gemeentebelangen (GBR) Het was echter al snel 
duidelijk dat de voormalige oppositiepartijen elkaar 
stevig vasthielden en graag met elkaar tot overeen-
stemming wilden komen en een coalitieakkoord 
wilden sluiten. In de laatste fase vroegen deze 
partijen (GBR, D66, GL en SP) de VVD daarbij. 
Een coalitieakkoord op hoofdlijnen tussen deze 
partijen was half april een feit. Na 12 jaar een 
wethouder (Jos Bolte) te hebben geleverd en onze 
sociaal/culturele voorzieningen op hoog niveau te 
hebben gehouden, was voor ons nu een oppositierol 
weggelegd. 
Hoewel het verlies beperkt is gebleven gaf Yvonne 
haar fractievoorzitterschap op om het nieuwe 
tijdperk te markeren. Ik startte op 7 mei, de dag 
waarop het nieuwe College werd geïnstalleerd, vanuit 
die rol: koersvast, kritisch, inhoudelijk en 
constructief. Sterk en sociaal blijft ons kompas! 
Yvonne en ik hielden zich vanaf dat moment bezig 
met onderwerpen rond Sociaal Domein, veiligheid, 
bestuurlijke organisatie, welzijn, onderwijs en 
cultuur. Jos deed dat vanaf dat moment met dossiers 

die in Forum Stad worden behandeld (wonen, 
vervoer, economie, milieu). 
Tijdens de installatie van het nieuwe College heeft 
onze fractie een motie ingediend om inzichtelijk te 
maken wat de meerkosten zijn van een extra fulltime 
(vijfde) wethouder in een tijd dat iedereen moet 
bezuinigen. Voor ons een volstrekt verkeerd signaal. 
Een maand later heeft het College de extra personele 
lasten toegelicht maar aangegeven dat er geen extra 
indirecte kosten worden gemaakt zoals bureaukosten 
en extra secretariële ondersteuning. We blijven dit 
punt in de gaten houden. 
 
Breuk met oude College 
Het nieuwe College kondigde al snel aan te willen 
breken met de oude bestuursstijl van het vorige 
College. Het programma ‘ Open Vizier’ gaf aan 
nieuw integraal beleid te willen ontwikkelen en 
burgers meer bij de politiek te willen betrekken. 
Open en transparant beleid. Mooie woorden, maar 
het moest nog wel worden waargemaakt. En het leek, 
ten onrechte, alsof de politiek in Rijswijk zich daar-
voor in achterkamertjes afspeelde. 
Op 13 mei hadden we de laatste Raadsvergadering 
van ‘oud beleid’ met een nieuw College. Op die 
avond werd het laatste raadsvoorstel van Jos Bolte 
over de besteding van rijksgelden voor armoede-
beleid unaniem gesteund, maar ook bekritiseerd. Het 
zou teveel symptoombestrijding zijn van armoede, 
en geen structurele aanpak inhouden. In 2014 
hebben we echter van het nieuwe College geen 
enkele notitie gehad, hoe die nieuwe aanpak eruit 
gaat zien. 
Er is een regenboogcoalitie gevormd van SP tot VVD 
en deze coalitie moet in de komende 4 jaar bij 
sociaal/economische dossiers steeds wisselende 
meerderheden zoeken. Puur pragmatisch, omdat de 
coalitiepartijen op veel dossiers sterk verschillen in 
visie en aanpak. 
 
Speerpunten fractie 
De fractie heeft in mei bij elkaar gezeten om te 
bespreken welke dossiers de komende 4 jaar 
prioriteit hebben. De veranderingen in het Sociaal 
Domein vanaf 2015 zijn uiteraard belangrijk en alles 
wat daar nauw mee samenhangt (welzijn, armoede-
beleid, onderwijs). Ook blijven onderwerpen zoals 
sociale woningbouw, de ontwikkelingen in Rijswijk 
Buiten en duurzaamheid/milieu voor ons belangrijke 
thema’s waarop we de uitgangspunten uit ons 
verkiezingsprogramma (niemand buiten boord of 
aan de kant) kunnen uitwerken. Activiteiten en 
externe communicatie moeten hierbinnen passen. 
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De fractie vindt het onder andere belangrijk om met 
inwoners/ instellingen in gesprek te gaan hoe zij met 
name de veranderingen in het Sociaal Domein 
ervaren: wat is goed gegaan, wat kan/moet beter en 
waar loopt men tegenaan in procedures? Om dit 
natuurlijk weer in te zetten in het politieke werk. 
Samen met het bestuur hebben we een middag 
gebrainstormd hoe bestuur en fractie elkaar in het 
werk kunnen versterken en hoe we het beste met 
elkaar kunnen communiceren. Belangrijk omdat de 
fractie in nieuwe samenstelling en de (nieuwe) 
bestuursleden elkaar nog niet goed kenden. Dit 
proces is nog volop gaande. 
 
Geen Kadernota maar een Kaderbrief 

Het Kadernotadebat dat altijd voor het zomerreces 
plaatsvindt is het moment voor het College om haar 
nieuwe plannen (kaders) voor het nieuwe jaar te 
presenteren en er met de Raad over te debatteren. 
Maar in juni lag er alleen een Kaderbrief die weinig 
informatie bevatte. Het College zat er immers nog 
maar zo kort, was het argument. 
Na de zomer is tijdens informele bijeenkomsten het 
concept-werkprogramma ‘En garde’ van het College 
besproken, meer om de reacties van alle fracties te 
peilen. Het College werkt de komende jaren aan de 
hand van 10 maatschappelijke opgaven. Daarbij viel 
het ons op participeren en communiceren op de 
eerste plaats staat en de sociale agenda pas op de 
tweede plaats komt. 
 
Begroting in november 
De begrotingsbehandeling (2016 en volgende jaren) 
in november was eigenlijk het eerste moment om 
met het College over beleid over de nabije toekomst 
te debatteren. Het viel mij op, dat 2015 vooral wordt 
gebruikt om veel onderzoeken (over het Oude 
Stadhuis bv.) uit te voeren en startnotities te 
schrijven (wonen, duurzaamheid, armoede, re-
integratie). Uiteindelijk zullen dan pas eind 2015 
Kadernota’s worden gepresenteerd, die weer daarna 
(2016) tot echter uitvoering van beleid leiden. 
Voor onze fractie was het onbegrijpelijk dat 2014 is 
benut en ook 2015 wordt benut als beleids-
voorbereidend jaar op enkele grote dossiers. Een 
structurele aanpak van de armoede kan nl. niet tot 
2016 wachten, En temeer niet omdat het vorige 
College wordt verweten er te weinig aandacht aan te 
hebben gegeven. Onze fractie heeft gepleit voor 
duidelijke afspraken over monitoring van ervaringen 

in het Sociaal Domein zowel voor de professionals 
als de cliënten.  
 
Verordeningen Sociaal Domein 
Om de nieuwe wetgeving per 1 januari in te kunnen 
laten gaan heeft de Raad meerdere verordeningen 
voor de WMO/Jeugdhulp/Participatiewet behandeld 
in de 2e helft van het jaar. Onze fractie heeft met het 
oog op de beste zorg voor onze inwoners aandacht 
gevraagd voor een goede aansluiting van de nieuwe 
regelingen op de bestaande, zodat niemand de zorg 
kwijtraakt die daar zeer afhankelijk van is. Ook 
hebben we steeds weer gepleit voor een goede 
communicatie en toegankelijke informatie naar onze 
inwoners. We hebben aandacht gevraagd om goed 
de deskundigheidsborging in de zorg in de gaten te 
houden maar daarnaast ook de slagkracht van de 
wijkteams te bevorderen. 
 
Vragen aan het College 
We hebben in 2014 ook diverse schriftelijke vragen 
gesteld aan het College over o.a. zwerfvuil (steviger 
beleid), gescheiden ophalen van drankenkartons, 
parkeren en over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de Haagweg. 
Daarnaast hebben we er bij het College op 
aangedrongen om met voorstellen te komen om 
sport- en welzijnsaccommodaties aan te duiden als 
‘van algemeen belang’. Door onze inzet is de 
besluitvorming daarover op tijd afgerond en is 
voorkomen dat leden van sport- en andere 
verenigingen veel meer zouden moeten betalen. 
Samenwerking met en steun van andere fracties 
In 2014 hebben we samen met D66 en GL de notitie 
‘Van afval naar grondstof’ over scherper beleid op 
het terrein van afvalverwerking en afvalscheiding 
opgesteld en aangeboden aan het College. 
Een mooi succes was de steun van veel fracties 
(waaronder ook coalitiefracties D66 en GBR) voor 
onze motie om de ateliers in de Torenstraat vrij te 
stellen van een financiële bijdrage op grond van de 
Bedrijven Investerings Zone (BIZ). De kunstenaars 
waren er blij mee. 
 
Het jaar 2014 was voor de fractie een jaar waarin we 
onze nieuwe rol als oppositiepartij moesten invullen 
en we intern nieuwe portefeuilles/taken moesten 
oppakken. We hebben duidelijk laten horen, dat we 
in 2015 meer daadkracht van het College verwachten. 
 
Wil van Nunen (fractievoorzitter) 

 
++ * ++ 
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Verslag afdelingsvergadering 11 december 2014  
 
1 Welkom en overzicht avond. 
Welkom door Andy Kooy namens het bestuur. 
Mededeling dat Maarten Bloemen door persoonlijke 
omstandigheden verhinderd is. 
 
2 Vaststellen agenda. 
Andy licht de agenda toe. Hij spreekt hierbij de hoop 
uit dat de rondvraag uiterlijk 22:00 doorgang kan 
vinden. Hij nodigt de aanwezigen uit om na afloop 
van de vergadering een drankje te drinken in de 
centrale ruimte van Wijkcentrum 'Stervoorde'. 
 
3 vragen naar aanleiding van het verslag 2 april 2014 
Er zijn geen vragen. 
 
4 Aannemen en benoemen bestuursleden en 
afgevaardige. 

Voorstel bestuursinvulling: 

 Maarten Bloemen als penningmeester en 
afgevaardigde naar Gewest. Is jurist op het 
gebied van vastgoed en o.a. ook vve-beheer. 
Heeft even wat minder om handen. Wil daarom 
actief worden binnen het bestuur. 

 Martijn Wijma als algemeen bestuurslid met 
taken ledenmanagement en communicatie. 

 Andy Kooy als voorzitter. 
Henk van Sluijsdam legt zijn taak in het bestuur van 
de Rijswijkse PvdA neer. Hij licht zelf toe. Het wordt 
hem te druk met al zijn taken. Dit wordt door de 
aanwezigen begrepen. Henk krijgt voor al zijn inzet 
bloemen van Andy namens het bestuur en applaus 
van de aanwezigen. 
Yvonne Hagenaars wordt voorgesteld als congres 
afgevaardigde. 
Rond 20:25 wordt door alle, dan aanwezige, leden 
ingestemd met de voorstellen. 
 
5 Toelichting vanuit de fractie door Wil van Nunen 
Wil van Nunen is sinds mei 2014 fractievoorzitter. 
Wil geeft aan, aan haar positie te moeten wennen. 
Daarvoor heeft Yvonne dat goed gedaan. Yvonne 
heeft op de vorige ledenbijeenkomst iets verteld over 
de coalitieonderhandelingen.  
 
Volgens Wil van Nunen is er voor de zomer van 2014 
nog niet veel gebeurd. Jos Bolte heeft iets concreets 
bereikt op het terrein van armste gezinnen in 
Rijswijk. Het moet van het nieuwe college allemaal 
nieuw en anders. Bijvoorbeeld: het college gaat 
‘opgavegestuurd’ werken.  

De fractie is, samen met de andere fracties, 
uitgenodigd voor sessies om mee te werken aan de 
beleidsvorming voor het sociale domein. Het idee 
was: informeel meedenken met het werkprogramma 
van het college. Heeft de PvdA-fractie niet actief 
gedaan. Redenen hiervoor die genoemd worden door 
Wil zijn: de fractie zou daardoor een stukje van de 
collegeverantwoordelijkheid op zich hebben 
genomen, en zou daardoor (een stukje) van haar 
oppositierol hebben verloren. 

  
Wil heeft nog niet veel nieuws kunnen ontdekken in 
hetgeen er door het college wordt gecommuniceerd. 
Al staat de gemeentelijke politiek op dit moment 
(letterlijk) voor een belangrijke ontwikkeling in de 
beleidsuitvoering op het Sociale Domein.  
Namelijk: de zogenaamde 3 transities in de zorg 
(WMO, Participatiewet, jeugdzorg). Dit betekent een 
overheveling van de uitvoering van beleid van de 
rijksoverheid naar de gemeenten. Vooral in 2015 zal 
dit te merken zijn.  
Wil en de fractie willen een duidelijk PvdA-accent 
blijven leggen.  
Vragen die voor de fractie centraal staan zijn: 

 Wat gaat er gebeuren in de uitvoering van het 
beleid? 

 Hoe gaan we de lokale effecten monitoren? 

 Hoe komen bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld 
mantelzorgers) niet in de knel? 

Yvonne heeft zich bijvoorbeeld al duidelijk 
gemanifesteerd op het thema van de jeugdzorg. 
 
Door het college is aangegeven dat het beleid op de 
onderstaande manier uitgerold zal worden. Maar de 
PvdA-fractie maakt zich hier wel zorgen over: 
 Wijkgericht 

 Kleinschalig 

 Dicht bij de mensen in de wijk. 
 

Jos Bolte richt zich op de thema’s van ‘Forum Stad’. 
Dit omdat hij in de vorige periode als wethouder zelf 
verantwoordelijk is geweest voor het Sociale 
Domein. Hij wil in zijn nieuwe functie als raadslid de 
nieuwe wethouder Bjorn Lugthart niet voor de voeten 
lopen.  
Motie van de PvdA bij de installatie van het nieuwe 
college: 5 wethouders zorgt voor een extra 
kostenpost.  
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6 Vragen 
Na afronding van de bovenstaande discussie gaat de 
vergadering door naar agendapunt 6, andere actuele 
vragen: 
 Leen: een amendement indienen voor het 

partijcongres op 17 en 18 januari heeft geen zin, 
amendementen kunnen zo wie zo niet worden 
meegenomen. Termijn is te kort dag. 
Dit probleem is breed bekend binnen de partij en 
een struikelsteen. Door middel van een brief 
vanuit het bestuur zal aan het Landelijke 
Partijbestuur worden gevraagd of dit kan worden 
gewijzigd. De brief wordt verstuurd aan Hans 
Spekman met een kopie naar het regionale 
Tweede Kamerlid.  

 Dan komt nog ter tafel het punt van het opheffen 
van de Stadsregio Haaglanden: deze gaat per 1 
januari 2015 op in de Metropool-regio, waarin de 
Provincie Zuid-Holland de vervoersautoriteit 
heeft. Het opheffen van Haaglanden heeft te 
maken met aflopen van WGR+ regeling. De 
vraag is wat dit voor effect heeft voor het 
gemeentelijke beleid en de regionale afstemming 
hiervan. Wordt ge- en vervolgd. 
 

7 Rondvraag en sluiting. 
Wil: we willen nadrukkelijk opereren als afdeling. 
Galik Habib stelt zich voor als  kandidaat 
Waterschap voor Hoogheemraadschap Delfland; 
heeft een achtergrond bij vakbond en rijksoverheid. 
Hij wil graag weten wat er speelt op het gebied van 
water in Rijswijk. Yvonne geeft hierop aan dat er 

problemen zijn met de duikers in de vele waterwegen 
binnen Rijswijk. 
Jos: wil graag dat er veel aandacht wordt besteed aan 
ledenwerving. 
Martin: waardering voor openheid en opstelling van 
fractie. 'Feit & Visie'-avonden blijft hij met Henk 
doen. 
Yvonne: 24 januari 2015 is er een rondleiding in de 
gevangenis van Zoetermeer. 
Cokkie: zou graag zien dat veranderingen in het 
ledenbestand snel aan haar worden doorgegeven: dit 
in verband met het zenden van de verjaardags-
kaarten. Ron Fitz zal dit oppakken. 
Bertram: vraagt aandacht voor de situatie in 
verzorgingstehuizen en beschermde werkplaatsen. 
Hij vindt daarnaast passend onderwijs een punt van 
aandacht en ziet ook graag begeleiding van 
autistische kinderen bijvoorbeeld door paardrijles. 
Jan: vindt het soms lastig om de standpunten van de 
PvdA naar anderen over te brengen. Martin en Henk 
zullen hem hierin ondersteunen. 
 
Rond 22.00 sluit Andy de vergadering. 
Sommigen blijven nog gezellig napraten in de 
centrale ruimte van Wijkcentrum 'Stervoorde', 
anderen gaan gelijk de donkere december-avond in. 
Het bestuur geeft iedereen bij het verlaten van 
Stervoorde een rode roos. 
 
Verslag in december 2014 opgesteld door Martijn 
Wijma. 

  
++ * ++ 

 

Fractiefacetten  
 

Van startnotities naar beleidskaders 
Het wordt tijd dat dit College haar beleidskeuzes 
formuleert en presenteert 
 

We zijn halverwege het jaar 2015 en het beleid van dit 
College heeft voornamelijk bestaan uit startnotities: 
over een aanpak van de armoede, over re-integratie, 
over wonen. 
In de verschillende startnotities heeft het College de 
contouren aangegeven van diverse beleidsthema’s, 
de feiten op een rij gezet evenals de vragen die om 
een oplossing of aanpak vragen. Op zich is het prima 
om eerst met de raadsfracties en maatschappelijke 
groepen om tafel te zitten en input te verzamelen, 

die vervolgens weer kan worden verwerkt in een 
beleidsvoorstel.  
Maar de vervolgstap is natuurlijk veel belangrijker: 
welke beleidskeuzes zal dit College presenteren, 
zodat onze inwoners ook zien dat ambities worden 
waargemaakt in de dagelijkse praktijk? 
Met uitzondering van de Kadernota Parkeerbeleid, 
die 16 juni door de Raad is aangenomen, hebben we 
nog geen beleidskaders gezien voor de andere 
dossiers. 
Het wordt nu echt tijd dat het College, na ruim een 
jaar aan het werk te zijn, haar vervolgstappen 
presenteert. De PvdA wil graag in debat met het 
College en andere fracties over keuzes en prioriteiten 
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in het beleid. Dan kunnen we met elkaar in discussie 
hoe het armoedebeleid structureel verbeterd kan 
worden, op welke wijze we meer mensen aan het 
werk helpen, hoe we de woningen voor onze 
inwoners betaalbaar houden en de huurwoningen 
goed onderhouden.  
Daarom vindt de PvdA-fractie het ook teleurstellend 
dat de Kadernota 2016 die dit College onlangs heeft 
gepresenteerd, geen nieuwe beleidsvoornemens 
bevat. We hebben er begrip voor dat, gezien de 
onzekere financiële situatie waarin de gemeente zich 
bevindt, een voorzichtige opstelling gewenst is. We 
hadden echter wel verwacht, dat het College-
programma ‘En Garde’ met 10 maatschappelijke 
opgaven voldoende uitdaging zou bieden om enkele 
inhoudelijke kaders te presenteren. Met enig 
voorbehoud (begrijpelijk!) en zonder een 100% 
financiële dekking was dit mogelijk geweest. 
Waren het niet huidige coalitiepartijen die het vorige 
College verweten dat het te weinig visie en lef toonde 
bij het Kaderdebat en zich enkel liet leiden door 
financiële kaders? Het zou teveel een boekhoud-
kundige benadering zijn geweest. Terwijl het vorige 
College jarenlang geconfronteerd werd met forse 
financiële bezuinigingen vanuit de landelijke 
overheid. 
Op 7 juli behandelen we de Halfjaarrapportage 2015 
(wat is de eerste 5 maanden gerealiseerd?) en de 
Kadernota 2016. Ik kijk ernaar uit. U bent van harte 
welkom om dit debat bij te wonen in de raadszaal. 
Ook is het debat rechtstreeks online te volgen via de 
gemeentesite. 
Op onze afdelingsvergadering op 8 juli hoop ik u 
meer over de inbreng van onze eigen fractie in dit 
debat te kunnen vertellen. 
 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter. 
 
Wat er de afgelopen maanden in de Rijswijkse raad in 
mijn dossiers speelde  
Werkgroep Sociaal Domein 
De afgelopen maanden heb ik me onder andere 
ingezet als lid van de werkgroep Sociaal Domein. Alle 
fracties in de raad zijn daarin vertegenwoordigd. Het 
is een platform waar we vooral kennis proberen te 
vergaren om het raadswerk beter te doen en de grote 
operaties in het sociale domein beter te kunnen 
volgen. Ik heb in deze werkgroep onder meer 
gesproken met het sociaal wijkteam (u weet wel, die 
van de keukentafelgesprekken), we hebben nader 
kennis gemaakt met Stichting Welzijn Rijswijk en de 
mantelzorg, we hebben het over het nieuwe beleid in 
het algemeen gehad (waar liggen grenzen, wordt het 

echt én beter én goedkoper) en we hebben ons 
verdiept in de nieuwe werkwijze voor de jeugdzorg.  
Wat mij vooral bij het sociaal wijkteam opviel was dat 
er toch nog weer veel nieuwe bureaucratie in het 
leven wordt geroepen. Dat wordt een opletpunt voor 
de komende tijd. De mensen van het sociaal 
wijkteam zijn het eerste contact voor iemand met 
een hulpvraag in de wijk. Echter, artsen noch 
specialisten zitten in dit team. Dat heeft allemaal te 
maken met bekostiging maar het zal een hele kluif 
worden om straks én beter door te verwijzen én hulp 
te geven ‘licht waar het kan en zwaar waar dat moet’. 
In de kranten heeft u over al deze zaken vooral veel 
verontrustende berichten gekregen. Hier in Rijswijk 
lijken alle veranderingen, of het nu gaat om de hulp 
in huis of over de persoonsgebonden budgetten, 
goed te verlopen.  
Ook heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij het 
Jeugdzorgteam van de SWR. Over die Stichting is het 
nodige te doen. Twee leden van het bestuur (onder 
wie Willem van der Ende) zijn daar uit het bestuur 
gestapt omdat zij vinden dat er zowel op personeels- 
als op inhoudelijk gebied (doet de SWR wel 
voldoende wat ze moet doen) voor hen grote zorgen 
zijn. Het college is nu aan zet. U heeft gezien dat wij 
over de SWR vragen hebben gesteld en we onze zorg 
hebben uitgesproken. 

 
Auditcommissie en andere geldzaken 
In mijn rol als voorzitter van de auditcommissie heb 
ik samen met de leden van die commissie een 
gesprek gehad met de accountant. We hebben de 
managementletter besproken en geconstateerd dat 
Rijswijk er financieel goed voor staat. Onze reserves 
en voorzieningen worden zelfs met een ‘goed’ 
gewaardeerd.  Dat is toch in schril contrast, zou je 
zeggen, met wat D66 in verkiezingstijd zei ‘Rijswijk is 
een financieel zooitje’. Niet dus. 
 
Vercommercialisering Schilp 
In oktober wordt in de raad opnieuw de positie van 
het personeel van de Schilp aan de orde gesteld. Dan 
zal er ongetwijfeld in uw VOORUIT weer aandacht 
aan dit dossier worden besteed.  
Er zijn nog vele vragen over de invulling van de 
randvoorwaarden. Het raadsdebat kunt u hier 
terugzien (met mijn inbreng op 3 uur 4 minuten): 
http://player.companywebcast.com/gemeenterijswijk
/20150616_1/nl/player 
  
Yvonne Hagenaars 
Fractielid 
 
PS Wist u trouwens dat u alle raadvergaderingen via 
internet kunt terugkijken of life volgen? Dat is ook 
voor ons raadsleden de belangrijkste bron om onze 
inbreng terug te bestuderen omdat we met ‘de 
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verordening op de werkwijze raad’ hebben 
aangenomen dat er papierloos vergaderd wordt.  

 

(In de herhaling) 
 
In bermen en op belten 
en langs vervuilde sloten 
staat plotseling die roos 
met zijn verlegen rood. 
 
Ga dus maar door  
met leven, hoe moeizaam ook. 
Altijd kom je onverwacht 
de nood het hoogst 
 
Iets ontwapenends tegen 
iets dat troost. 

 
Vanuit de oppositiebankjes 
Ik wil graag kort twee onderwerpen bespreken die 
zich de afgelopen periode in mijn portefeuille 
afspeelden. 
 
Allereerst de wens van het huidige college om terug 
te verhuizen naar het oude stadhuis aan de Generaal 
Spoorlaan 2.  Namens onze fractie heb ik -op 
hoofdlijnen- ingebracht dat deze voor een belangrijk 
deel op nostalgie steunende wens (te) grote 
financiële risico’s kent.  
Juist in een tijd van bezuinigingen is een investering 
van (ten minste) 29 miljoen euro met daarnaast een 
risico van 12 miljoen euro voor frictiekosten on-
verantwoord. Deze cijfers blijken uit een rapportage 
van het college. In zijn plannen houdt het college 
geen rekening met de rentelasten op de boekwaarde 
van de grond van de oude stadhuislocatie en rekent 
het met een rentepercentage van 1,5% in plaats van . 
4% zoals in de gemeente gebruikelijk is. De 
berekende exploitatiekosten zijn bovendien 52.000,- 
euro per jaar hóger dan de huidige lasten van het 
stadhuis aan het Bogaardplein. Over de grote risico’s 
wordt eenvoudigweg heen gestapt. 

Naar de mening van de PvdA zou behoud van het 
bestaande gebouw mogelijk zijn als dit door een 
private partij wordt ontwikkeld voor bijvoorbeeld 
appartementen waar behoefte aan is, met mogelijk 
ook aanvullende functies. De risico’s voor de 
gemeente kunnen dan zeer beperkt blijven. 
 
Wij zijn benieuwd naar het draagvlak voor de 
plannen bij met name onze inwoners en belang-
hebbende partijen. Wil een meerderheid van de 
Rijswijkse bevolking wel vele tientallen miljoenen 
euro’s uitgeven en grote financiële risico’s lopen om 
een paar honderd ambtenaren en het gemeente-
bestuur in het oude stadhuis te huisvesten? Of 
voldoet de huidige locatie centraal gelegen aan het 
Bogaardplein prima? Wij willen de mening van 
inwoners en andere belanghebbenden wel eens écht 
weten voordat zo’n risicovol avontuur wordt 
aangegaan. Dat zou trouwens ook moeten volgens 
het akkoord van het college zelf! Daarin staat dat “de 
besluitvorming in college en raad zo wordt ingericht 
dat inwoners en belanghebbenden vanaf het begin 
betrokken zijn.” 
De fractie van de PvdA is daarom tégen de huidige 
plannen van het college met maar één doel: terug 
verhuizen naar het oude stadhuis met alle 
(financiële) risico’s van dien. 
 
Een ander onderwerp dat veel aandacht vroeg betreft 
het parkeren. Daar is de laatste tijd al veel en vaak 
over gesproken, omdat indertijd veel inwoners van 
Den Haag hun auto in Rijswijkse (woon)buurten 
parkeerden. Inmiddels zijn de kosten voor een 2e 
vergunning in Den Haag gehalveerd en komen er de 
komende periode veel parkeerplaatsen bij. Het is dus 
zeer de vraag of de parkeerdruk vanuit Den Haag nog 
wel een echt argument is om ingrijpende maat-
regelen in Rijswijk te nemen. Een 100% sluitend 
systeem, dat voldoet aan ieders wensen, is namelijk 
onhaalbaar. Ik heb voorgesteld om in de wijken waar 
parkeerregulering écht nodig is, per huisadres slechts 
1 parkeervergunning te verstrekken. De tweede, 
derde enzovoorts auto van die huishoudens moeten 
dan op de resterende vrije plekken in de buurt 
worden geparkeerd. Ter verduidelijking: stel dat in 
een wijk 1.000 huisadressen zijn en 1.500 parkeer-
plaatsen, dan worden 1.000 plaatsen (1 per adres) 
bestemd voor belanghebbenden parkeren. De 
overige 500 plekken zijn vrij (of worden voor een deel 
ingericht als blauwe zone voor kortparkeren). Dat 
beperkt regelgeving en duur toezicht. Bovendien zie 
je telkens dat als in de ene buurt het parkeren wordt 
gereguleerd, de problemen in de aanpalende wijken 
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sterk toenemen (waterbedeffect). Het uitgangspunt 
om de 1e auto per adres te faciliteren (zoals ik dus 
namens onze fractie als uitgangspunt heb 
ingebracht) stond ook in het voorstel van het college, 
maar dat leek de wethouder bij de bespreking niet te 
herkennen…. Bespreekbaar zou nog kunnen zijn –als 
dat gewenst wordt– een 2e vergunning per huis-
houden mogelijk te maken waarvoor dan een hogere 
prijs geldt.  
De nota over het parkeren gaat nu de inspraak in en 
zal na de zomer definitief worden vastgesteld. Ik 
hoop dat uit de inspraak helder wordt waarvoor onze 
inwoners zelf kiezen: dat zal voor onze fractie 

belangrijk zijn bij de uiteindelijke afweging. 
 
Natuurlijk zijn er veel meer zaken geweest waar ik 
onze bijdrage heb mogen leveren. U kunt dat altijd 
volgen via onze website die door Erik van der Veer 
prima wordt bijgehouden. En ik stel het zeer op prijs 
als u laat weten wat u van onze inbreng vindt: dat 
houdt ons scherp en dan weten we of we op de 
goede weg zijn en blijven! 
 
Jos Bolte 
Raadslid Forum Stad 
 

 

++ * ++ 
 

Viering 1 mei 2015 
Vrijdag 1 mei 2015 was het weer de Dag van de 
Arbeid. Traditioneel wordt dat in de ochtend door de 
afdelingen Den Haag, Leidschendam/Voorburg en 
Rijswijk gevierd met een gezamelijke bijeenkomst bij 
het Troelstramonument in het Westbroekpark in Den 
Haag. Het thema van 2015 was 'Verbinding'. Diverse 
spreeksters en sprekers gaven hun eigen belevingen 
betreffende dit thema met als gemeenschappelijke 
binding de waarden van de PvdA. Ook werd 
stilgestaan bij het plotselinge heengaan van ons 
bestuurslid en 'mensen-mens' Martijn Wijma. Het 
geheel werd -zoals altijd- muzikaal omlijst door het 
Rijswijks Strijdkoor.  
Van de Rijswijkse PvdA waren -behalve natuurlijk veel 
leden van het strijdkoor- Aris Gaaff, Ron Haak en 
Ron Fitz aanwezig, de laatste namens het bestuur 
van de afdeling. Na afloop werden eerst rode rozen 
bij het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra 
neergelegd en werd vervolgens enthousiast 
nagepraat in het clubhuis van Korfbalvereniging KVS. 
 

 
 
In de loop van de middag werden ook dit jaar de 
oudere leden van de Rijswijkse PvdA weer verrast 
met een rode roos. Deze keer bestond het team van 
de 'rozen-bezorgers' uit Wil van Nunen, Yvonne 
Hagenaars, Andy Kooy, Gerard Koster, Henk van 
Sluisdam, Ron Haak en Ron Fitz. Bij deze aan allen 
een woord van dank voor het rondbrengen! Wij 
hadden in Rijswijk één jubilaris met een 25-jarig 
lidmaatschap van de PvdA maar zij bleek op 1 mei 
met vakantie te zijn; zij zal de jubileumspeld op een 
later tijdstip uitgereikt krijgen. 
 
Verslag en foto: Ron Fitz

 
 

++ * ++ 
 

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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Ik wil een ander land 
Een land waarin je zorgt voor jezelf, geeft om een 
ander en krijgt wat je verdient. Dat wil onze premier, 
en je kunt je afvragen: wie niet? 
Dit is dan ook niet de politieke keus waar het om 
gaat. Het echte punt is: hoe vul je dat in, en hoe zorg 
je ervoor dat dat land ook een land wordt waarin je 
echt wilt leven. En als ik dat dan voor mezelf op een 
rijtje zet, wil ik een ander land dan onze premier. 
 
Zorgen voor jezelf  
Betekent dat dat iedereen die daar fysiek en geestelijk 
toe in staat is, er zelf voor zorgt dat hij of zij een dak 
boven het hoofd heeft, voldoende te eten, kleding en 
zo nog wat zaken die echt basaal zijn? En betekent 
dat dan weer dat we de samenleving zo inrichten dat 
wie in deze zin voor zichzelf kan zorgen, ook de kans 
krijgt om dat te doen? Door te werken voor een 
inkomen, bijvoorbeeld? Of betekent het ieder voor 
zich en niemand voor ons allen, en ruim baan geven 
aan wie dit vooral uitlegt als “goed zorgen voor 
jezelf” – dus jezelf zoveel mogelijk verrijken, omdat 
het kan, omdat je een dief van je eigen portemonnee 
zou zijn als je het niet deed etc. 
En wat betekent het voor wie er geestelijk of 
lichamelijk niet toe in staat is? Pech, eigen schuld 
dikke bult? Of richten we de samenleving zo in dat 
ieder naar vermogen voor zichzelf kan zorgen, en 
waar dat vermogen niet voldoende is wordt 
ondersteund? Tijdelijk of blijvend? 
 
Geven om een ander 
Betekent dat geven aan wie te weinig heeft, of aan 
wie nabij is en op ons lijkt? Betekent het geven in de 
zin van delen, of in de zin van bevoordelen? Betekent 
het geven naar vermogen, of naar wat we zelf wel 
genoeg vinden? 
En hoe zorgen we dat ook wiens behoefte niet 
zichtbaar is, of wie ons niet sympathiek is, voldoende 
krijgt? Hebben we liever dat we tien personen iets 
geven terwijl ze het niet echt nodig hebben dan dat 
we één persoon niet geven terwijl hij of zij het wel 
nodig heeft? Of draaien we het liever om: beter tien 
personen ten onrechte niets gegeven, dan één 
persoon ten onrechte wel? 
 
 
 

Krijgen wat je verdient 
Natuurlijk. Maar wie stelt dat vast, en hoe? Doet 
ieder dat zelf, of maken we daar afspreken over? 
Kijken we naar ieders bijdrage aan de samenleving of 
naar wat mensen in een vergelijkbare positie 
verdienen? Gaan we ervan uit dat ieder zijn bijdrage 
aan de samenleving helemaal alleen levert, of 
houden we rekening met wat anderen gedaan 
hebben om dat mogelijk te maken? Vinden we het 
verdiend dat sommigen kapitalen erven waarvoor ze 
nooit iets hebben hoeven doen?  
 
En dan nog iets 
Dat land waarin je zorgt voor jezelf, geeft om een 
ander en krijgt wat je verdient – hoe wil je dat dat er 
verder uitziet? Wil je dat daar een beetje groen is 
waar iedereen van kan genieten, of moet iedereen 
daar zelf maar voor zorgen? Wil je dat iedereen die 
daar zin in heeft net zo hard kan rijden als zijn auto 
toelaat, of vind je dat dat wel wat beperkt mag 
worden vanwege geluidsoverlast, luchtkwaliteit en 
veiligheid? Wil je dat er een breed aanbod van 
cultuur en scholing is, of moet dat afhankelijk zijn 
van individuen ervoor willen betalen of van wat we 
kunnen uitrekenen dat het opbrengt. 
 
Ik wil een land –een wereld– waarin iedereen zichzelf 
ten volle kan ontplooien. Waarin iedereen die kan 
zorgen voor zichzelf dat ook doet, en waarin we 
gezamenlijk zorgen voor wie dat niet kan. Waarin 
iedereen geeft naar vermogen en tenminste ontvangt 
naar behoefte. Waarin ieder krijgt wat hij of zij 
verdient, maar we ons realiseren dat ook de grootste 
verdienste mede mogelijk is gemaakt door vele 
anderen. En ik wil een wereld waarin het ook 
anderszins prettig leven is. 
Ik denk dat wat ik wil, alleen tot stand komt als er 
partijen daadwerkelijk deelnemen aan het bestuur 
van het land, de provincies en de gemeenten die de 
samenleving op heel veel punten net wat anders 
willen inrichten dan de partij van onze premier. En 
eerlijk gezegd denk ik dat de partij die daar nog 
steeds het beste van maakt, de PvdA is. Ondanks 
alles wat je daarop kunt aanmerken. 
 
Max Kommer 

 

++ * ++ 
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Mutaties ledenbestand 
Uit overwegingen van privacybescherming vermelden we hier geen namen meer. 

Er werden tot 1 juni drie nieuwe leden ingeschreven. 

Er moesten helaas 27 leden worden uitgeschreven: 
 

Overleden 7 
Opgezegd 15 
Verhuisd uit de afdeling 5 

 

++ * ++ 
 

Banningleergang 2015 over ongelijkheid 
Hoe ongelijk is Nederland? Wat moeten we daarvan 
vinden? Is ongelijkheid slecht? En geldt dat dan voor 
alle ongelijkheden? Hoe kun je vanuit sociaal-
democratisch en levensbeschouwelijk perspectief 
naar ongelijkheid kijken? En wat kunnen we leren van 
Thomas Piketty en David Graeber over ongelijkheid 
en schuld? Daarover gaat de Banningleergang 2015, 
de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over 
de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische 
beweging.  

De Banningleergang is een cursus over de 
ontwikkeling van de beginselen en waarden van de 
sociaaldemocratie. De PvdA heeft de leergang erkend 
als onderdeel van haar scholingsprogramma, maar 
ook niet-PvdA-leden kunnen deelnemen. De 
Banningleergang is in eerste instantie, maar niet 

uitsluitend, bedoeld voor jongeren tot 35 jaar. 
Deelnemers die nog niet eerder aan de leergang 
hebben meegedaan hebben voorrang als er te veel 
inschrijvingen zijn. 

Kosten 
Kosten (inclusief broodmaaltijd) voor deelname zijn 
75 euro. Studenten en minima betalen 30 euro. 

Data en locatie 
De leergang wordt gehouden op 8 en 22 oktober, 5 
en 19 november in zalencentrum Se7ev in Utrecht, 
van 18.30-21.00 uur. Als er deelnemers in een rolstoel 
zijn, wijken we uit naar Zalencentrum Vredenburg (of 
een andere rolstoeltoegankelijke locatie in het 
centrum van Utrecht). 

 

++ * ++ 
 

Positief pamflet 
Het zoemt in de PvdA. Naast onvrede over het 
kabinetsbeleid heerst er een gevoel dat de partij 
achterhaalde verhalen vertelt, terwijl ontwikkelingen als 
individualisering, toegenomen educatie, ontkerkelijking, 
emancipatie, digitalisering, globalisering en migratie 
juist om nieuwe ideeën vragen. 
 
Zo begint “Het positief pamflet”, een verzameling 
van prikkelende ideeën over uiteenlopende 
onderwerpen als arbeidsmarkt, opleiding, veiligheid 
en huisvesting, die de afgelopen tijd binnen de PvdA 

zijn geuit Ze zijn bijeen gebracht en uitgewerkt door 
het Haagse lid Wimar Bolhuis, die daarmee het 
denken wil inspireren en het debat stimuleren.  
 
Wat mij betreft is hij daar aardig in geslaagd. Niet dat 
ik het met alles eens ben – maar juist daarom. 
 
Het pamflet is te vinden op: 
http://www.wbs.nl/opinie/all/het-positief-pamflet 
 
Max Kommer 
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Colofon 
  
Vooruit is een uitgave van de Rijswijkse PvdA 

 
Redactie:  
Gerard Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX,  3960463,  gcmkoster@hotmail.com 
Max Kommer, Leeuwendaallaan 43, 2281 GK,  3907004,  m.m.kommer@casema.nl 
 
 
 

Vooruit per e-mail ontvangen is eerder op de hoogte zijn – en geld 
besparen voor de afdeling. Geef je e-mail adres door via rijswijk@pvda.nl 
of op mijn.pvda.nl/nl/home 
 

 

Discussieer mee in Vooruit 
Alle leden van de afdeling –maar ook niet-leden– zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage aan de 
discussie te leveren door een bijdrage voor Vooruit te schrijven. Zie het adres van de redactie op de 
achterpagina. 
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