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IDEAAL LOKAAL: Politiek actief in de gemeente 

 

Beste partijgenoot! 

 

Zou je een actieve rol willen spelen in de lokale politiek? Ben je geboeid door de uitdagingen waar onze gemeente de 

komende jaren voor staat? Voel je je positief aangesproken door de manier waarop de PvdA in Rijswijk zich inzet 

om haar idealen werkelijkheid te laten worden? En wil je daar een bijdrage aan leveren? 

Is je antwoord “ja”, doe dan mee aan de nieuwe leergang “IDEAAL LOKAAL: Politiek actief in jouw gemeente” die 

de PvdA dit najaar organiseert! 

 

Daarin maak je kennis met de plaatselijke afdeling en ontdek je welke 

mogelijkheden er zijn om actief te worden in de partij. Er is altijd iets te 

doen dat bij jouw belangstelling en mogelijkheden past. Wil je helpen 

tijdens een verkiezingscampagne, of meedenken over de politieke koers? 

Wil je meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Dan kun je 

je tevens oriënteren op het raadswerk en wat dat inhoudt. Want wat doet 

een raadslid of een wethouder eigenlijk? Wat komt er op jouw gemeente af 

de komende jaren? Hoe ga je als raadslid om met de media, hoe genereer je 

aandacht voor de standpunten en resultaten van de PvdA? 

 

In zes avonden van elk twee uur krijg je een unieke kijk in de politieke keuken. Je krijgt les over de beginselen van 

de PvdA en de geschiedenis van de sociaal-democratie. Voor elke bijeenkomst worden aansprekende inleiders 

uitgenodigd uit de landelijke en de lokale politiek, die hun ervaringen met je delen. Ook wordt een bezoek aan de 

Tweede Kamer gebracht. 

 

Deze leergang wordt gezamenlijk georganiseerd door de PvdA-afdelingen Den Haag, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-

Nootdorp, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en afwisselend gehouden in de verschillende gemeentehuizen op zes 

woensdagen: 21 september, 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november en 14 december 2016. 

 

Als bijdrage in de kosten wordt een bedrag van € 35,- p.p. gevraagd. Voor studenten geldt een bedrag van € 15,- p.p. 

De kosten mogen geen belemmering voor je zijn om mee te doen. Indien het cursusbedrag een probleem oplevert, is 

er altijd een oplossing mogelijk. Je kunt dit bij inschrijving aangeven. Bij aanmelding krijg je een bevestiging en 

meer informatie over de start van de cursus. 

 

Meld je aan voor 21 augustus 2016 bij de voorzitter van PvdA – afdeling Rijswijk Andy Kooy: 

Andy.Kooy.PvdA@gmail.com . Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!. 

 

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. 
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Van het bestuur  
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

De gong voor de volgende ronde heeft geslagen: 

nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. 

Dat vraagt van Afdeling, bestuur en leden een pittige 

inzet. Vandaag de dag geeft de kiezer  niemand bij 

voorbaat nog krediet. Ook ons niet. Resultaten uit het 

verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Idealen 

en ideeën zijn bij veel kiezers alleen maar verdacht 

geworden. Populisme is met rasse schreden naar 

binnen geslopen: een "veerpontje" doet het beter dan 

"verheffing". In die context zullen we moeten 

opereren.   

 

Vooruit kijken 

Vóór we aan de slag zijn gegaan hebben we 

teruggeblikt naar de vorige keer. Wat ging goed, wat 

niet. Wat leren we ervan? Het kiezen van de 

kandidaten voor de gemeenteraad in 2014 is niet 

gladjes verlopen en te veel leden hebben er een nare 

nasmaak aan over gehouden. De afdeling zelf liep ook 

kleerscheuren op. 

 

Het is dus van groot belang de leden goed bij het 

“proces en de resultaten” te betrekken. Als bestuur 

willen we niet nog zo een kandidaatstellings-

procedure doorlopen. Waar andere afdelingen van de 

PvdA kans zagen vitaal te worden zijn wij 

teruggevallen tot een zeer summier afdelingsbestuur.  

Dit bemoeilijkt overigens ook weer het proces op 

zich. We zullen deze keer succesvol door het proces 

moeten om de afdeling weer in een positieve 

beweging te krijgen. Dat kán en dat gaan we doen.  

 

In de voorbereiding heeft het bestuur met diverse nog 

actieve leden en met de fractieleden gesproken en 

houdt het regio voorzittersoverleg zich bezig met de 

verkiezingsprocedure in bredere zin. Tevens komt het 

Centrum Lokaal Bestuur (CLB) van de PvdA met 

centrale richtlijnen en individuele ondersteuning. We 

nodigen de leden van harte uit om mee te denken. Uw 

input wordt hierbij gewaardeerd. Neem hier voor  

gerust contact op met een van de bestuursleden.  

 

Wat kan u van het bestuur verwachten 

De geschiedenis moet zich niet herhalen. Als bestuur 

willen we het proces goed doorlopen. We gaan 

transparant de onderdelen van het verkiezingsproces 

waaronder de kandidaatstelingsproces voorleggen. 

We gaan daar een bewuste aanpak uit samenstellen 

en actief leden betrekken bij het proces. Daarom 

werken we met een projectmatig planmatige aanpak. 

In deze Vooruit benoemen we de stappen die we de 

komende tijd gaan uitwerken en geven we een 

doorkijk op het vervolg. In de volgende periode 

werken we die uit tot besluitvorming. Zo werken we 

stap-voor-stap naar de gemeenteraadsverkiezing 

2018.   

   

Komende stappen, te maken eind 2016:  

- Doen we mee met Gemeenteraadsverkiezing  

2018? 

- Willen we een samengestelde lijst met een 

andere partij? 

- Houden we een separate Lijsttrekkersverkiezing 

(kunnen wij dat?) 

- Hoe komen we tot een lijst van kandidaat-

raadsleden? (Adviescie met advies aan het 

bestuur of aan de Afdelingsvergadering)  

- Gaan we een advieslijst maken (en zo ja hoe) van 

kandidaat-wethouders 

- Opstellen draaiboek 

- Proces om te komen tot verkiezingsprogramma 

 

Doorkijk van activiteiten, uit te werken voor de 

voorjaarsvergadering van 2017:  

- Kandidaat profielen opstellen 

- Advies opstellen over de fractiesamenstelling 

- Samenstellen van de kandidaatstellings-

commissie (voor advies aan het bestuur of aan de 

Afdelingsvergadering) 

- Oproepen van kandidaten 

 

In de Vooruit voor de najaarsvergadering zullen we u 

nader informeren. 

 

Namens het bestuur, 

 

Andy Kooy 

Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 

Tel 06 55 37 30 39 

Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com

 

mailto:Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com
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Fractiefacetten  
College, pak meer door! 
Namens de fractie heb ik in het Kaderdebat op 5 juli, 
waarin de Jaarrekening 2015, eerste halfjaar-
rapportage 2016 en de Kadernota 2017 van het 
College centraal stonden, het College meegegeven, 
dat de kwaliteit van wonen, werken en de zorg voor 
de PvdA centraal staan. De fractie wil dat het College 
niet alleen proefprojecten start, maar meer doorpakt 
en met structurele voorstellen komt om juist de 
mensen, die het moeilijk hebben, te helpen om betaald 
werk en een betaalbare woning te vinden. 
 
De glossy Review over de processen die in de 
afgelopen 2 jaar door het College zijn opgestart, ziet 
er mooi en zeer leesbaar uit. Er is de nodige aandacht 
aan besteed. Veel uitgangspunten deelt de fractie van 
de PvdA maar op onderdelen missen we resultaten. 
Een aantal door het College ingezette innovaties met 
name in het Sociaal Domein verdienen wat ons betreft 
een meer krachtige inzet. De fractie heeft een aantal 
concrete voorstellen gedaan. 
 
Transitie in de Zorg 
De opdracht in het Sociaal Domein: de transitie in de 
WMO, Jeugdhulp zowel als de Participatiewet was 
ook voor Rijswijk een grote uitdaging. Samen met 
andere gemeenten in de regio is er een goede 
infrastructuur neergezet, waarvoor de basis overigens 
al in de vorige raadsperiode is gelegd. Hulde voor de 
wethouders die hier hard aan hebben gewerkt. Maar 
het werk is nog lang niet gedaan. Wij willen vooral 
ook goed monitoren hoe de zorg door cliënten en 
inspanningen op de arbeidsmarkt door betrokkenen 
wordt ervaren. Hier komen we in het najaar nog zeker 
op terug. 
 
Maak meer werk van werk 
De fractie maakt zich grote zorgen over de mensen 
die tussen wal en schip dreigen te raken. We hebben 
het over de mensen die zich nu bij de DSW 
gewaardeerd weten en daar een bijdrage leveren aan 
onze maatschappij. Er zitten, ook na alle 
inspanningen straks nog zeker 22 mensen die om zeer 
ingrijpende redenen een zinvol bestaan kunnen 
hebben, als zij beschut kunnen werken. De 
indicatiestelling voor mensen die recht hebben op 
dergelijk beschut werk loopt ook bij de gemeente 
Rijswijk achter. De PvdA vraagt het College dan ook 
te garanderen dat voor de komende jaren beschut 
werk gegarandeerd blijft. Ook gaan we ervan uit dat 
de expertise die bij de DSW aanwezig is, behouden 
blijft en ingezet wordt! Zoals toegezegd hebben wij in 
het najaar een debat in deze raad over de toekomst 
van DSW. Ook zullen we goed blijven volgen hoe 

beschut werken in onze gemeente de aandacht krijgt, 
die de betrokkenen verdienen. 
Het is mooi dat de gemeente en BBR samen de 
intentie hebben uitgesproken om de werkgelegenheid 
te bevorderen voor mensen die of al langer werkeloos 
zijn of niet fulltime aan het werk kunnen. Mooie 
intenties, die wel tot resultaten dienen te leiden. We 
kijken dan ook uit naar de inhoud van het Sociaal 
Akkoord dat eind dit jaar wordt gepresenteerd. Ook al 
houdt dit College, in tegenstelling tot mijn fractie, 
niet van streefcijfers of percentages als stip aan de 
horizon, wellicht komen we met vereende krachten 
nog wel in de buurt van het 1000-banenplan waar 
mijn fractie vorig jaar november voor pleitte. Wij 
hopen dat natuurlijk van harte en wij roepen het 
College op om daadkrachtig meer werk van werk te 
maken. Zo dient wat ons betreft de aanpak van de 
Schuldhulpverlening direct gekoppeld te worden aan 
beleid om mensen met schulden actief naar betaald 
werk te bemiddelen. Daarmee haal je mensen effectief 
uit de spiraal van armoede. Bij de behandeling van de 
evaluatie van de huidige aanpak Schulpverlening in 
het najaar zullen we hierbij een voorstel indienen. 
 
Meer aandacht voor ouderen en mantelzorgers  
Het College is van plan meer te investeren in 
verfraaiing van de openbare ruimte, kortom in stenen. 
Daar is de PvdA op zich niet tegen, maar wij vinden 
wij het belangrijk om vooral te investeren in het 
Sociaal Domein, zeker wanneer binnen het WMO- 
budget een overschot is ontstaan. Het College kiest er 
voor om het overschot in de algemene middelen te 
storten, zodat de raad integraal kan beslissen hoe het 
overschot het beste kan worden besteed.  
Wij vinden dat het College meer kan doen om 
mantelzorgers te ondersteunen zodat zij hun taak in 
de verzorging van hun partner of ander familielid 
kunnen volhouden. Daar is wat de PvdA betreft nu te 
weinig beleid op en budget voor. 
 
Het is fijn, dat mede naar aanleiding van onze 
schriftelijke vragen over de ANBO (landelijke 
vereniging) inmiddels duidelijk is, dat het 
subsidiebedrag over 2016, zo’n 6000 Euro, weer is 
teruggestort naar onze gemeente.  Dat is mooi, alleen 
bestaat de ANBO afdeling Rijswijk helaas niet meer. 
Dit bedrag kan wat ons betreft goed worden besteed 
in een representatieve peiling onder o.a. de doelgroep 
ouderen om te inventariseren in hoeverre 
eenzaamheid in onze vergrijzende gemeente een 
belangrijke rol speelt. Voor onze fractie is het 
belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze 
gemeente, omdat dit op alle niveaus mensen gezonder, 
vitaler en gelukkiger houdt. Natuurlijk is de gemeente 
daar niet alleen verantwoordelijk voor, maar wij 
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allemaal, maar soms kan enige sturing daar wel bij 
helpen: mensen ondersteunen om zelf een oplossing te 
vinden. Eenzaamheidsbestrijding valt nu onder de 
innovaties in uw beleid waarvoor beperkt budget 
beschikbaar is. Het is vaak een complexer probleem, 
dan we met z’n allen denken en de fractie pleit dan 
ook voor een krachtiger impuls dan nu wordt ingezet, 
om het probleem serieus in kaart te brengen. De 
PvdA heeft daar wel suggesties voor. 
 
Jongeren 
Graag zien wij in de komende begroting meer 
aandacht voor jongerenbeleid. Komt het geld dat voor 
jongeren bestemd is wel bij die jongeren terecht? Is 
de wethouder het met ons dat er tot nu toe met het 
huidige budget te weinig jongeren bereikt zijn? Wat 
zijn bovendien de voornemens om te voorkomen dat 
jongeren zonder startkwalificatie op de markt komen? 
Het College was het in haar reactie met ons eens en 
nodigde de PvdA uit om met concrete voorstellen te 
komen. Dat zullen we zeker doen! 
 
Bouwen voor de markt is sociaal bouwen 
Wij maken ons zeer ongerust over de groeiende 
disbalans die in Rijswijk ontstaat tussen aanbod en 
vraag naar sociale woningbouw. Er ontstaan enkele 
nieuwe bouwprojecten rondom de Boogaard maar 
alles voor het duurdere segment. Er is echter juist (!) 
een toenemende vraag naar goedkope sociale 
woningen, zoals het College ook heeft vastgesteld. 
Voor deze doelgroep moet eveneens worden 
geïnvesteerd in nieuwbouw, maar het College zet hier 
totaal niet op in. Terwijl het College toch wil bouwen 
voor de markt. Een grote groep mensen die 
afhankelijk is van een sociale woning moet het blijk-
baar maar buiten Rijswijk zoeken als het aan de inzet 
van dit College ligt. Onze fractie komt hier zeker op 
terug de komende periode, maar verzoekt het College 
om nu actief beleid te voeren op sociale woningbouw, 
naast alle andere bouwprojecten. We zijn benieuwd 
naar de lokale prestatie-afspraken met de woning-
bouwverenigingen, die in het najaar bekend zijn. 
 
Communicatie 
Het zijn de kleine dingen die het doen. Als mensen nu 
naar de gemeente bellen dan krijgen ze te horen dat er 
een telefonisch spreekuur is van 9-10 voor sociale 
zaken en van 10.30 – 12 voor de WMO. De PvdA 
vindt dat zeer klantonvriendelijk. Ook krijgen wij nog 
steeds klachten over het niet tot zeer laks of laat 
beantwoorden van brieven en mails, zie hierover ook 
onze opmerkingen bij de startnotitie Publieke 
Dienstverlening. 
 
Huis van de Stad 
De fractie heeft ervoor gekozen om bij het dossier 
Huis van de Stad voorlopig af te wachten wat de 
nieuwe gegevens opleveren. Voor ons is terug-

verhuizen geen doel op zich, zeker gezien de financiële 
risico’s.  
 
Sport 
Wij vinden het overigens erg goed dat het College 
spoedig met een voorstel komt ter vervanging van de 
Van Zweedenzaal en de Marimbahal. De locatie 
Burgemeester Elsenlaan/Treubstraat lijkt ons daar 
zeer geschikt voor. Overigens horen we uit sport-
kringen dat men teleurgesteld is dat in de terugblik 
en de plannen van het College de sportsector en 
aandacht voor verenigingen minimaal is. 
 
Het College heeft ons in haar eigen terminologie een 
kijkje geboden achter ‘het schermen’. Mijn fractie 
hoopt vooral in de komende tijd het College weer 
volop in actie te zien in de wedstrijd zodat we, indien 
nodig, de degens weer kunnen kruisen.  
 
Tot zover onze bijdrage tijdens het Kaderdebat. Ik zal 
u, als trouwe lezer van onze Nieuwsbrief en de 
Vooruit, in het najaar weer op de hoogte houden van 
nieuwe ontwikkelingen. Voor nu wens ik u fijne, 
ontspannen en vooral zonnige zomermaanden! 
 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter 
 

 

Cultuurvisie Vrij Gedacht vastgesteld 
Een visie op de kunst en cultuur van Rijswijk tot 2030 
 

 
 
Onder de prikkelende kop ‘Rijswijk Vrij gedacht’ is 
dinsdag 5 juli de visie op kunst en cultuur tot 2030 
unaniem vastgesteld (De gehele nota is hier te 
downloaden). Al eerder heb ik aangegeven waarom de 
Rijswijkse PvdA kunst en cultuur actief steunen erg 
belangrijk vindt. Nu ga ik wat dieper in op een aantal 
zaken in de nota. 
 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=rijswijk&id=100024293
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Visie 
‘Samen zijn we de stad’ zegt wethouder Borsboom 
terecht. Echter, juist voor kunst en cultuur is het voor 
een overheid van groot belang dat je als het ware de 
nieuwsgierigheid prikkelt en mensen verleidt om 
dingen te gaan doen waarvan ze het aanvankelijk niet 
eens wisten dat ze het in zich hadden. Daarnaast is er 
ook zoiets ingewikkelds als dat je iets moet koesteren, 
bewaren en zelfs aanvullen. Toch ziet niet iedereen 
het nut daarvan in. 
Er hebben vele bijeenkomsten met de stad en met de 
raad plaatsgevonden om ideeën op te halen. Bij die 
brede opzet die gekozen is om te beluisteren en te 
bekijken wat Rijswijk nodig zou hebben, verzamelde 
het college veel maar lijkt er ook geen focus te zijn. 
De volgende zes beleidspijlers (waar dus een focus op 
moet liggen) zijn voorgesteld: 

1. Clustering en samenhang 

2. Vrijheid en creativiteit 

3. Aanbod voor jeugd en jongeren 

4. Kunst – en cultuureducatie 

5. Ouderen en cultuur 

6. Cultuur en historisch erfgoed en architectuur. 
 
Daar kan niemand tegen zijn. De PvdA heeft net als 
andere partijen deze notitie omarmd met een paar 
kanttekeningen. In een de eerdere notitie (de 
houtskoolschets) zat de pijler architectuur nog niet. 
‘Architectuur’ kan een belangrijke pijler worden in 
een stad waar veel gebouwd wordt; er kan zelfs een 
vanzelfsprekende focus ontstaan. Ook heb ik in mijn 
bijdragen erop gewezen dat het woord ‘kunstenaar’ 
zeer weinig voorkomt. Kunstenaars zijn immers het 
begin en het einde van je kunstbeleid is: zonder hen is 
er niks. 
 
Uitvoeringsorganisatie 
Hoe ga je een dergelijk ambitieus programma voor 
elkaar krijgen als je er geen cent bij doet? De zes 
pijlers vormgeven, vernieuwing entameren, het 
bestaande koesteren; het moet allemaal met de 
bestaande middelen. Wat de PvdA betreft is er 
daarmee te weinig een echte keuze gemaakt.  
De gedachte in deze notitie is dat beleid en uitvoering 
van onderop wordt geregeld. Dat niet meer slechts 
vanuit het stadhuis maar vanuit de stad, vanuit een 
uitvoeringsorganisatie die kan bestaan uit 
particulieren, overheden, instellingen commercieel en 
niet-commerciële leden er initiatieven op deze zes 
gedachten gericht, gaan ontstaan. Er moet een (of er 
moeten meerdere) kunstmakelaars komen die de 
uitvoeringsorganisatie gaan opzetten. Dat moet 
zichzelf allemaal bedruipen en betalen. De hoop is dat 
er dan vanzelf uit andere bronnen geld vrij komt.  
 
Fata morgana 
Hoewel ik graag meega in deze droom ziet het er 
eerder als een fata morgana dan als een haalbare zaak 

uit. Vandaar dat ik namens de PvdA heb vast laten 
leggen dat dit alles niet ten koste mag gaan van de 
grote vier kunstinstellingen uit onze stad. 
Schouwburg, bibliotheek, TRIAS en museum zijn in 
de satellietstad die Rijswijk is zeer belangrijke en 
succesvolle dragers van het cultuurbeleid. Een 
makelaarsfunctie of welk soort uitvoeringsorganisatie 
ook mag niet deze vier leegvreten. De wethouder gaf 
aan dat dat ook niet zou gebeuren. 
De gelden die door andere huurcontracten of door 
verstandig handelen van culturele instellingen  ‘over’ 
worden gehouden, vloeien ook nog eens terug naar de 
algemene middelen in plaats van naar cultuurbeleid 
zelf. Een amendement (van Gemeentebelangen!) met 
die strekking werd tot verbazing van de PvdA 
overgenomen. Wat ons betreft blijft cultuurgeld, 
cultuurgeld.  
Dat cultuurbeleid wat de PvdA betreft, nooit slechts 
vraaggericht mag zijn, heb ik in mijn inleiding reeds 
aangegeven en dat heb ik zo ook in de raad gezegd. 
Ik eindig zoals ik dat vorige keer ook deed. De PvdA 
staat voor een goed cultuurbeleid in Rijswijk. Dat is 
simpelweg een noodzaak die verder gaat dan de 
waarde van de economie. Het gedicht van Lucebert 
blijft dan ook gelden; (…) ‘Alles van waarde is 
weerloos’ (…) 
 
De raadsvergadering is ook op het raadplein te bezien 
en te beluisteren. 
 
Het CDA kwam tijdens de vergadering met een 
unfaire en onjuiste aantijging aan het adres van Wil. 
Zij is als ZZP’ er ook verbonden aan de organisatie 
Charistar die geholpen heeft bij de totstandkoming 
van de diverse nota’s over het cultuurbeleid. Het CDA 
suggereerde dat er belangenverstrengeling zou zijn 
en vond het vreemd dat niemand had gezegd dat Wil 
voor Charistar opdrachten deed. Wil doet dan ook 
niks voor gemeenten.  Van deze op niets gebaseerde 
aantijging heb ik in mijn bijdrage afstand genomen.  
 

Yvonne Hagenaars 

Fractielid 

 
 

Een spannend najaar 
Het reces is net ingegaan, en college- en raadsleden 
zullen van een welverdiende vakantieperiode gaan 
genieten. Om vervolgens uitgerust beslissingen te 
nemen over een aantal belangrijke en politiek zware 
dossiers. Ik noem het Huis van de Stad, het Pontje 
Keereweer, ontwikkelingen in de Landgoederenzone 
en sociale woningbouw. Dat belooft nog een spannend 
najaar te worden! 
 
Over het Huis van de Stad heb ik al eerder onze 
zorgen gemeld. Het grootste risico zit hem in de 
financiële consequenties. In elk geval zal een 
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investering van circa 30 miljoen euro nodig zijn om 
het oude gebouw geschikt te maken voor huisvesting 
van ambtenaren en maatschappelijke instellingen, 
zoals het college wil. Alleen als 100% duidelijk wordt 
gemaakt dat deze lasten niet hoger zijn dan wanneer 
de gemeente (tegen een veel lagere huur) in 
Hoogvoorde blijft, zou het te overwegen zijn. Maar 
misschien is het veel verstandiger om het gebouw te 
verkopen, met een aantal randvoorwaarden voor de 
invulling van de locatie. Misschien moet de gemeente 
dan op de korte termijn een stukje verlies nemen, 
maar is er in de toekomst geen enkel (financieel) risico 
meer als eigenaar van het gebouw met een enorme 
investeringslast. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald! 
 
Dan het Pontje Keereweer, waarvoor na de zomer 
ook een raadsvoorstel zal komen. Inmiddels is er op 
basis van een enquête een rapportage opgesteld 
waaruit blijkt dat er in elk geval geen verkeers-
kundige noodzaak is het pontveer te laten terugkeren. 
Het zou vooral een sociaal-recreatief argument zijn 
om het veer weer te laten varen, in weekenden, 
vakanties en met mooi weer. De kosten: 350.000 euro 
eenmalig en jaarlijks 145.000 euro. Niet alleen de vis 
wordt duur betaald! Maar sommige politieke partijen 
hebben zich tijdens de verkiezingen sterk gemaakt 
voor terugkeer, en die zitten nu in het college….. Dat 
wordt nog een hele lastige politieke discussie! 
 
De Landgoederenzone is een van de parels in 
Rijswijk. De Rijswijkse PvdA heeft zich altijd hard 
gemaakt voor behoud en versterking van het gebied, 
en blijft dat doen! Maar telkens opnieuw zijn er wel 
weer plannen om te (ver)bouwen in het gebied met 
het risico dat dit ten koste gaat van het groen. Een 
voorbeeld zijn de plannen voor het gebouw De 
Voorde, waar waarschijnlijk een hotelaccommodatie 
komt. Daar zijn we op zich niet tegen, maar ook hier 

wordt worden weer vierkante meters aan het groen 
onttrokken (nog los van de discussie over de 
uitstraling van de aanbouw, waar later nog over 
wordt gesproken). Ik heb daarom aan wethouder Van 
der Meij gevraagd om een stedenbouwkundige 
analyse te laten uitvoeren voor de bouwlocatie De 
Opperd (hoek Guntersteinweg/Beatrixlaan) met als 
doel te komen tot een mogelijke compensatie voor het 
verlies van groen. Die analyse is toegezegd en op 
basis van de uitkomsten daarvan zullen wij de 
discussie verder voeren om “rood” voor “groen” in de 
Landgoederenzone te compenseren. Voor onze fractie 
een belangrijk politiek punt om de ontwikkelingen in 
de kostbare Landgoederenzone te blijven volgen! 
 
Nog zo’n punt: sociale woningbouw. Namens onze 
fractie heb ik al diverse malen aangegeven dat het 
college bijna niets doet om naast alle (ver)nieuwbouw 
in de vrije sector ook te zorgen voor meer nieuwbouw 
in de sociale woningbouw. De vraag naar deze 
woningen is enorm groot, en het college zegt 
“marktconform” te willen bouwen. Dan moet er dus 
juist extra geïnvesteerd worden in sociale 
woningbouw! Maar het college geeft slechts aan 
slechts het huidige aantal sociale woningen te willen 
handhaven. Dat betekent dus procentueel met alle 
nieuwbouwplannen een forse verlaging van het 
percentage sociale woningbouw! Met de PvdA in het 
college was dat niet gebeurd. Wij komen hierover na 
de zomer zeker weer te spreken, mensen met een laag 
inkomen mogen toch niet worden verplicht maar 
buiten Rijswijk een huis te gaan zoeken? Het wordt 
nog een spannend najaar…..maar voor nu wens ik u 
een goede vakantieperiode! 
 
Jos Bolte 
Raadslid Forum Stad

++ * ++ 

 

‘Vluchtelingen: wie wordt wel en wie niet erkend?’ 

Feit en visie
Onder grote belangstelling vond op donderdag 31 

mei in Stervoorde de vierde Feit & Visie-avond van de 

Rijswijkse PvdA plaats. Op zulke avonden staat 

steeds – zo gaf avondvoorzitter Martin van Leeuwen 

aan -een landelijk onderwerp centraal waar iedereen 

mee te maken heeft, maar waar de Gemeente níet over 

beslist. 

De titel Feit & Visie staat voor de aanpak: steeds 

wordt begonnen met een deskundige die de feiten 

presenteert. Dan pas volgt de discussie van het 

publiek. Eerdere bijeenkomsten gingen over Defensie, 

de EU, de energievoorziening in de toekomst. 

Afgelopen donderdag ging het over vluchtelingen: 

wie wordt wel en wie niet erkend? Twee specialisten 

van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie openden de 

avond: Marieke Spijkerboer, Plaatsvervangend 

directeur asiel en bescherming en Dennis 
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Timmerman, Coördinerend adviseur. Zij vertalen de 

Europese wet- en regelgeving naar de Nederlandse 

asielprocedures. 

 

Asielzoekers – in 2015 waren dat er zo’n 58.000 in 

Nederland – worden direct na aankomst en registratie 

(o.a. van vingerafdrukken) doorgestuurd naar Ter 

Apel of Budel. De COA (Centraal Orgaan Opvang 

Asielzoekers) zorgt voor bed en brood. Vervolgens 

krijgt iedere asielzoeker een paar dagen rust om op 

adem te komen. Iedere aanvrager krijgt een advocaat 

toegewezen. Alleenstaande minderjarigen krijgen óf 

een voogd óf een gastgezin toegewezen. Vervolgens 

wordt aan de hand van vaste stappen zorgvuldig en 

uitgebreid bepaald of iemand recht heeft op 

bescherming in Nederland. Dat gebeurt overal in 

Europa op dezelfde wijze. Aan de hand van 

identiteitspapieren (zijn ze echt?), het vluchtverhaal 

(kan dat kloppen?), een streng verhoor (in welke 

straat woonde je en hoe zag die eruit? ); controle van 

de vingerafdrukken (was je al eerder in een EU-

land?), zonodig analyse van de uitspraak (klopt dat 

dialect wel?), etc. Tegen de uitspraak kan met 

argumenten beroep worden aangetekend. Omdat de 

toestroom soms pieken kent en noodopvang altijd 

tijdelijk is moet iemand soms wel drie keer verkassen 

voordat de beslissing valt. 

 

De asielprocedure duurt bij voorkeur 8 dagen. Dan 

moet duidelijk zijn of iemand recht heeft op 

bescherming. Maar door de grote toestroom duurt de 

procedure op dit moment 8-9 maanden. Een onzekere 

periode voor de asielaanvrager: hij/ zij mag in die 

periode niets doen, weet niet of hij de taal moet leren, 

of zijn kinderen naar school kunnen enz. Vandaar dat 

sommige gemeenten deze mensen meteen al vanaf 

aankomst laten integreren. Maar dat is géén 

onderdeel van het proces van de IND. 

 

In de presentatie van deze avond werd er gekeken 

naar het proces van de IND: alle criteria voor 

afwijzing of toewijzing werden stuk voor stuk 

besproken. De procedure is zéér zorgvuldig, intensief 

en menselijk gesproken ook zwaar. Steeds wordt 

gekeken of het verhaal van de asielzoeker 

zwaarwegend en geloofwaardig is. Meer dan 30% van 

de aanvragen wordt afgewezen. Wie de asielstatus 

krijgt mag maximaal 5 jaar in Nederland blijven. Wil 

iemand voorgoed blijven, dan wordt dat na die 5 jaar 

opnieuw beoordeeld. 

 

In de zaal bleek grote behoefte aan antwoorden op 

hele concrete vragen: stel dat een homoseksuele man 

uit de VS zich meldt zich in Nederland? Het 

antwoord was duidelijk: de VS is een veilig land dus 

de aanvrager wordt teruggestuurd. gestuurd. Of een 

Koerd uit Turkije asiel krijgt hangt van veel zaken af: 

is er een veilige plek in eigen land, is de 

vluchtverklaring aantoonbaar zwaarwegend en 

geloofwaardig? Hoelang kunnen we nog grote 

hoeveelheden vluchtelingen opnemen, was een vraag 

uit de zaal. Niemand weet daar het antwoord op. De 

meningen lopen uiteen: van grenzen dicht tot 

helemaal open voor iedereen. Maar duidelijk is dat 

iemand die in Nederland of elders in de EU om asiel 

vraagt zeer stevig aan de tand wordt gevoeld. 

 

Een nuttige avond: de visies lopen uiteen, dat blijft, 

maar over de feiten kan geen misverstand meer 

bestaan. 

 

Yvonne Hagenaars 
 

++ * ++ 

 

Onderzoek Van waarde lokaal 

Vrijwilligerswerk dat loont 
Het is altijd een mooi moment als je ziet dat je werk 

resultaat heeft. Ik smaakte dat genoegen een tijdje 

geleden, toen staatssecretaris Klijnsma aankondigde 

wettelijk te gaan vastleggen dat gemeenten beschutte 

werkplekken moeten realiseren. Dat was misschien 

niet direct het gevolg van een onderzoek waaraan ik 

meewerkte, maar ik denk dat dat er wel aan heeft 

bijgedragen. 

Sinds ik een jaar geleden stopte met mijn betaalde 

werk, ben ik actief als vrijwilliger bij de Wiardi 

Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van 

de PvdA. Het onderzoek waaraan ik meewerk, is Van 

Waarde Lokaal. Met dat onderzoek willen we nagaan 

hoe de drie decentralisaties die dit kabinet heeft 

ingezet (in de zorg en rond werk en inkomen) 

uitpakken, als je ze afzet tegen vijf kernwaarden van 
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de sociaaldemocratie (bestaanszekerheid, goed werk, 

verheffing, binding en zeggenschap). 

 

Op 11 maart van dit jaar presenteerden we de eerste 

resultaten op een kennisfestival in het provinciehuis in 

Den Haag. De nadruk lag daarbij op werk, in het 

bijzonder voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Zo lieten we mensen aan het woord die 

te maken hebben met beschut werk, en mensen die 

tegen het minimumloon werken. En we vroegen o.a. 

minister Asscher en staatsecretaris Klijnsma om 

daarop te reageren. 

 

Dat “aan het woord laten” staat trouwens centraal in 

de manier waarop we het onderzoek uitvoeren. We 

interviewen mensen, en plaatsen een samenvatting 

van die interviews op de website 

www.vanwaardelokaal.nl. Vervolgens halen we de 

grote lijnen uit die interviews, en brengen zo in kaart 

waar de knelpunten zitten, welke oplossingen er 

lokaal voor gevonden zijn en welke achterliggende 

vragen er overblijven. 

 

Eén van de dingen die we boven water haalden, was 

dat door het sluiten van sociale werkplaatsen een deel 

van de mensen die daar werkten, maar vooral ook een 

deel van de leerlingen die het praktijkonderwijs 

verlieten, aan de kant kwam te staan. Het was 

volstrekt duidelijk dat er voor hen geen regulier werk 

te vinden was – nu niet, en in de toekomst niet. We 

concludeerden daarom dat er echt meer beschut werk 

gecreëerd moest worden. En dat is dus wat 

staatssecretaris Klijnsma nu in gang heeft gezet. 

 

Hiervoor schreef ik dat we mensen interviewen. Dat 

“we” verdient wel enige toelichting. Het gaat namelijk 

om een grote groep interviewers uit lokale PvdA-

afdelingen. Zo interviewden partijleden uit o.a. Uden, 

Schiedam, Haarlem, Leiden en Zwolle elk een aantal 

mensen rond het praktijkonderwijs: docenten, 

schoolleiders, stagebegeleiders, leerlingen of hun 

ouders, werknemers bij wie schoolverlaters in dienst 

kwamen, verantwoordelijke wethouders en zo voort. 

Dat leverde niet alleen veel meer materiaal op dan de 

medewerkers van de WBS zelf ooit hadden kunnen 

verzamelen, maar leidde er ook toe dat raadsleden en 

wethouders in gesprek kwamen met de mensen om 

wie het ging. En dat leverde op lokaal niveau al 

verbeteringen op. Echt actie-onderzoek, dus.   

 

Inmiddels zijn we met een nieuwe reeks interviews 

begonnen, waaraan nog veel meer afdelingen 

deelnemen. Daarin kijken we naar de positie van 

ouderen. Of meer precies: mensen die AOW-

gerechtigd zijn. Door een groot aantal mensen 

(ouderen zelf, mantelzorgers, huisartsen, wethouders) 

te interviewen, willen we in kaart brengen hoe 

mensen "in de derde levensfase" in Nederland leven. 

Hoe ze erin slagen “langer zelfstandig te wonen”, 

zoals het overheidsbeleid van hen vraagt . Op welk 

moment ze behoefte krijgen aan hulp en zorg. Om wat 

voor hulp en zorg het dan gaat. Of ze die wel 

(voldoende) krijgen, en van wie. Of ze dat zelf 

(kunnen) regelen, of dat ze aangewezen zijn op de 

overheid. De resultaten hopen we tegen het eind van 

dit jaar te presenteren. 

 

Ook in Rijswijk werkt een aantal mensen 

(partijgenoten en anderen) mee aan dit onderzoek, 

door zich te laten interviewen. Zie bijvoorbeeld 

http://www.vanwaardelokaal.nl/interview/tot-op-

heden-ben-ik-onafhankelijk-maar-je-moet-je-ook-

realiseren-dat-het-kan-veranderen. Ik heb er zelfs 

zoveel bereid gevonden, dat ik nog wel wat hulp kan 

gebruiken bij het interviewen. Interesse? Neem dan 

even contact met me op via mkommer@wbs.nl. 

 
Max Kommer 

http://www.vanwaardelokaal.nl/
http://www.vanwaardelokaal.nl/interview/tot-op-heden-ben-ik-onafhankelijk-maar-je-moet-je-ook-realiseren-dat-het-kan-veranderen
http://www.vanwaardelokaal.nl/interview/tot-op-heden-ben-ik-onafhankelijk-maar-je-moet-je-ook-realiseren-dat-het-kan-veranderen
http://www.vanwaardelokaal.nl/interview/tot-op-heden-ben-ik-onafhankelijk-maar-je-moet-je-ook-realiseren-dat-het-kan-veranderen
mailto:mkommer@wbs.nl
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