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Agenda 
 

Vrijdag 11 maart, 14:00 Provinciehuis (Den Haag) 
Kennisfestival Van Waarde Lokaal (zie p. 2) 
 

Donderdag 17 maart, 20:00 Wijkcentrum Stervoorde 
Afdelingsvergadering (zie p. 3) 
 

Woensdag 23 maart, 10:30 Woon-zorgcentrum Steenvoorde  
Koffiebijeenkomst (zie p. 10) 
 

Zaterdag 16 april, Delft  
Bijeenkomst over arbeid en vrije tijd (zie p. 6) 
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Kennisfestival Van Waarde Lokaal  
Er is de afgelopen jaren veel op zijn kop gezet in de zorg en rond het werk. Te veel, volgens sommigen, 

die wijzen op de mensen die niet meer weten op welke hulp ze kunnen rekenen. Broodnodig, volgens 

anderen die wijzen op de exploderende zorguitgaven en bureaucratie waar iedereen in verdwaalt. 

 

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, ging zelf op zoek naar 

antwoorden en sprak de afgelopen jaren met heel veel mensen door het hele land, op zoek naar wat er 

goed gaat (en onder welke voorwaarden) en wat niet goed gaat in de nieuwe verzorgingsstaat. Het zijn 

gesprekken die veel inzicht bieden in hoe beleid in het dagelijks leven van mensen uitpakt. Ze zijn vanaf 

11 maart na te lezen op de onderzoekswebsite www.vanwaardelokaal.nl. 

 

In een reeks kennisfestivals haalt de Wiardi Beckman Stichting de komende tijd de meest indringende 

thema’s uit het onderzoek naar voren. We geven podium aan de mensen die direct te maken hebben 

met alle nieuwe regelingen op het gebied van werk en zorg, maar ook aan de mensen die deze regels 

uitvoeren, bij bijvoorbeeld de gemeente of de sociale dienst of een bedrijf, en aan de verantwoordelijke 

politici. Aansluitend gaan we in workshops de diepte in met betrokken wetenschappers. 

 

Op vrijdagmiddag 11 maart organiseert de Wiardi Beckman Stichting samen met het Centrum voor 

Lokaal Bestuur het eerste festival van deze reeks. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt staat 

deze keer centraal. We spreken op het podium met mensen over hun werk, met werkgevers over 

obstakels waar zij tegenaan lopen bij het bereiken van een ‘inclusieve arbeidsmarkt’, en we verbinden 

deze verhalen met de bestuurlijke wereld van lokale en landelijke politici. 

 

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn of om mee te praten. Maar wees er snel bij want er is 

beperkt plek. Aanmelden kan per mail bij Tessa Roedema (troedema@wbs.nl). 

 

Naar een inclusieve arbeidsmarkt in Zuid-Holland 

Wanneer: vrijdag 11 maart, van 13.30 tot 18.00 uur 

Waar:Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag 

 

Het programma in het kort: 

13.30 uur: Zaal open 

14.00 uur: Presentatie Van Waarde Lokaal, Monika Sie Dhian Ho en Annemarieke Nierop 

 

Plenaire panels – voorzitter: Menno Hurenkamp 

14.20 uur: Panel I: Goed beschut werk – met o.a. medewerkers van sociaal werkbedrijf DZB Leiden, 

werkgevers, wethouder Marleen Damen en Diederik Samsom 

 

15:00 uur: Panel II: Meer goed werk rond het minimumloon – met o.a. Rotterdamse flexwerker Ahmed 

Abdillahi, straatveger in dienst van de gemeente Den Haag Richard Kardolfer, André Jager, directeur 

Humanitas Rotterdam, en minister van SZW Lodewijk Asscher 

 

15.35 uur: Portrettenreeks van fotograaf Werry Crone 

15.40 uur: Pauze 

16.00 uur: Parallelle workshops (zie de website van de Wiardi Beckman Stichting) 

17.00 uur: Afsluiting en borrel 
   

 

 

http://www.vanwaardelokaal.nl/
mailto:troedema@wbs.nl
http://pub.ezine.pvda.nl/r/ZRDu9F3Meb9NrWEUzwYA1A/Jeba7I7AbG0_IVSzu8YlHQ/mrKUEJZip5MATmT5zk35lQ
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Donderdag 17 maart 2016 

Afdelingsvergadering 
Locatie:  Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. 

         Bereikbaar per openbaar vervoer met buslijnen 18 en 30. 

Datum:   donderdag 17 maart 2016 

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

Agenda: 

20.00 tot 20.30 Bestuurlijke aangelegenheid:  

 Mededelingen vanuit het bestuur. 

 Bestuursaanvulling: Hierbij een wederom een oproep voor kandidaat-bestuursleden. We hebben dringend 

bestuursleden nodig. Aanmelden kunt u zich bij de Voorzitter van de afdeling 

 Financiële resultaten 2015. De resultaten liggen in lijn met de begroting van 2015. De presentatie van de 

cijfers is aangepast aan de standaard die door PvdA landelijk wordt gehanteerd.  

Verslag kascommissie. 
De begroting wordt u desgewenst met de vergaderstukken toegezonden. Zie hieronder: Aanvraag 
vergaderstukken.  

 

20.30-21.15 Fractie aangelegenheden: 

Op deze vergadering zullen we meer ruimte aanhouden voor de fractie. We zijn halverwege de rit voor wat 

betreft de gemeenteraad. Ruimte voor terugblik, aanpak, doorkijk. 

 

21.15 – 21.30 Gewestelijke en landelijke aangelegenheden 

 Gewestelijk 

 Landelijk 

21.30 – 22.00 Afdelingsaangelegenheden. 

 Koffieochtenden  

 Communicatie. Vooruit en digitale nieuwsbrief.  

 

21.45 – 22.00 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. 

  

++ * ++ 

 

mailto:Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com
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Van de voorzitter  
Van planning naar invulling, een invuloefening? 

De planning voor 2016 is af, samen met een globale 

doorkijk van activiteiten tot 2018, de volgende 

gemeenteraadsverkiezing. Nu moeten we door met de 

uitvoering van de geplande activiteiten. Een 

invuloefening zou het kunnen zijn, maar waarmee 

gaan we het dan invullen? Pakken we oude stukken 

uit de kast, stoffen ze af of gaan we in nieuwe tijden 

langs vernieuwde lijnen? 

Met een uiterst klein aantal bestuursleden moeten we 

keuzes maken. De taak ligt bij het beheren van het 

huidige en ons te richten op de toekomst. Als bestuur 

begeleiden wij de fractie door onder meer aan te 

zitten bij fractievergaderingen, de activiteiten binnen 

de gemeenteraad te volgen (kan gelukkig ook via de 

computer) en organiseren voortgangsgesprekken. We 

organiseren de ledenvergaderingen en houden netjes 

de financiën bij. Als er even tijd voor is komt er ook 

een digitale nieuwsbrief uit. Deze gaat via de leden-

administrateur naar de bekende e-mail adressen. De 

stappen naar 2018 moeten we nu ook verder gaan 

invullen. 

 

Actieve leden zorgen voor een actieve vereniging 

Elders in deze Vooruit vindt u een stuk over de 

koffietafel rondom het 70 jarig bestaan van de PvdA. 

Dit soort activiteiten is hoogst nodig voor een actieve 

vereniging. Deze nieuwe activiteiten leiden tot 

(her)nieuwe betrokkenheid. We hebben nog meer van 

dit soort activiteiten en betrokken vrijwilligers nodig. 

 

Als bestuur willen we niet zomaar kiezen voor 

oppoetsen maar voor het invullen langs nieuwe lijnen 

samen met betrokken leden. Op regioniveau spreken 

we hier ook met onze collega afdelingen. De keuzes 

voor oude stukken uit de kast halen en afstoffen of 

opstellen langs vernieuwde lijnen hangt dus ook af 

van actieve leden. Op de ALV zullen we hier verder 

op terugkomen. Als bestuur zullen wij proberen leden 

meer te betrekken bij onze activiteiten in aanloop 

naar 2018 en meer leden te betrekken. Je kan 

natuurlijk zelf actie ondernemen door mij te bellen of 

mailen. 

 

Tot een volgende keer. 

 

Andy Kooy 

Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 

Tel 06 55 37 30 39 

Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com

 

 

++ * ++ 

 

Fractiefacetten  
‘Idealisme en realisme: het is een 

combinatie die me goed bevalt’  
(Lodewijk Asscher) 
 
De speech die vicepremier Lodewijk Asscher op 13 
februari hield op het PvdA-partijcongres in 
Amersfoort, heb ik een paar keer beluisterd en 
teruggekeken. De combinatie van het koesteren van 
een stip aan de horizon, gekoppeld aan realistisch 
optreden op de korte termijn, bevalt mij zelf ook heel 
goed. 
Dat probeer ik in de lokale politiek hier in Rijswijk 
ook steeds voor ogen te houden: de stip aan de 
horizon steeds mooier (roder!) inkleuren met 
resultaten die je vandaag kunt behalen. 

Als oppositiepartij heeft onze fractie natuurlijk een 
andere rol dan als coalitiepartij. We zijn niet 
gebonden aan een programma-akkoord, waar we onze 
handtekening onder hebben gezet. Maar ook als 
oppositiepartij moet je strategisch ‘bondjes’ sluiten 
om resultaten te kunnen boeken. Dat betekent scherp 
blijven en je eigen sociaaldemocratische koers 
bewaken maar ook allianties sluiten met partijen 
waarmee je een deal kunt maken. Ik ben het niet eens 
met degenen, die beweren dat je vanuit een kritische, 
constructieve opstelling onzichtbaar zou zijn. Ons 
uitgangspunt zal altijd zijn om (samen met anderen) 
meer gelijke kansen en meer sociale rechtvaardigheid 
mogelijk te maken. Uiteraard dienen we dan de rol 
daarin van onze eigen fractie goed zichtbaar naar 
buiten te brengen. 
Overigens vinden we het ook belangrijk om punten 
als eerste te agenderen, of zaken aan de orde te stellen 

mailto:Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com
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waar anderen zich (nog) niet over uitspreken. De 
afschaffing van de kwijtscheldingsregeling 
waterlasten Delfland voor minima is daar een goed 
voorbeeld van. De PvdA-fractie heeft als eerste partij 
hierover haar zorgen geuit en vragen gesteld aan het 
College/andere fracties. 
 
Innovatie in de zorg en in de bestrijding van 
armoede 
Een voorbeeld van kritische, constructieve oppositie is 
ons amendement voor een nieuwe Verordening 
Inkoop Zorg. Onze fractie heeft vorig jaar, in goede 
samenwerking met de SP-fractie en daarna gesteund 
door andere fracties, met succes een amendement 
ingediend, waarbij innovatie een belangrijk criterium 
is voor inkoop van Zorg. In de aanbestedings-
procedure krijgen vanaf nu projectvoorstellen meer 
kansen, die vraag naar en aanbod van zorg efficiënter 
en op een kwalitatief goede wijze dicht bij mensen 
brengt. Nu is innovatie 1 van de indicatoren, waarop 
we ook de zorg in onze gemeente monitoren. 
Een ander voorbeeld is innovatie in de bestrijding van 
armoede. Een motie van de PvdA om hierbij vooral 
ook te kijken hoe andere gemeenten hierin succesvol 
zijn en de aanpak, waar mogelijk, voor Rijswijk te 
vertalen, is door het College overgenomen. 
Zo wordt op dit moment in de gemeente Zaanstad 
met succes een onorthodoxe aanpak uitgevoerd om 
mensen uit de armoede te halen en met een kleine 
financiële bijdrage aan een baan te helpen. Waarom 
zou een dergelijke aanpak ook niet in Rijswijk kunnen 
werken? 
 
Een vooruitblik 
We hebben nog 2 volle jaren in deze gemeenteraads-
periode (tot maart 2018) voor de boeg om als fractie 
nog ons eigen geluid te laten horen en met 
voorstellen te komen om onze stempel op het beleid te 
drukken. 
Binnenkort zit de fractie bij elkaar om de prioriteiten 
voor de 2e helft van deze periode te benoemen. Waar 
zetten we vooral op in en op welke wijze doen we dat? 
Ik hoop u daarover meer te vertellen tijdens onze 
afdelingsvergadering op 17 maart. 
 
Het College zal in de komende 2 jaar moeten oogsten 
wat aan doelstellingen/plannen op papier is gezet. De 
PvdA-fractie zal kritisch volgen of het armoedebeleid 
tot minder armoede leidt, of meer mensen vanuit de 
bijstand en sociale werkvoorziening aan een baan 
worden geholpen, of de sociale woningbouw in onze 
gemeente voldoende aandacht krijgt in de 
nieuwbouwprojecten, etc… 
Over de cultuurvisie van wethouder Borsboom (GL) 
spreken we in april in de Raad (zie bijdrage Yvonne). 
Voor het voorstel van de wethouder is binnen de 
coalitiepartijen steun, maar de kritiek (van o.a. de 
VVD) is ook niet mals. Het kan voor ons nog een 

belangrijk debat worden. Cultuur was voor ons altijd 
al, maar nu zeker, een belangrijk dossier. 
In de komende periode zullen we ervaringen en 
opinies van onze inwoners en onze 
instellingen/organisaties ‘ophalen’ over hoe er over 
de zorg in Rijswijk wordt gedacht, over 
werkgelegenheid, over onze voorzieningen, over de 
stad in de toekomst. Een paar weken geleden stonden 
we op de markt in Oud-Rijswijk om meningen te 
peilen en dat zullen we zeker in de komende tijd vaker 
doen. In gesprek met onze inwoners horen we 
natuurlijk het beste wat er speelt en wat men 
belangrijk vindt. 
 
Komende vergaderdata 
Wilt u de fractie in actie zien tijdens vergaderingen 
(Fora, Raad) op het stadhuis? Op de site van de 
gemeente kunt u onder het kopje Raadsplein de 
vergaderdata met agenda (kort ervoor geplaatst) 
lezen. 
De eerstvolgende data zijn: 
15 maart Raadsvergadering 
22 maart Fora-vergaderingen 
5 april Fora met bespreking van de 
  Cultuurvisienota van het College 
 
Ik hoop u op 17 maart op onze afdelingsvergadering 
te mogen begroeten en te spreken. Uw inbreng als lid 
van de afdeling Rijswijk is belangrijk voor de fractie 
om haar werk goed te blijven doen. 
Tot 17 maart! 
 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter 
 

Vanuit de oppositiebankjes 
70 jaar bestaat onze partij alweer, en er zijn nog 
steeds leden die er bij de start bij waren! Zelf ben ik in 
1972 lid geworden. Net na de middelbare school vond 
ik het tijd om niet alleen in woorden maar ook in 
daden onze partij te steunen. D66 was nog een jonge 
partij (inmiddels ook al 50 jaren oud!) en vond ik toen 
vooral om hun “groene” uitstraling wel interessant, 
maar een beetje te studentikoos. De PSP (met de 
uitdagendste verkiezingsposter ooit) en de PPR (beide 
opgegaan in GroenLinks) waren ook nog keuzes op de 
linkerflank, los van de CPN die voor mij echter veel te 
radicaal was. Maar het sociaaldemocratische bloed 
had ik van huis uit meegekregen en de PvdA 
verwoordde de idealen voor een betere wereld en een 
beter leven voor de arbeidersklasse. De verhalen van 
mijn opa, een overtuigd socialist, esperantist, oud-
SDAP’er en vervolgens natuurlijk lid van de PvdA, 
gingen nog over de echte strijd die arbeiders toen 
moesten leveren en vond ik inspirerend. Maar ook de 
strijd tussen leden van de VARA en de AVRO 
bijvoorbeeld was in die tijd hard tegen hard. Je kunt 
het je nu nauwelijks nog voorstellen.  
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Heeft een partij na 70 jaren nog wel bestaansrecht? 
Als je naar de prognoses kijkt waar onze partij al 
tijden op een historisch laag aantal zetels wordt 
geschat, zou je geneigd zijn de vraag negatief te 
beantwoorden. Maar er is maatschappelijk na al die 
jaren nog altijd genoeg om voor te vechten als je voor 
een eerlijker verdeling van inkomens en middelen 
bent, voor een maatschappij waar mensen 
geïnteresseerd zijn in elkaar en open staan voor 
elkaars achtergronden, en als je vindt dat de 
toevallige grenzen van ons land niet het einde van of 
een slot op de wereld betekenen of op zich een reden 
kunnen zijn om mensen uit te sluiten. Als arbeiders 
bij duizenden tegelijk ontslagen worden omdat 
“durfinvesteerders” geen kredieten meer willen 
verstrekken, als 1% van de (wereld)bevolking het 
grootste deel van onze gezamenlijke rijkdom bezit en 
vele, vele mensen op of onder het bestaansminimum 
moeten leven, dan weet je dat de PvdA zeker nog een 
strijd te leveren heeft voor een eerlijker samenleving. 
Maar dan moeten we ook een heldere boodschap 
kunnen brengen waarin mensen zich weer herkennen. 
Er is nog tijd genoeg voor de volgende verkiezingen 
om dat voor elkaar te krijgen. Daar ligt een 
belangrijke opdracht voor onze partij op landelijk 
niveau. Op Rijswijks niveau proberen we als fractie 
daaraan ook een bijdrage te leveren. We doen, als 
klein radertje in het geheel, ons best om de sociaal-
democratische kernwaarden te blijven uitdragen. Een 
voorbeeld uit de praktijk is dat ik (opnieuw) aandacht 
heb gevraagd voor de bouw van sociale woningen in 
Rijswijk door daarover schriftelijke vragen te stellen 
aan het college. U kunt deze op onze website 
rijswijk.pvda.nl nalezen. Want er worden in Rijswijk 
gelukkig veel woningen gebouwd en leegstaande 
kantoren worden gewijzigd in appartementen. Maar 
bijna alles alleen in de vrije sector, dus voor mensen 
met een laag inkomen, aangewezen op een woning in 
de sociale huurklasse, komt er vrijwel niets bij! 
Terwijl de vraag naar betaalbare woningen juist 
enorm groot is en blijft. En het is maar de vraag of 
het huidige college zich wel houdt aan oude afspraken 
over het bouwen van sociale woningen in onder ander 
Eikelenburg en Rijswijk-Buiten. Sommige partijen 
stralen uit (en soms zeggen ze dat bijna zo) dat er 
voor mensen met een laag inkomen eigenlijk geen 
plaats meer is in Rijswijk. Dat is voor ons natuurlijk 
onaanvaardbaar. Wij zijn blij dat het redelijk goed 
gaat met de woningbouwontwikkelingen in Rijswijk, 
maar behalve voor mensen met een goed inkomen 
(daar bouwt de markt wel voor) heeft juist de 
gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat er ook voor mensen met een laag 
inkomen voldoende aantrekkelijke sociale 
huurwoningen zijn. Wij houden de vinger aan de pols! 
 
Jos Bolte 
Raadslid Forum Stad 

 

 
 

 ‘Alles van waarde is weerloos’ 
 

“DE ZEER OUDE ZINGT 
Er is niet meer bij weinig 
noch is er minder 
nog is onzeker wat er was 
wat wordt wordt willoos 
eerst als het is is het ernst 
het herinnert zich heilloos 
en blijft ijlings 
 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
 
als het hart van de tijd 
als het hart van de tijd”  
(Lucebert) 

 
Solidariteit, toegankelijkheid, rechtvaardigheid en 
vooruitgang. 
 
Aan de vooravond van alweer een ronde verjaardag, 
schrijf ik graag mijn bijdrage uit de fractie voor u. 
 
De fractie, de afdeling enzo 
In de afdeling hebben we een mooie koffie-ochtend 
gehad om met de leden van zeventig jaar en ouder óns 
70-jarig bestaan te vieren. ‘Is er nog ruimte voor de 
PvdA?’ lees en hoor ik veel in de media. Antwoord 
lijkt mij eenvoudig: natuurlijk! Als het echt zo is dat 
we nog lang niet uit de crisis zijn, dan wordt het 
vraagstuk en de verdeling van werk almaar groter en 
prangender. De waarden waar wij voor staan, zijn 
waarden die verder reiken dan ons zeventigjarig 
feestje. Dat niet alleen zestigers zoals uw fractie (Jos, 
Wil en ik zijn vanaf komende maart alledrie zestig of 

http://www.rijswijk.pvda.nl/
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ouder!) zich met hart en ziel inzetten voor een eerlijk 
Rijswijk waarin iedereen telt, is ook een opgave voor 
de afdeling. Waar gaan we mensen vandaan halen vol 
ambitie, jong en sociaal die bereid zijn allerlei 
werkzaamheden voor de PvdA te doen? Moeten we 
bijvoorbeeld fuseren met Leidschendam-Voorburg 
zoals vroeger? Moeten we niet veel actiever mensen 
betrekken bij onze ideeën door meer te doen, door nog 
actiever de sociale en ander media in te zetten? Vaker 
leuke én belangrijke dingen in de praktijk brengen? 
Gaan we nu al een lijstrekkersdebat organiseren? Ja, 
de gemeenteraadsverkiezingen komen (zeker voor een 
afdeling/bestuur dat veel moet regelen) sneller dan 
gedacht …en laten we straks álle Rijswijkers 
meestemmen? Ik zou daar voor zijn! 
 
Werk enzo 
Hiervoor meldde ik het al: we zullen als PvdA nieuwe 
toekomstbestendige ideeën over de verdeling vrije tijd 
en arbeid, moeten formuleren. Als er almaar meer 
mensen zijn en almaar minder werk, hoe gaan we dat 
dan verdelen? Als er op allerlei terreinen robots in 
gevoerd zijn of worden (denk aan de auto-industrie, 
aan operaties met robotarmen maar ook aan robots 
die fungeren als receptionistes) wie werken dan 
dadelijk nog? Hoe ziet dat werk eruit? Hebben we 
straks nog een 40-urige werkweek in de cao’s? Wordt 
iedereen nog wel een kans op de arbeidsmarkt 
gegund? Over die en andere vragen gaan we het 
zaterdag 16 april aanstaande hebben in Delft. Onder 
andere Agnes Jongerius, de FNV, hoogleraar Arbeid, 
een futuroloog, schrijvers aan ons landelijk 
verkiezingsprogramma komen. Zij allen zullen hun 
licht laten schijnen over ‘robotisering en 
arbeidsmarkt’. Er zal ook de mogelijkheid zijn om een 
ziekenhuis en de TU te bezoeken om al in de praktijk 
te zien hoever de robotisering (al) gaat. Samen met 
Lobke Zandstra (Den Haag), Margot Kraneveldt 
(Zoetermeer), Marike van Bijnen (Pijnacker) en Nelly 
de Ridder (TOP: een discussieplatform voor nieuwe 
technische ontwikkelingen uit Delft) bereid ik deze 
dag voor. Komt allen.  
 
Ook als u niet komt, vindt u het volgende misschien 
interessant: 
Documentaire “Ik ben Alice” (uitgezonden op NPO2) 
Artikelen in De Correspondent: “Robots-opereren-
zonder-trillende-handen” en “Bang-voor-robots” 
 
Bedreigingen enzo 
Omdat uit onderzoek van enige weken geleden van 
Raadslid. Nu bleek dat ongeveer 7% van de 
raadsleden in Nederland vanwege bedreigingen, 
overweegt te stoppen, is ook een aantal keren mijn 
mening daarover gevraagd door de landelijk pers. 
Mooi was dat Hans Spekman mij op zijn 
FaceBookpagina steunde in mijn opstelling. De 
Volkskrant plaatste een achtergrondartikel in de 
krant van zaterdag 20 februari jl. Het blijft een 

onderwerp om aandacht aan te besteden: als mensen 
zich niet gehoord voelen, waar ligt dat dan aan?  
Hoezo zeggen mensen ‘ze luisteren niet’? In de media 
en bevestigd door hoogleraren ‘we willen allemaal 
instant bevrediging en we willen dat in eerste 
instantie voor onszelf en niet voor elkaar’. Werk aan 
de winkel dus. Want democratie houdt nu eenmaal in 
dat je wel kunt vinden dat je gelijk hebt, maar dat je 
dat alleen maar krijgt door een meerderheid voor je 
standpunt te vinden. En dat is wat de fractie van de 
PvdA in de raad doet: meerderheden zoeken voor ons 
standpunt. Wat er ook geroepen wordt: wij staan voor 
een ideaal. 
 

 
 
Over kunst en cultuur enzo 
Het huidig college probeert een visie op het kunst- en 
cultuurbeleid te formuleren als onderdeel van de 
brede stadsvisie 2030 die er moet komen. Dat gebeurt 
zorgvuldig. Ideeën uit de stad worden opgehaald, de 
grote en de kleine instellingen wordt de mogelijkheid 
geboden om mee te praten en inmiddels zijn er zes 
pijlers geformuleerd. Ook GroenLinks heeft een eigen 
nota gemaakt.;-)) De wethouder van GroenLinks en 
de fractie leggen vooral de nadruk op de verbindende 
waarde van kunst. Dat is een gedachte waar wij ons 
goed bij aan kunnen sluiten. 
Er is al een tweede avond over de cultuurnota 
geweest. Daar werden ideeën van buitenstaanders 
besproken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er 
commercieel mogelijkheden zijn voor een grote 
concertzaal. Denk aan iets als de als Ziggodome. 
Omdat ik al jaren geleden gepleit heb voor een 'disco' 
spreekt mij dat zeer aan. 
Als nieuwe pijler van aandacht heb ik naar voren 
gebracht dat we in Rijswijk een kans hebben om ons 
cultureel te onderscheiden op het gebied van 
hedendaagse baanbrekende architectuur.  
 
De PvdA staat en heeft altijd gestaan dat een goed 
voorzieningenniveau in Rijswijk simpelweg een 
noodzaak is die verder gaat dan de waarde van de 
economie. Het gedicht van Lucebert blijft meer dan 
ooit gelden. Nog vele fracties in de raad zien in kunst 
en cultuur vooral een bezuinigingspost. Overigens: 
een kleine die dan weinig oplevert in geld en veel 
kapot maakt in wat niet gewogen kan worden. 
 
De Houtskoolschets Cultuurvisie vindt u op 
www.rijswijk.nl > Bestuur en organisatie > 
gemeenteraad > agenda > Informatiebrieven aan de 
raad 

http://www.npo.nl/2doc/06-07-2015/KN_1671620
https://decorrespondent.nl/4015/Robots-opereren-zonder-trillende-handen-Maar-zijn-ze-beter-dan-de-chirurg-/451513855265-47ecb61b
https://decorrespondent.nl/4015/Robots-opereren-zonder-trillende-handen-Maar-zijn-ze-beter-dan-de-chirurg-/451513855265-47ecb61b
https://decorrespondent.nl/4069/Bang-voor-robots-Gebruik-die-angst/457586519819-83d80dd8
http://www.raadslid.nu/content/raadsleden-over-wat-agressie-en-bedreiging-met-hen-doet
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/LijstDetails.aspx?site=Rijswijk&ListId=5ef61629-f1fd-4aba-a60b-88bfc18506df&ReportId=031f0234-87b9-4171-8fef-35b920fb107b&EntryId=32a54363-60fa-464f-8b84-a99c3eccdb03&searchtext=cultuurvisie
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/LijstDetails.aspx?site=Rijswijk&ListId=5ef61629-f1fd-4aba-a60b-88bfc18506df&ReportId=031f0234-87b9-4171-8fef-35b920fb107b&EntryId=32a54363-60fa-464f-8b84-a99c3eccdb03&searchtext=cultuurvisie
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/LijstDetails.aspx?site=Rijswijk&ListId=5ef61629-f1fd-4aba-a60b-88bfc18506df&ReportId=031f0234-87b9-4171-8fef-35b920fb107b&EntryId=32a54363-60fa-464f-8b84-a99c3eccdb03&searchtext=cultuurvisie
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Enzo 
Ik heb al mijn tussenkopjes .. enzo, meegegeven. Er is 
namelijk nog zoveel meer te vertellen. Zoals deze 
aanrader om te lezen: Tom-Jan Meeus, ‘Haagse 
invloeden. Hoe de Nederlandse politiek echt werkt’ 
Amsterdam, 2015 
Maar misschien vindt u dat wel heel irritant! Hoe dan 
ook, laat me weten wat u vindt. Over de vorm maar 
liefst over de inhoud. 
  
Yvonne Hagenaars 

Fractielid 

0642021498 of yvonneh@genaars.nl of 
@andersyvonne (twitter) of op Instagram 
yvonnehagenaara of op Facebook  
 

 

++ * ++ 

 

100 jaar sociaaldemocratisch werkgelegenheidsbeleid 

Werk in uitvoering
Welk beleid hebben SDAP en PvdA de afgelopen 

honderd jaar gevoerd om de werkloosheid te 

bestrijden? Monika Sie Dhian Ho, directeur van de 

Wiardi Beckman Stichting (WBS), heeft mij gevraagd 

daarover een boek te schrijven. De WBS is het 

wetenschappelijk bureau van de PvdA. De WBS is 

opgericht door de SDAP met als eerste opdracht het 

schrijven van een Plan van de Arbeid. Dit plan 

verscheen in 1936 en was het antwoord van de SDAP 

en het NVV op de economische crisis van de jaren 

dertig, die gepaard ging met een enorme werkloos-

heid. In 1935 was de werkloosheid 17,5%, heel wat 

hoger dan de 7% thans. Sinds haar ontstaan heeft de 

WBS meer belangrijke publicaties uitgegeven. Recent 

onderzoek van de WBS is het Van Waarde project. 

Eind vorig jaar heeft Monika Sie Dhian Ho daarover 

verteld in onze afdelingsvergadering. 

 

Vorig jaar ben ik met mijn onderzoek naar het 

werkgelegenheidsbeleid begonnen. Hoe pak je zoiets 

aan? In de eerste plaats heb ik veel informatie 

verzameld en gelezen. Ik ben begonnen met een 

economische analyse over de periode 1914-2014. Ik 

deed dat omdat mijns inziens de werkgelegenheid in 

de eerste plaats wordt bepaald door het economisch 

beleid. Ik heb voor deze periode gekozen omdat in de 

eerste wereldoorlog belangrijke voorstellen voor de 

werkloosheidsbestrijding werden gedaan, en niet 

alleen door de SDAP, en 2014 mag min of meer 

worden gezien als het eind van de recente financieel-

economische crisis. Daarna ben ik begonnen met het 

analyseren van de beginsel- en verkiezings-

programma’s en belangrijke publicaties van de SDAP 

en PvdA. Ik wil weten welk werkgelegenheidsbeleid 

zij hebben gevoerd en hoe zij reageerden op 

regeringsvoorstellen en op de economische situatie. 

Voor de SDAP heb ik mijn analyse vrijwel afgerond.  

 

Ik ben halverwege 2015 begonnen met mijn studie, 

die wellicht twee à drie jaar zal duren. Definitieve 

conclusies kan ik dus nog niet trekken. Enkele 

opvallende dingen heb ik wel al gesignaleerd. De 

SDAP was tot medio jaren dertig van mening dat de 

werkloosheid alleen kon worden opgelost door 

socialisatie van de belangrijkste productiemiddelen. 

Die mening botste wel eens met SDAP-wethouders 

en het NVV die dagelijks te maken hadden met 

gevolgen van de werkloosheid en daarvoor meteen 

een oplossing wilden. Hoewel de SDAP nooit afscheid 

heeft genomen van socialisering kwam het Plan van de 

Arbeid hen tegemoet. De PvdA heeft wel afscheid 

genomen van socialisatie, daartoe gedwongen door 

mailto:yvonneh@genaars.nl
https://twitter.com/andersyvonne
https://www.instagram.com/yvonnehagenaara/
https://www.facebook.com/yvonne.hagenaars
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het mede verantwoordelijkheid nemen van kabinets-

beleid, waarvoor coalities moesten worden gesloten 

en concessies gedaan. Dat afscheid kwam geleidelijk 

in de verkiezingsprogramma’s van de jaren zestig. 

Een ander opvallend punt is dat sociaal-democraten 

altijd goede boekhouders zijn geweest. Er werd altijd 

voor een sluitende begroting gepleit. De SDAP moest 

niets van Keynes hebben. De SDAP hield zelfs vast 

aan de vaste band tussen goud en de gulden (de 

gouden standaard). Het financieel beleid van de SDAP 

week nauwelijks af van dat van de kabinetten Colijn. 

Wel waren er verschillen in de aanpak van de 

gevolgen daarvan voor vooral de laagstbetaalden. De 

PvdA heeft ook steeds een beleid gevoerd om de 

begroting sluitend te krijgen. Het blijkt dat de 

ministers van Financiën die de PvdA tot nu toe heeft 

gehad daarin aardig zijn geslaagd. Ook had de PvdA 

redelijk succes met de werkloosheidsbestrijding. De 

afgelopen jaren vielen de effecten van het 

werkgelegenheidsbeleid vanwege de financieel-

economische crisis tegen. Alleen toen Bos als minister 

van Financiën de financiële teugels liet vieren, nam de 

werkloosheid eenmalig af. 

 
Leen Hoffman 

 

++ * ++ 

 

De jarige PvdA-Rijswijk viert feest 

Zeventig jaar strijdbaar 
Voor een samenleving waarin iedereen telt! 

Afgelopen dinsdag 9 februari bestond de PvdA 70 

jaar. Vrijdag 12 februari vierde de plaatselijke PvdA 

dat heuglijke en feestelijk feit. In Steenvoorde 

kwamen veel zeventigers bij elkaar voor een heerlijk 

kopje koffie met lekkers en veel gedeeld verleden. 

 

 
 

De onderwerpen van gesprek waren legio ‘weet je nog 

dat we allerlei linnengoed (washandjes!) naaiden voor 

de arme mensen? Weet je nog hoe we in de brood-

fabriek (toen net niet meer in bedrijf) begonnen met 

kinderopvang? Herinner je je nog dat we.. streden 

voor…’ De rode draad in al die herinnering was de 

strijd voor een ander. Iedereen moest het goed 

hebben. 

 

Wie denkt dat het die ochtend slechts bestond uit het 

ophalen van dierbare herinnering vergist zich. Juist 

alles wat de PvdA bezig houdt in de toekomst, nam de 

meeste tijd in beslag. En zoals dat hoort binnen een 

levendige organisatie als de PvdA, waren de geluiden 

kritisch: houden we de komende jaren de sociale 

voorzieningen in stand? Is er straks nog goede sociale 

woningbouw hier in Rijswijk? Moeten niet veel meer 

jongeren zich verbonden weten met een sociaal 

ideaal? Hebben we het te goed en weten niet meer hoe 

te delen? Over links halen we steeds een meerderheid 

zouden we samen moeten met andere linkse partijen?  

 

Met lede ogen zien de zeventigers dat hun kinderen 

en kleinkinderen en soms kindskinderen, en dat de 

vrienden daarvan, ja, eigenlijk iedereen het om hen 

heen, het heel erg goed heeft maar nog maar moeilijk 

uit de stoel komt voor bijvoorbeeld een politiek ideaal. 

Deze generatie partijleden mist het vuur van hun 

eigen jeugd in deze generaties. Kras en vitaal maakten 

zij zich echter op voor de komende verkiezingen. 

Want juist omdat wíj het zo goed hebben kunnen we 

delen. En delen, dat weet deze generatie maar al te 

goed, gaat altijd een beetje van ‘au’.  

 

Zo gaven ze de zittende fractie van de PvdA nog 

allerlei tips mee waarvan de belangrijkste wel was ‘ga 

door met de strijd want er is nog veel onrecht in de 

wereld. Er is nog veel te doen voordat die wereld 

waarin iedereen telt er ook daadwerkelijk is.’ 

 

Yvonne Hagenaars (foto Erik v.d. Veer) 
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Koffieochtend 23 maart 

 
Of we dit vaker zouden doen, was de vraag toen we op 

12 februari na een geslaagde bijeenkomst (zie het 

verslag elders in dit blad)rond 12 uur opstonden om 

weer naar huis te gaan. Nou, daar hoefden we niet 

lang over te denken.  

Op 23 maart om half 11 zitten we er weer. Gewoon 

aan een tafel in het restaurant van het zorgcentrum 

Steenvoorde. En u bent welkom - ook als u wat jonger 

bent. Wel even aanmelden (uiterlijk op 21 maart) bij 

Max Kommer, tel. 3907004 of via e-mail 

m.m.komer@casema.nl). 

 

Het woonzorgcentrum Steenvoorde (Gen. Spoorlaan 

62) is bereikbaar met bus 23, maar als u met de auto 

wilt worden opgehaald en thuisgebracht, kan dat 

natuurlijk ook. Zeg het er dan even bij als u zich 

aanmeldt. 

 

Erik van der Veer en Max Kommer, 

organisatoren.  

 

++ * ++ 

 

Oproep aan de leden 

Kom gezellig meedoen 
De afdeling is een vereniging en een vereniging staat 

of valt met actieve leden. Leden die naar activiteiten 

komen en leden die mee helpen activiteiten te 

organiseren. Een aantal afdelingszaken lopen 

zelfstandig wel door, aan een aantal moeten we 

trekken en we willen ook graag nieuwe activiteiten 

erbij als vereniging die ons bindt. 

Mensen komen bij een vereniging als het hun bindt, 

als ze er belang bij hebben en ook gewoon voor de 

gezelligheid. Onze afdeling wil dit allemaal. Daarom 

roepen wij op om te komen helpen. Helpen bij 

gezellige sociale activiteiten, bij onze politiek 

activiteiten en bij bestuurlijk activiteiten. Het hoeft 

geen grote belasting of verplichting te zijn. Er zijn 

genoeg mogelijkheden om mee te doen. Mensen die 

geïnteresseerd zijn in politiek, of bestuurlijk een 

steentje willen bijdragen zijn van harte welkom. Maar 

natuurlijk ook de leden die gewoon een keertje een 

paar uur willen meewerken aan een gezellige 

bijeenkomst zijn van harte welkom. 

Kom een keertje langs op een activiteit, doe gewoon 

mee, of meldt je aan bij het bestuur dan helpen we je 

op weg binnen onze afdeling, onze vereniging. 

 

Namens het bestuur, 

Andy Kooy 

Voorzitter 

 

++ * ++ 

 

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. 

 

mailto:m.m.komer@casema.nl
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Vooruit - weer op papier 

Deze Vooruit ontvangt u (ook) op papier. En de 

bedoeling is, dat dat ook met de volgende nummers 

gebeurt – ondanks de kosten die daaraan verbonden 

zijn. Wij kiezen er, in overleg met het bestuur, voor 

om de totale kosten te beperken door nog maar twee 

of drie nummers per jaar uit te brengen. Net als de 

afgelopen jaren, overigens, want de hoeveelheid kopij 

die we ontvingen is niet zo groot meer. 

 

Dat komt ook omdat bestuur en fractie ervoor 

gekozen hebben vaker te communiceren via een 

nieuwsbrief, die elektronisch wordt gestuurd aan de 

leden van wie het e-mailadres bekend is. 

 

We horen graag wat u hiervan vindt. Bijvoorbeeld 

tijdens de afdelingsvergadering op 17 maart. Of via 

een berichtje aan ons.  

 

Door deze verandering kunt u overigens eenvoudig 

nagaan of uw (juiste) mailadres bij ons bekend is. 

Ontvangt u de Vooruit niet ook via de e-mail, dan 

hebben we uw mailadres niet. En dat betekent dat u 

ook de nieuwsbrieven niet ontvangt. Wilt u dat wel, 

dan kunt u ons dat laten weten via rijswijk@pvda.nl. 

Wilt u ook landelijke en gewestelijke nieuwsbrieven 

ontvangen, dan kunt u dat aangeven via 

www.mijn.pvda.nl/  

 

De redactie  

 

 

++ * ++ 

 

WAT HEEFT EUROPA OOIT VOOR ONS GEDAAN? 

Monty Python en het referendum 
Ik weet het, het referendum van 6 april gaat niet over 
Europa. Maar de pleitbezorgers voor het referendum 
en degenen die nu pleiten voor een stem tegen het 
associatieverdrag gebruiken wel degelijk een anti-
Europese retoriek. 
Zozeer zelfs, dat ik de afgelopen maanden vaak aan 
Monty Python heb gedacht, en in het bijzonder de 
film “The Life of Brian”. Daar zit een scene in waarin 
John Cleese als leider van een verzetsgroep zijn 
volgelingen ervan probeert te overtuigen dat de 
Romeinen niets goeds hebben gebracht. 
 
Vertaald naar nu, gaat dat ongeveer zo (ik vond dit op 
de site van het EU-forum): 

- Ze hebben ons bedonderd, die schurken in 
Brussel. Ze hebben ons alle macht afgenomen, en 
niet alleen van ons, maar ook van onze kinderen. 
En van de kinderen van onze kinderen. En van de 
kinderen van de kinderen van onze kinderen, en 
van . . . 

- Ja, we hebben het wel door. 

- Maar wat heeft Europa ooit voor ons gedaan? 

- Goedkope vliegtickets?  

- Wat? Oh ja, daar hebben ze voor gezorgd. 

- En bescherming van consumenten. Weet je nog hoe 
weinig bescherming we vroeger hadden? 

- Nou goed, goedkope tickets en consumenten-
bescherming zijn twee dingen waar Europa voor 
heeft gezorgd. 

- En één Europese markt. Bescherming van het milieu. 
Uitwisselingsprogramma's voor studenten. 
Bescherming van wat je bedacht hebt. Subsidie voor 
achtergebleven regio's. Met één stem spreken in de 
wereldhandel. En geen grenzen meer in Europa. 
Goedkoper en beter bellen. Veiliger eten. 

- Ja ja, maar los van dat alles - wat heeft Europa 
nou echt voor ons gedaan? 

- Vrede gebracht? 

- Wat? Ach, met jou valt niet te praten. 

 

Ik weet het. Het referendum gaat niet over Europa. 

Maar wat Europa ons gebracht heeft, is wel de reden 

dat ik voor dat verdrag ga stemmen. Omdat ik dat 

alles ook de Oekraïners gun, en omdat ik de initiatief-

nemers en tegenstemmers niet de kans wil geven om 

een “nee” uit te leggen als een “nee” tegen Europa. 

 

Max Kommer 

mailto:rijswijk@pvda.nl
https://www.mijn.pvda.nl/
http://www.cmo.nl/euforum/index.php/eu-info
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
Afdelingsbestuur 
Voorzitter: 

Andy Kooy, Thomas Jeffersonlaan 62, 2285 BB 

 0655373039,  Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com 
Secretaris: 

Vacature 

 
Penningmeester: 

Maarten Bloemen,  

 0623856995,  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, S.W. Churchilllaan 957, 2286 AC 

 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 

 

 

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 
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