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Warm hart, koel hoofd 

 

 
 
 
Vele duizenden vluchtelingen trekken door Europa. Dag na dag zien we beelden die door merg en been gaan. 
Mensen worden op stations als dieren uit elkaar geslagen. Landen duwen stromen met vluchtelingen naar elkaar 
toe, stoppen ze in bussen rijden ze naar de grens en gooien ze er dan eruit op anderhalf vliegen van hier. Wij 
kunnen ons gezicht niet afwenden. De politiek, de PvdA, is medeverantwoordelijk voor het vinden van een 
oplossing. Dat betekent mensen die in hoge nood zijn in Europees verband een veilig onderkomen bieden. En dat 
betekent ook dat we een antwoord bieden op de terechte zorgen van mensen over bijvoorbeeld de locaties waar we 
vluchtelingen opvangen en de hoge woningnood. 
 
Op www.pvda.nl/acties/vluchtelingencrisis lees je meer over de inzet van de Partij van de Arbeid, en over wat je 
zelf kunt doen. Een greep uit wat je daar vindt: 
 
Goed initiatief van PvdA Someren 
In het land zijn verschillende lokale PvdA-afdelingen bezig om in het weekend van 20 en 21 november iets 
bijzonders voor kinderen te organiseren vanwege de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 
november. Initiatieven die zich zowel richten op vluchtelingenkinderen als op kinderen uit de omliggende buurt. 
Zo zorgen in het Limburgse Peel, op initiatief van de PvdA Someren, 15 leden uit 6 verschillende afdelingen ervoor 
dat vluchtelingenkinderen en kinderen uit de buurt samen kunnen zingen en dansen. De dag wordt afgesloten met 
een gezamenlijk diner. 
 
Samen werken aan oplossingen 
Wie de afgelopen tijd Nederland louter via de televisie en kranten bekeek, kreeg de indruk van een diep verdeeld 
land, waar bewoners en politici met scherpe meningsverschillen recht tegenover elkaar staan. Een land waar we in 
een tijd dat de nood hoog is, er niet samen uit komen. We zagen mensen die met knuffelberen en 
kindertekeningen de vluchtelingen welkom heetten, maar ook de man die in blinde woede zijn camper op de weg 
zette om de bus met vluchtelingen te blokkeren. Maar wie verder keek zag iets anders, betoogde Diederik Samsom 
woensdag 14 oktober in het debat in de Tweede Kamer.  
 
Laat opvangcentrum inkopen doen in directe omgeving 

Asielzoekerscentra (AZC’s) moeten de werknemers en de bevoorrading die ze nodig hebben uit de directe 
omgeving gaan halen. Nu zijn asielzoekerscentra verplicht om alles wat ze nodig hebben centraal in te kopen, 
waardoor omwonenden en lokale winkeliers niet profiteren. Het opvangen van vluchtelingen moeten we 
gezamenlijk doen en vergt van iedereen een inspanning. Dan moet je de bakker op de hoek niet uitsluiten, schrijft 
ons Kamerlid Attje Kuiken. 
 

Deze compilatie van teksten van www.pvda.nl is gemaakt door de redactie van Vooruit 
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DDDDonderdag 26 november 2015onderdag 26 november 2015onderdag 26 november 2015onderdag 26 november 2015 

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

Datum:    donderdag 26 november 2015 

Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Agenda: 
20.00 tot 20.30 Bestuurlijke aangelegenheid: 

• Mededelingen vanuit het bestuur 

Algemene mededelingen vanuit het bestuur. Hierbij ook aandacht voor digitale communicatie waaronder 

de digitale nieuwsbrief. 

• Bestuurswisselingen:  

Vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen heeft ons bestuurslid Ron Fitz helaas moeten besluiten 
zijn bestuursfuncties per 31 december 2015 te beëindigen. 
Hierbij een wederom een oproep voor kandidaat-bestuursleden. We hebben dringend bestuursleden 
nodig.  Aanmelden kunt u zich bij de Voorzitter van de afdeling. 

• Begroting 2016 

De begroting zal in lijn liggen met de begroting van 2015. Het verzoek van de vergadering is verwerkt om 
alvast te reserveren voor Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
De begroting wordt u desgewenst met de vergaderstukken toegezonden. Zie hieronder: Aanvraag 
vergaderstukken. 

 
20.30-21.30 Het rode Hart: 

• Werkgelegenheid, met Monika Sie Dhian Ho, directeur Wiardi Beckman Stichting, Wetenschappelijk 

Bureau voor de Sociaal–Democratie. 

Op verzoek van de voorgaande ledenvergadering zetten we op deze agenda een lezing c.q discussie over 
een kernwaarde van de PvdA. Dit onderdeel wordt deze keer georganiseerd door Yvonne Hagenaars. 

 
21.30 – 22.00 Fractie aangelegenheden: 

• Stand van zaken en Portefeuille aangelegenheden door fractievoorzitter Wil van Nunen. 

Een terugblik over de Gemeentebegroting 2016 en onze inbreng daarin/impact. Daarnaast een terugblik 
op onze inbreng in het debat over opvang van vluchtelingen in Rijswijk. 

• Portefeuille aangelegenheden Yvonne Hagenaars 

• Portefeuille aangelegenheden Jos Bolte 

 
22.00 – 22.15 Rondvraag en Sluiting. 
 
Aanvraag vergaderstukken: 
Vergaderstukken worden u per e-mail toegezonden als u ze per mail aanvraagt bij Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com 
Indien u de vergaderstukken op papier wenst te ontvangen kunt u dat ook aangeven. Bel de voorzitter dhr. Andy 
Kooy op 06 55 37 30 39 en u krijgt de vergaderstukken (via de post) thuis. 
Vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering zullen papieren exemplaren van de vergaderstukken ook 
beschikbaar zijn op de vergaderlocatie. 
 
Na afloop is er gelegenheid om in het Wijkcentrum onder het genot van een drankje gezellig informeel na te 
praten. 
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Van de voorzitter Van de voorzitter Van de voorzitter Van de voorzitter     
Raadsleden bedreigd 
Woensdagavond 14 oktober hebben we een extra 
nieuwsbrief rondgestuurd. In de digitale nieuwsbrief 
van vrijdag 16 oktober zijn we er nog even op terug 
gekomen. Er heeft ook genoeg over in de kranten 
gestaan. Toch hierbij nog even kort nog een 
herhaling voor de leden die niet digitaal zijn 
aangesloten. Een aantal Rijswijkse raadsleden heeft 
een persoonlijke brief ontvangen met op zijn minst 
intimiderende inhoud. Dit soort optreden is voor ons 
onacceptabel en wordt binnen onze partij, het 
gemeentebestuur en door de landelijke politiek hoog 
opgenomen. De zaak wordt op dit moment 
onderzocht door politie en justitie. In de media is er 
terecht veel aandacht voor deze zaak. 
Woensdagavond 14 oktober zijn twee Rijswijkse 
raadsleden, onder wie Yvonne Hagenaars, te gast 
geweest bij Pauw om hierover te praten.  
 
Afscheid bestuurslid 
Helaas moeten wij binnenkort afscheid nemen van 
Ron Fitz als bestuurslid. Gezondheidsredenen 
maken het hem onmogelijk zijn taken verder te 
vervullen. Wij danken hem voor zijn inzet in al deze 
jaren.  
Door dit vertrek ontstaat er een lacune in het 
afdelingsbestuur. Ron vervulde -en tot 31 december 
blijft hij dat nog naar vermogen doen- een aantal 
cruciale taken. Deze moeten we zo snel mogelijk 
invullen. Zo is Ron momenteel secretaris van het 
afdelingsbestuur, ombudsman en afgevaardigde van 
de afdeling naar het Gewest. Deze taken wil hij tot 31 
december 2015 zo goed mogelijk blijven vervullen. 
We hebben wel dringend aanvulling en opvulling 
nodig. Zo niet komen deze taken voorlopig bij de 
nog zittende twee bestuursleden te liggen. Dat is niet 
wenselijk, de werkdruk is al hoog genoeg en er zullen 
dan andere verenigingsactiviteiten moeten blijven 
liggen. Natuurlijk hoeven niet al Ron’s taken bij een 
nieuw bestuurslid te komen. Liefst hebben we 
meerdere bestuursleden erbij. Informeren over en 
aanmelden voor activiteiten bij het afdelingsbestuur 
kunt u bij mij. 
 
Feit & Visie thema-avond 

Gelukkig hebben wij ook aangenamer onderwerpen 
te melden: de Feit & Visie thema-avond van 
maandag 28 september 2015 was zeer geslaagd. Een 
korte impressie vindt u elders in deze Vooruit. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Het klinkt vroeg maar binnen het bestuur zijn we al 
bezig met de aanloop naar de verkiezingen van 2018 
voor de Gemeenteraad. Het bestuur heeft hier een 
opgelegde taak in om dit voor te bereiden. Om dit 
goed en gedegen te doen, moeten er tijdig plannen 
worden opgesteld en kandidaten worden gezocht om 
uiteindelijk de kieslijst te kunnen indienen. Het lijkt 
ver weg, maar als je kijkt hoe moeilijk het is om 
bestuursleden te vinden of mensen die op structu-
rele basis de fractie kunnen ondersteunen, is het kort 
dag. Dus hierbij wederom: beb je mogelijk interesse 
neem dan even vrijblijvend contact op met mij. 
 
Begrotingscyclus afdeling 

Het bestuur is druk bezig met de begrotingscyclus 
meer in lijn te brengen met de landelijk PvdA 
richtlijnen en data. Per 1 december dient de 
begroting van 2016 ingediend te zijn. Dit is mede de 
reden waarom we in november de algemene 
ledenvergadering houden. Voor diegenen die naar de 
vergadering willen komen of de vergaderstukken 
willen ontvangen, verwijs ik verder naar de agenda en 
de bijhorende tekst over ontvangen van de 
vergaderstukken als begroting en kandidaatstelling 
voor bestuursleden. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Na de zomervakantie zijn we begonnen met een 
digitale nieuwsbrief. Alle leden die in Amsterdam 
(PvdA hoofdkantoor) hebben aangegeven (ingesteld 
in Mijn PvdA) dat ze per e-mail op de hoogte 
gehouden willen worden krijgen deze. In de digitale 
nieuwsbrief koppelen we diverse digitale bronnen 
aan elkaar en benadrukken extra aankondigingen van 
bijvoorbeeld afdelingsvergaderingen of Feit & Visie 
thema-avonden. Ook hebben we het gebruikt om 
extra informatie te verstrekken rondom de 
dreigbrieven. De nieuwsbrieven bevatten een korte 
introductie-tekst en een “link” naar de complete 
tekst. Heel vaak staat deze op onze website. Soms 
maken we ook gebruik van externe websites. 
Vanuit PvdA Amsterdam vernemen we dat er steeds 
vaker digitaal verspreid gaat worden. Enerzijds 
gebruiken we dit om de snelheid van communicatie 
te vergroten anderzijds om de kosten in de hand te 
houden. We zullen voorlopig nog wel steunen op 
papieren communicatie, deze zal echter niet de 
frequentie hebben van onze digitale communicatie.  
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Ik kan iedereen aanraden om te zorgen dat ze in 
Amsterdam goed geregistreerd staan. Natuurlijk is 
het aanpassen van “Mijn PvdA” bij het wijzigen van 
e-mailadressen niet het eerste waar we aan denken, 
maar neem deze dan als tweede of derde mee. U 
kunt wijzigen door in te loggen op Mijn PvdA en 
vervolgens Wijzigen Gegevens. Hier kunt u nog meer 
dingen regelen. Wilt u bijvoorbeeld aansluiten bij een 
landelijk netwerkgroep dan kan dat door onder de 
kop Mijn Lidmaatschap simpelweg deze 
netwerkgroep aan te vinken. U wordt dan meteen op 
de hoogte gehouden van de voortgang van deze 
groep en krijgt uitnodigingen voor activiteiten. Maakt 
u nog geen gebruik van Mijn PvdA, dan is dit aan te 
maken via de PvdA website met uw relatie-/ 
lidmaatschapsnummer. Ondervindt u problemen, 

neem dan contact op met de ledenadministratie tel 
020-5512155 
 
Afdelingsvergadering 26 november 
Als bestuur nodigen we alle leden uit voor onze 
algemene ledenvergadering op 26 november 
aanstaande. Naast een aantal bestuurlijke zaken is 
de fractie aanwezig en ruimen we tijd in om bij rode 
zaken stil te staan. In deze Vooruit treft u al stukken 
aan van onze fractieleden en de agenda voor deze 
algemene ledenvergadering.  
Tot de 26e, tot dan. 
 
Andy Kooy 
Voorzitter PvdA-afdeling Rijswijk 
Andy.Kooy.PvdA@gmail.com 
06 55 37 30 39 
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Samen werken aan een kleurrijke toekomst van 
Rijswijk 
Op het moment dat u mijn stukje leest, hebben we 
de behandeling in 1e termijn van de Begroting voor 
2016 achter de rug (3 november). Op dit moment (1 
november) weet ik nog niet hoe het College en 
andere raadsfracties op onze inbreng zullen 
reageren. Op onze afdelingsvergadering op 26 
november kan ik u hierover meer zeggen. 
 
De fractie hamert er evenals vorig jaar tijdens de 
begrotingsbehandeling op dat dit College haar 
ambities in daden omzet. Helaas zien we daar in de 
nieuwe begroting niet veel van terug. Welgeteld is er 
één Kadernota dit jaar vastgesteld: voor het 
parkeerbeleid. Daarnaast wachten we nog steeds op 
een structurele aanpak van armoede, op beleid om 
werklozen te re-integreren op de arbeidsmarkt, op 
een Cultuurvisie, op een nota Duurzaamheid.  
 
Dit College blijft naar eigen zeggen ‘in gesprek met 
Raad en inwoners om haar ambities verder uit te 
bouwen.’ De nieuwe aanpak om sessies met 
inwoners te organiseren en hun ideeën te 
inventariseren juicht onze fractie toe, maar deze 
interactie moet wel tot zichtbare uitkomsten leiden 
en in beleid worden vertaald. 
 
De fractie zal in haar bijdrage tijdens het debat op 3 
november het College oproepen om meer budget vrij 

te maken voor alle taken die er liggen in het Sociaal 
Domein:  

• Accent op de wijkgerichte zorg dichtbij ouderen 
en mogelijkheden bieden dat ouderen elkaar 
kunnen ontmoeten in hun eigen wijk zodat ze 
actief kunnen blijven meedoen en niet 
vereenzamen, 

• Goede specialistische jeugdhulp voor kwetsbare 
jongeren, 

• Meer inzet om nieuwe banen te creëren; dit is de 
ambitie in Den Haag en moet wat ons betreft 
zeker ook door de SP-wethouder in Rijswijk 
worden overgenomen. 

 
De periode van invoering van nieuwe taken voor de 
gemeente in het Sociale Domein is nu achter de rug. 
Het gaat er nu om dat ieder de zorg en 
ondersteuning krijgt, die nodig is. Het is de taak van 
de Raad om dat te controleren. Dat kan alleen als de 
Raad voldoende op de hoogte wordt gehouden over 
de stand van zaken.  De PvdA-fractie heeft vorig jaar 
herhaaldelijk aangedrongen op meer tussentijdse 
evaluatiemomenten aan de hand van duidelijke 
criteria.  Want we willen natuurlijk niet alleen weten 
hoeveel inwoners zorg en ondersteuning is geboden 
maar vooral ook wat de kwaliteit van die zorg is.  
 
Vorig jaar was onze fractie de eenzame roepende in 
de woestijn wat betreft de vraag om regelmatig terug 
te koppelen en te rapporteren aan de Raad. Nu 
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voelen andere fracties die behoefte ook om te weten 
hoe we het doen en waar een verbeterslag nodig is. 
 
Samen werken aan een kleurrijke toekomst van 
Rijswijk is onze oproep voor 2016! 
 
Deze oproep heeft ook betrekking op de discussie die 
we afgelopen maanden in de Raad en met onze 
inwoners hebben gevoerd over de opvang van 500 
vluchtelingen in onze gemeente. De PvdA is er vanaf 
het begin dat het COA een verzoek om opvang van 
vluchtelingen aan de gemeente heeft gedaan heel 
duidelijk over geweest. Mensen in nood, die voor 
oorlogsgeweld vluchten, help je vanzelfsprekend! We 
vinden het zeer te waarderen dat dit College met 5 
verschillende partijen vanaf het begin een positieve 
grondhouding heeft aangenomen. U kent inmiddels 
de uitkomst ook: op 6 oktober heeft een grote 
meerderheid van de Raad besloten om in het 1e 
kwartaal van 2016  500 vluchtelingen op te vangen 
op het voormalige TH-terrein aan de Lange Kleiweg. 
 
Wij hebben nog wel enkele ideeën om als gemeente, 
als Rijswijkers deze mensen welkom te heten en te 
ondersteunen. Kennis maken met elkaar, elkaar 
ontmoeten is zo belangrijk om elkaar te begrijpen en 
te ontdekken wat je met elkaar deelt. 
 
Ik hoop u op onze afdelingsvergadering van 26 
november te mogen begroeten en met u verder te 
kunnen praten over de uitkomsten van het 
begrotingsdebat en onze plannen voor het komende 
jaar. 
 
Graag tot 26 november! 
 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter. 
 
 
Live is art, art is life  

In de zomer bezocht ik een aantal tentoonstellingen. 
De tentoonstelling met de titel 'life is art, art is life', 
oftewel “het leven is kunst en kunst is het leven”, 
maakte de meeste indruk op mij. Deze 
tentoonstelling toonde een overzicht van het werk 
van de Chinese kunstenaar Song Dong. Hij werkt in 
alles wat hij doet met deze gedachte. Hij laat zien dat 
wat er nu in China gebeurt in de politiek een 
rechtstreeks effect heeft op zijn eigen leven. Maar 
ook dat zaken uit die politiek aan de orde stellen en 
dat in een museum plaatsen (wassen beelden van 
Chinese agenten bijvoorbeeld die ineens achter een 
bezoeker staan) weer een effect hebben op de kunst, 
op andere kunstenaars én op het leven van velen. 

 

 

 
Zorg  
Het college volgen wij scherp door te kijken of de 
sociale wijkteams en de professionals daarin en daar 
omheen, niemand in de kou laten staan.  
Als het gaat om mantelzorgers heb ik gevraagd om in 
beeld te brengen hoeveel jongeren (dus onder de 
achttien) mantelzorg verlenen. Uit mijn eigen 
schoolpraktijk ken ik verschillende gevallen van 
jongeren die een heel gezin draaiende houden als er 
een zieke moeder is, bijvoorbeeld. Van die leerlingen 
die dat doen, vind ik dat zij van hun leven een 
kunststuk maken. 
 
Goed werk 
Ik vind  het een gotspe dat een SP- wethouder 
van sociale zaken niet bereid is om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het 
creëren van werk. Tenslotte ligt er een sociaal 
akkoord waarin overheid en werkgevers afspraken 
hebben vastgelegd, onder andere dat zij actief werk 
zullen maken van werk voor mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt: werkgevers creëren 125.000 banen 
en de overheid 25.000. Rijswijk zou daarin een 
aandeel moeten leveren. In de begrotingsbespreking 
van aanstaande november zal uw PvdA daar zeker op 
terug komen! 
 
Voor de PvdA blijft goed werk voor iedereen 
natuurlijk hoofdboodschap en richtlijn. Misschien 
zelfs wel de basis van ons bestaan als politieke 



 
 
 
 

Pagina 7 

 
Vooruit 

 

jaargang 2015, nummer 2 
 

stroming.  De PvdA moet na blijven denken over de 
rol van 'werk' in ons bestaan. Zelf raak ik altijd nog 
geïnspireerd door de gedachte van een basisloon 
en/of een 25-urige werkweek voor iedereen.  
 
Bij de provincie Zuid- Holland heb ik in een 
werkgroep die sprak over aansluiting onderwijs-
bedrijfsleven bepleit dat er meer stageplekken 
moeten komen voor niveau éen en twee MBO-
leerlingen. Er is door de PvdA landelijk een maatregel 
in het leven geroepen die het voor mensen boven de 
dertig mogelijk maakt om de goedkope 
studertenlening aan te vragen. Tot mijn tevredenheid 
is die maatregel ook beschikbaar voor MBO-ers. 
 
In Utrecht heb ik met vele partijgenoten gesproken 
over nieuwe manieren om werk te creëren. Daar 
raakte ik aangestoken door Ad Melkert die uiteraard 
grote inzet vroeg van de Tweede Kamerfractie op het 
onderwerp werk. Met hem ben ik van mening dat de 
Tweede Kamer dat veel te weinig doet, terwijl het 
rapport 'De bakens verzetten' toch duidelijke 
handvatten aanreikt. 
Bijvoorbeeld: juist in een technologische en 
robotiserende maatschappij moet je door een slinger 
te geven aan duurzaam werken door deze bedrijven, 
werk creëren op andere plekken.  
 
Voor Rijswijk zou ik graag inzetten op een 
Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid zoals we dat ook in 
ons verkiezingsprogramma hebben staan. 
 

 
 

Democratie 
Als je hard roept heb je dan gelijk? 'Grenzen dicht 
voor gelukszoekers', het klinkt zo lekker maar het is 
natuurlijk niet zo simpel. (En...alsof het zoeken van 
geluk een zonde is, dat doet toch iedereen?)  
Met ontzetting zie ik aan dat gewone aardige 
mensen krijsend op tv zeggen 'daar moet een piemel 
in' als een vrouwelijk raadslid in Steenbergen durft te 
pleiten voor de komst van een AZC. Ik word er echt 
heel erg boos van als een plaatselijke partij folders 
uitdeelt op de hockeyclub om te vertellen dat 'jonge 
meisjes niet meer veilig naar de club konden komen 
als er een AZC zou komen.' Schandelijke 
stemmingmakerij. En met afschuw maakte ik op 13 
oktober jl. de brief open waarin mijn dochters 
bedreigd werden als er in januari 2016 een AZC in 
Rijswijk zal komen. 
 
Zo ga je niet met elkaar om.  
 
Volksvertegenwoordigers doen hun werk. Wat je ook 
van iemands standpunt vindt, intimideren en dreigen 
is uit den boze. Iedereen moet weten dat dat soort 
onsmakelijke zaken niet gewoon zijn en vooral dat ze 
ook niet werken.  
 
Ik ben dus trots op onze fractie die heeft 
uitgesproken 'het is niet óf we asielzoekers opvangen 
maar het gaat erom hoe.' 
  
Yvonne Hagenaars 
Fractielid 
 
 
Vanuit de oppositiebankjes 
De zomerperiode ligt weer achter ons en wij (de 
fractie) maken ons op voor de 
begrotingsbehandeling in november en belangrijke 
dossiers in het sociaal domein, maar bijvoorbeeld 
ook over de mogelijke (terug)verhuizing naar het 
Oude Stadhuis. Ik heb daar in mijn vorige bijdrage in 
deze Vooruit uitvoerig bij stilgestaan en ben 
benieuwd hoe er in onze partij over wordt gedacht. 
Aangezien er geen reactie op mijn stuk is gekomen, 
zou ik natuurlijk kunnen concluderen dat iedereen 
het met ons standpunt (de fractie is mede gezien de 
forse financiële risico’s tegen dat voorstel) eens 
is…… maar is dat ook zo?  Laat het me s.v.p. weten 
als u een ander mening bent toegedaan en welke 
argumenten daar dan bij gelden. Dan kunnen we die 
in ons verhaal straks meewegen. 
 
Met RijswijkBuiten (onze nieuwbouwlocaties in Sion 
en ’t Haantje) gaat het goed. Althans, de 
woningverkopen lopen zelfs iets voor op schema, 
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dus dat is een goed signaal. Het haalt ook de druk af 
van het risico dat op de grondexploitatie wordt 
gelopen. Immers, de gemeente heeft voor vele 
tientallen miljoenen euro’s grond aangekocht, en die 
investering moet worden terugverdiend bij de 
oplevering van nieuwbouw. Het voordeel van het 
aankopen van de grond is, dat de gemeente zelf kan 
bepalen wat voor type woningbouw er in een 
deelgebied komt. Zo kan worden ingespeeld op de 
marktontwikkelingen. Dat was niet mogelijk geweest 
als de grond in handen was geweest van 
projectontwikkelaars. De keuze indertijd van het 
vorige college (inclusief de PvdA) om actief op te 
treden, gronden aan te kopen en de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten op het gebied te vestigen 
is denk ik een goede zet geweest. Hoewel met name 
D66 er in de verkiezingsperiode een zwaar punt van 
maakte, omdat de gemeente door de investering in 
grond boekhoudkundig een flinke schuld heeft en er 
dus ook risico mee loopt. Tenzij de huizenmarkt 
ineens weer voor jaren in zou storten is dat risico 
echter heel aanvaardbaar en geeft het de gemeente 
belangrijke sturingsmogelijkheden om RijswijkBuiten 
tot een van de meest aantrekkelijke bouwlocaties in 
Zuid-Holland te maken! En om randvoorwaarden te 
stellen qua welstand, groen en met name ook milieu-
eisen waardoor de wijk (nagenoeg) geheel 
energieneutraal zal zijn.  
 
Wel blijft het opletten of ook het huidige college de 
juiste besluiten blijft nemen. Handhaaft het huidige 
college bijvoorbeeld het uitgangspunt van 
(tenminste) 10% sociale woningbouw, zoals eerder is 
afgesproken? Op vragen van onze kant daarover 
komt nog geen eenduidige reactie. Dat zullen we dus 
goed in de gaten houden! Verder was het met name 
een wens van Gemeentebelangen om 
volkstuinvereniging De Schoffel in het gebied te 
handhaven. Daardoor kunnen er minder woningen 
worden gebouwd en de aanpassingen vergen ook 
een forse investering! Verder heeft het college het 
plan om in ’t Haantje, nabij de grens met Delft, een 

nieuwe grote sporthal neer te zetten, ter vervanging 
van de Marimbahal. Los van de vraag of die locatie 
niet erg excentrisch en dus niet aantrekkelijk is voor 
onze Rijswijkse inwoners, rekent het college een 
commerciële en niet een maatschappelijke 
grondprijs toe aan die voorziening. Dat moet later 
worden goedgemaakt in de huurprijzen, dus de 
sporters gaan dat straks betalen. Maar de 
grondexploitatie van RijswijkBuiten wordt er wel 
mede sluitend door gemaakt….. Ook een geplande 
fietsbrug over de Beatrixlaan ziet het college niet 
meer zitten. Er zou nog alleen een voetgangersbrug 
overblijven. De vraag is echter of dat dan nog erg 
zinvol is (ook financieel), een punt waar wij 
vooralsnog vraagtekens bij hebben! En tenslotte 
maak ik me namens de fractie zorgen of het college 
toch niet “beperkt” wil gaan bouwen in het 
Wilhelminapark. Terwijl het eerder de bedoeling was 
(en overigens nog steeds is) om het park juist de wijk 
in te trekken zodat het een mooie groene woonwijk 
wordt. Ik zal me tot het uiterste verzetten tegen 
bebouwing in het huidige Wilhelminapark en hoop 
dat het college daar geen verkeerde stappen gaat 
zetten. Ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen dat 
partijen als D66 en GroenLinks het groen van dat 
mooie park zouden willen opofferen aan bebouwing. 
Evenmin trouwens dat de SP akkoord zou gaan met 
minder sociale woningbouw: zij stelden in het 
verleden als eis dat er minsten 40% sociale 
woningbouw zou moeten komen. Of ligt de eigenlijke 
macht in het college toch bij de VVD en 
Gemeentebelangen (die ik ongeveer in hetzelfde 
politieke spectrum plaats), en is de rest alleen nodig 
voor een meerderheid?  
De tijd zal het leren. Maar wij zullen vanuit de 
oppositiebankjes kritisch maar opbouwend de vinger 
aan de pols houden! 
 
Jos Bolte 
Raadslid Forum Stad 
 

    

++ * ++ 
    

De strijdDe strijdDe strijdDe strijd    
Op vrijdag 9 oktober begon bij de VARA op NPO2 “De strijd”, een serie over de geschiedenis van de arbeiders in 
Nederland. Deze uitzendingen zijn eigenlijk niet alleen verplichte kost voor wie in de geschiedenis geïnteresseerd 
is, maar ook –en misschien wel juist– voor wie naar de toekomst wil kijken. De toekomst van werk, van arbeiders – 
en van de PvdA.  
Alle afleveringen, en veel achtergrondinformatie, zijn via internet te vinden, op http://destrijd.vara.nl/ 
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Anders kijken naar werkAnders kijken naar werkAnders kijken naar werkAnders kijken naar werk
Tijdens de afdelingsvergadering van 26 november 
gaan we onder andere praten over werkgelegenheid. 
Dat is voor de PvdA vanouds een belangrijk 
onderwerp – zie ook wat Yvonne erover zegt in haar 
bijdrage aan de fractiefacetten. En het zal ook in de 
toekomst telkens weer belangrijk zijn – denk maar 
aan de opkomst van robots, of aan de komst van 
immigranten.  
Ik vraag me dan wel af, of het geen tijd wordt om 
eens anders te gaan denken over werk. Of: als we 
denken en praten over werk, een helder onderscheid 
te maken tussen de verschillende betekenissen die 
“werk” in onze samenleving heeft. 
 
Onderstaand een korte voorzet, gebaseerd op een 
blog dat ik in mei van dit jaar schreef. 
 
In de eerste plaats is er werk in de zin van de arbeid 
die verricht moet worden om als soort en als 
individu te kunnen voortbestaan, op de manier die 
we nu zo ongeveer willen. Oftewel, de arbeid die 
nodig is om voedsel, kleding, warmte te produceren, 
dijken, wegen en huizen te bouwen en van die leuke 
wollige dingetjes te produceren die je soms cadeau 
krijgt bij je boodschappen. Veel van dit werk (je eigen 
huis schilderen, je kinderen opvoeden) wordt niet 
betaald. Als dit werk niet gedaan wordt, leven we 
collectief in miserabele omstandigheden en gaan we 
snel dood. 
 
Dan is er “werk” in de zin van verkochte 
arbeidskracht. Dit systeem van werk als 
tegenprestatie tegen loon maakt arbeidsdeling 
mogelijk en daarmee, in principe, een grotere 
welvaart en eerlijker verdeling daarvan. Als mensen 
van werk in deze zin worden uitgesloten, kunnen ze 
niet delen in de welvaart – tenzij er (ook) een ander 
verdelingsmechanisme is.  
 
En er is “werk” als individuele prestatie, als 
zelfverwezenlijking: je brengt iets tot stand omdat je 
dat wilt, of omdat je het (goed) kunt, en daar kun je 
trots op zijn en je mee verbonden voelen. Een deel 
van dit werk wordt niet betaald. Het systeem van 
werk als tegenprestatie tegen loon verbreekt voor 
velen de verbinding tussen het verrichte werk en het 
tot stand gebrachte product. 
 
Bij deze drie heel verschillende manieren van kijken, 
hoort ook een verschillende beoordeling van de 
wenselijkheid dat iedereen zoveel mogelijk toegang 
heeft tot werk, en van het streven naar een zo groot 
mogelijke arbeidsproductiviteit (of efficiëntie). 
 

Het lijkt me handig om bij de eerste manier van 
kijken te streven naar een zo groot mogelijke 
efficiëntie: hoe krijg je een zo groot mogelijk 
resultaat (omstandigheden die een lang en prettig 
leven mogelijk maken) tegen zo min mogelijk 
inspanning. Vervolgens is de vraag aan de orde hoe 
je de last (inspanning die nodig is) en het resultaat 
eerlijk verdeelt. 
 
Bij de tweede manier van kijken kun je nog steeds in 
termen van rendement denken, maar dan zijn je 
criteria andere: hoe richt je het systeem van werken 
tegen loon zodanig in dat het eerlijk is (wat je ook 
onder eerlijk verstaat) en dat er zo min mogelijk 
transactiekosten zijn (werk dat verricht wordt om het 
systeem draaiend te houden, terwijl het ook zonder 
zou kunnen). Hier komt natuurlijk ook de vraag aan 
de orde hoe we vermogen en daaruit verkregen 
inkomen eerlijk(er) verdelen 
 
Bij de derde manier van kijken is ook een vorm van 
rendementsdenken mogelijk, maar dan gaat het om 
de vraag: hoe richten we de samenleving zo in dat 
zoveel mogelijk mensen een zo groot mogelijke trots 
op en verbondenheid met (het product van) hun 
werk kunnen ervaren.  
 
De uitdaging lijkt me, steeds te bedenken hoe je 
deze drie verschillende visies op werk met elkaar 
kunt verbinden, zodanig dat de drie soorten 
rendement tegelijkertijd gemaximaliseerd worden. En 
dat is niet zo simpel.  
Neem het voorbeeld van “de man met de bezem”. 
Ooit creëerden ondernemers met een hart voor de 
samenleving, in hun bedrijf speciale functies voor 
mensen die niet goed mee konden komen. Iemand 
die geen andere taak had dan ervoor te zorgen dat de 
vloer, of het erf, schoon bleef: de man met de bezem. 
Of –en dat kwam ook in ambtelijke organisaties 
voor– iemand kreeg als taak om papieren te sorteren, 
en elke dag kreeg hij een stapeltje dat weer opnieuw 
door elkaar gegooid was. Die arbeid was volstrekt 
inefficiënt in de eerste zin, maar zorgde er wel voor 
dat iemand een baan had (en er dus bij hoorde, trots 
kon zijn op wat hij presteerde) en een bron van 
inkomen (en dus geen beroep hoefde te doen op 
sociale voorzieningen). 
Als Nederlandse samenleving varen we er wel bij dat 
we vooral werk in de eerste zin –de productie van 
dingen die we nodig hebben–  efficiënt hebben 
gemaakt, ook door heel veel niet meer in eigen land 
te doen, maar uit te besteden naar het buitenland. 
Maar het betekent wel dat we werk in de tweede zin, 
mechanisme om inkomen te verdelen, tekortkomen 
– en we ons dus steeds druk maken om 
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werkgelegenheid. En het betekent dat veel mensen 
hun gevoel voor eigenwaarde (deels) verliezen, 
omdat ze niet de kans krijgen om iets tot stand te 
brengen waar de samenleving op zit te wachten. 
 
Als je dat zo bekijkt, ga je ook anders kijken naar de 
verschillen tussen landen. Doen wij het, met onze 
hoge productiviteit per werknemer maar ook relatief 
hoge sociale lasten, zoveel beter dan Griekenland of 
Italië (even afgezien van de gevolgen van de 
kredietcrisis)? 

Hoe dat ook zij, ik denk dat we als samenleving 
uiteindelijk veel minder nadruk moeten leggen op 
(betaald) werk als verdelingsmechanisme en bron 
van inkomen, en veel meer op werk als manier om 
erbij te horen en jezelf te ontplooien. En als we 
daarin slagen, worden we misschien wel heel blij van 
robots die ons een heleboel uit handen nemen, of 
immigranten die “ons onze banen afnemen”.  
 
Max Kommer 

 

++ * ++ 
    

Alleen nog energieneutrale woningen bouwen 

Feit & Visie avondFeit & Visie avondFeit & Visie avondFeit & Visie avond        
Op de website van Feel Good Radio (de vroegere 
omroep Rijswijk) staat onderstaand bericht van “Robert 
Rijswijk” over de Feit&Visie-avond van 28 september jl. 
We nemen het met toestemming over. 
 
Rijswijk heeft een rol bij het mondiale 
energieprobleem. De gemeente kan haar eigen 
gebouwen energiezuiniger maken; lokale 
experimenten stimuleren; zonnepanelen, HR-ketels 
en brandstofcellen aanmoedigen en alleen nog maar 
vergunningen geven voor de bouw van 
energieneutrale huizen in Rijswijk. Dat was de 
boodschap die maandagavond de aanwezigen op de 
PvdA-Rijswijk bijeenkomst meekregen van Dick 
Benschop, president-directeur van Shell Nederland. 
 
De PvdA-afdeling Rijswijk houdt regelmatig Feit & 
Visie-avonden. Daar wordt gepraat over zaken die 
van groot belang zijn voor iedereen in Rijswijk. De 
avond, die werd geleid door Martin van Leeuwen, 
begon met de feiten. Daarna volgde discussie. En 
alhoewel het een PvdA-Rijswijk bijeenkomst was, 
telde ik ook raadsleden van andere partijen. Niet 
verwonderlijk, want zo’n spreker komt niet elke dag 
naar Rijswijk. 
Dick Benschop werkte samen met Joop den Uyl, Wim 
Kok en Ad Melkert. Hij was staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken in het Kabinet Kok-II en speelde 
daarin een belangrijke rol op het gebied van 
Europese zaken. Sinds 1 mei 2011 is hij de topman 
van Shell Nederland. 
Aan het energievraagstuk zitten meer kanten. Dick 
Benschop: “De wereldbevolking neemt nog toen. En 
omdat de welvaart stijgt gaan mensen ook meer 
consumeren. Daardoor zien we dat de vraag naar 

energie nog steeds stijgt. Voor een belangrijk deel 
wordt daarin voorzien door kolen en olie. Maar die 
zorgen voor luchtvervuiling en de opwarming van de 
atmosfeer. Het klimaatprobleem. Kortom, we willen 
meer energie, maar wel schonere energie”. 
Dat vraagt een mondiale aanpak, daarvoor is het 
nodig dat alle partijen om tafel zitten. En dan niet 
alleen de politiek, maar ook het bedrijfsleven. 
“Zolang de CO2-uitstoot niet zwaarder wordt belast, 
stimuleer je geen innovatie. Er moet wel een prikkel 
zijn voor vernieuwing. Op het moment zitten wel alle 
landen aan tafel bij de klimaatafspraken. Dat maakt 
het probleem beheersbaar. Europa heeft een 
vermindering van de CO2-uitstoot toegezegd van 
40% ten opzichte van 1990.” 
Shell is allang niet meer een bedrijf in olie. Iets meer 
dan de helft van de omzet komt uit gas. En in Oman 
heeft het bedrijf een zonneproject. Ook zijn ze heel 
actief met biobrandstoffen, dat een groeimarkt is. 
Dan de rol van Nederland. Dick Benschop 
benadrukte dat je partijen nodig hebt die willen 
investeren in nieuwe energie. Een belangrijk 
probleem is nu bijvoorbeeld de opslag van 
elektriciteit. Daar is nog geen oplossing voor. “Waar 
kunnen we goed in worden als Nederland. Zonne-
panelen maken ze in China heel goedkoop, daarin 
kunnen we ons niet onderscheiden. De wind op zee, 
dat is volop. Met deze windenergie zouden we in een 
groot deel van onze behoefte kunnen voorzien.” 
Op korte termijn moeten we kolen en olie 
verminderen en een slim gebruik maken van gas. Op 
de Noordzee is nog volop gas. Tot 2060 kunnen dit 
gebruiken, die tijd hebben we om alternatieven te 
ontwikkelen. ’s Zomers kunnen we zon-energie 
inzetten en ’s winters, als er weinig zon is, 
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windenergie. “Nederland kan het laboratorium, het 
kenniscentrum, worden van 

energie-experimenten. Maar dan moet er we meer 
geld komen voor innovatie”. 

 

++ * ++ 
    

Veranderingen in de kwijtscheldingsregelingen 

waterschapwaterschapwaterschapwaterschapsheffingen sheffingen sheffingen sheffingen 
Via Galiek Habieb berichtte de PvdA-fractie van het 
Hoogheemraadschap van Delfland ons begin juni 
2015 over voorgestelde veranderingen in de kwijt-
scheldingsregelingen van de waterschapsheffingen. 
Op 16 juni stelde de fractie van de Rijswijkse PvdA 
over deze voorgestelde veranderingen mondelinge 
vragen aan het College van B & W. Naar aanleiding 
daarvan stond er in de Groot Rijswijk van 10 
september een artikel met als titel 'Minima zijn weer 
de sigaar!'  
 
In het CLB-Nieuws (de uitgave van het Centrum voor 
Lokaal Bestuur van de PvdA) van 13 oktober schreef 
Ton Langenhuyzen: 
 

Kwijtschelding waterschapslasten 
Ruim een maand geleden kwam in het nieuws 
dat het waterschap Delfland van plan is om de 
kwijtschelding van de heffing voor de zuivering 
van afvalwater af te schaffen. Reden genoeg 
voor Manon Fokke en Lutz Jacobi om 
schriftelijke vragen te stellen aan minister 
Plasterk en staatssecretaris Klijnsma. Uit de 
antwoorden blijkt dat er geen andere 
waterschappen zijn die de kwijtschelding af 
willen schaffen. Fokke en Jacobi wezen in hun 

vragen op een advies van de Unie van 
Waterschappen waarin het zeer onwenselijk 
wordt genoemd als waterschappen hun 
kwijtscheldingsbeleid zouden versoberen. 
Plasterk en Klijnsma zien dit als een 
waarschuwing. 'Het versoberen of volledig 
afschaffen van de kwijtschelding zal altijd op 
maatschappelijke en politieke weerstand 
stuiten en is in die zin dus geen gemakkelijke 
weg.' En ook al hebben waterschappen de 
bevoegdheid om zelf te bepalen of zij 
kwijtschelding toepassen of niet, dan nog 
raakt dat het algemene armoede- en 
schuldenbeleid. Klijnsma gaat daarom in 
gesprek met de Unie van Waterschappen. Zij 
gaat ervan uit dat de medeoverheden, net als 
nu, oog blijven houden voor mensen die geen 
mogelijkheden hebben om de belastingen 
(volledig) te betalen. 
 

Met dank aan Henk van Sluijsdam voor zijn 
attendering op bovenstaand artikel. 

Ron Fitz, 2 november 2015 

 

 

++ * ++ 

    

Mutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestand    
Er werden tot 1 november vier nieuwe leden ingeschreven; er moesten helaas ook vier leden worden 
uitgeschreven: 

 
Opgezegd 1 

Verhuisd uit de afdeling 3 
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
Afdelingsbestuur    
Voorzitter: 
Andy Kooy, Thomas Jeffersonlaan 62, 2285 BB 
� 0655373039, ����andy.kooy.pvda@gmail.com 
Secretaris: 
Ron Fitz, Min. Talmalaan 71, 2285 EC 
� 3946770, ���� zin4t@ziggo.nl 
Penningmeester: 
Maarten Bloemen,  
� 06-23856995, ���� mbloemen.pvda@gmail.com 
 
 

 Gemeenteraadsfractie 
Fractievoorzitter: 
Wil van Nunen, Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM  
� 0613097478, ���� w.vannunen@planet.nl 
Leden: 
Yvonne Hagenaars, Geestbrugweg 39, 2281 CD  
� 0642021498, ���� yvonneh@genaars.nl 
Jos Bolte, Van Vredenburchweg 599, 2284 TE  
� 3936267, � jeebee@ziggo.nl 
 
Fractievolger / -assistent: 
Erik v.d. Veer, Prunuskade 45, 2282 DX  
� 0651595089, ���� evanderveer.pvda@ziggo.nl 
 
Postadres fractie 
Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM Rijswijk 
 

 
Bankrekening afdeling: NL32 RABO 0377 3632 35 ten name van PvdA afd Rijswijk 
 
���� rijswijk@pvda.nl 
 
website: WWW.RIJSWIJK.PVDA.NL ���� webmaster.pvdarijswijk@gmail.com 
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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. 
 


