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dinsdag 8 november 
Raadsvergadering (zie p. 8 e.v.) 
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Afdelingsvergadering (zie p. 3) 
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Gewestelijk voorcongres verkiezingsprogramma 

 

 

Voorcongres: Zaterdag 12 november, 10:00-13:00 

Locatie: Zalencentrum Engels, Rotterdam. Pal naast Rotterdam Centraal 

Deadline moties en amendementen: woensdag 9 november, 12:00 via pvdazuidholland@gmail.com 

Verkiezingsprogramma is te vinden via: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving/  

 

Beste Partijgenoot, beste vrienden en vriendinnen, 

 

Hij is er: het verkiezingsprogramma! Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, 

emancipatie, recht op zeggenschap: het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een 

rechtvaardige wereld.  

Dit jaar heeft de PvdA opnieuw stappen gezet om de leden meer directe invloed te geven op de inhoud hiervan. 

Onderdeel daarvan is dat de PvdA Zuid-Holland een voorcongres organiseert voorafgaand aan het landelijk congres 

in januari 2017 waar het verkiezingsprogramma pas echt wordt vastgesteld. 

 

Dit verkiezingscongres in januari 2017 is van groot belang, zeker ook als middel ter onderstreping van de waarden 

waar de PvdA voor staat. Graag nodigen wij je dan ook uit als PvdA’ers uit Zuid-Holland voor het voorcongres van 

zaterdag 12 november a.s. Het voorcongres wordt gehouden in zalencentrum Engels in Rotterdam van 10.00 tot 

13.00 uur. Bedoeling van het voorcongres is amendementen en moties te bespreken die je zou willen indienen naar 

aanleiding van het verkiezingsprogramma. Dat verschijnt op 24 oktober en is dan via de PvdA website beschikbaar. 

 

Op het voorcongres wordt niet over het programma beslist maar worden jouw amendementen en moties besproken! 

Het voorcongres heeft een belangrijke status, want de moties en amendementen die worden aangenomen - we gaan 

erover stemmen - worden direct op de agenda het stemlokaal gezet. Bij individueel ingediende voorstellen gericht 

aan het congres vindt een voorselectie plaats via de ‘Ledenkamer’ waar leden digitaal met ‘likes’ deze kunnen 

ondersteunen. Vervolgens gaan ze door naar het stemlokaal. Via het voorcongres kan dus de fase via de Ledenkamer 

vervallen. Als de moties of amendementen in het stemlokaal worden aangenomen of verworpen met een duidelijke 

stemverhouding van bv. 80-20 of 70-30 dan beschouwd men ze als definitief aangenomen of verworden en komen ze 

op het congres zelf niet meer aan de orde. Voorstellen waar de stemverhouding krapper is bv. 60-40 ( het oordeel 

over wat krap is en wat niet krap is, is overigens aan het Presidium) worden wel op het congres besproken. 

 

Je wordt verzocht je aan te melden voor dit voorcongres bij de secretaris van het gewest Rosalie Bedijn middels een 

reply op deze mail. Ook verzoeken wij jouw eventuele amendementen en moties toe te zenden voor woensdag 9 

november 12.00 uur a.s. op ons nieuwe mailadres:pvdazuidholland@gmail.com. Op dat tijdstip sluit ook de 

aanmelding. Dit om ons in staat te stellen het voorcongres goed voor te bereiden en de benodigde omvang van de 

vergaderzaal enigszins te kunnen inschatten.  

 

Graag tot 12 november! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Marinus Wiersma, voorzitter 

Rosalie Bedijn, secretaris 
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Van het bestuur  
 

Afdelingsvergadering 

Donderdag 24 november 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 24 november 2016 

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

 

Agenda: 
 20.00 tot 20.15 Bestuurlijke aangelegenheden:  

 Mededelingen vanuit het bestuur. 

 Bestuursaanvullingen:  Hierbij een wederom een oproep voor kandidaat-bestuursleden. We hebben 
dringend bestuursleden nodig.  Aanmelden kunt u zich bij de Voorzitter van de afdeling. 

 Vaststelling begroting 2017. De begroting ligt  in lijn  met de begroting van 2016.  De presentatie van de 
cijfers is conform de standaard die door PvdA landelijk wordt gehanteerd.  
De begroting wordt u desgewenst met de vergaderstukken toegezonden. Zie hieronder: Aanvraag 
vergaderstukken.   

20.15-21.15 Besluiten ter voorbereiding Gemeenteraadsverkiezing 2018: 
De afdeling moet een aantal besluiten nemen om te komen tot de deelname aan de Gemeenteraadsverkiezing 2018. 
Zie ook uitgebreide tekst “Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezing 2018: Besluiten nemen tijdens ALV 24-11-
2016”. Deze zijn: 

 Keuze voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezing in 2018. 
Doen we mee Ja of Nee? 

 Samengestelde lijst met andere een partij. 
Gaan we samen met een andere partij een kieslijst opstellen? 

 Onafhankelijke Kies Commissie (OKC) of AdviesCommisie aan het bestuur. 
Hoe is de ondersteuning georganiseerd aan de afdeling bij het tot stand komen van een concept kandidatenlijst die 
wordt voorgelegd aan de leden van de afdeling? Wordt dit een OKC of legt het bestuur een concept lijst voor, 
ondersteund door een AdviesCommissie? 

 Houden we een ledenraadpleging voor de lijsttrekkersrol? 
Houden we een lijsttrekkers verkiezing? 

 Houden we een separaat proces voor advies aan fractie voor wethouder kandidaten. 
Gaan we als afdeling aan de fractie een advies meegeven wie de wethouder kandidaten worden en hoe gaan 
we dit dan organiseren? 

 Vastleggen draaiboek. 
Vastleggen draaiboek met daarin verwerkt de genomen besluiten en vaste data. 

 
Voorafgaande aan besluitvorming, worden de onderwerpen nog mondeling toegelicht. Wij raden iedereen aan die 
betrokken is bij kandidaatstelling en het kandidaatstellingsproces naar de vergadering te komen. Indien je 
verhinderd bent mag je altijd contact opnemen met het bestuur om je standpunten mee te laten nemen. 

 
21.15-21.45 Fractie aangelegenheden: 

Fractiezaken. Ruimte voor terugblik, aanpak, doorkijk. 

 
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 
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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. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Besluiten nemen tijdens ALV 24-11-2016. 
Het bestuur is bezig met het voorbereiden van procedures om te komen tot een verkiezingsprogramma en 
kandidatenlijst voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezing 2018 (GR 2018). Hierin worden wij onder andere 
bijgestaan door leden van onze afdeling die hier al eerder aan mee gewerkt hebben. Binnen de regio trekken we 
samen op in het regionaal voorzittersoverleg. Vanuit het partijbureau worden we gevoed met een schema en uitleg, 
opgesteld aan de hand van de statuten en het huishoudelijk regelement. Dit schema is vastgesteld door het 
partijbestuur in april 2016.  
In de komende ledenvergadering  van 24 november 2016 moeten we met de afdeling een aantal besluiten nemen om 
tot de deelname aan de Gemeenteraadsverkiezing 2018 te komen. Deze zijn: 

 Keuze voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezing in 2018. 
Doen we mee Ja of Nee? 

 Samengestelde lijst met een andere partij. 
Gaan we samen met een andere partij een kieslijst opstellen? 

 Onafhankelijke Kies Commissie (OKC) of AdviesCommisie aan bestuur. 
Hoe is de ondersteuning georganiseerd aan de afdeling bij het tot stand komen van een concept kandidatenlijst die wordt 
voorgelegd aan de leden van de afdeling? Wordt dit een OKC of legt het bestuur een concept lijst voor, ondersteund door een 
AdviesCommissie? 

 Houden we een ledenraadpleging voor de lijsttrekkersrol? 
Houden we een lijsttrekkers verkiezing? 

 Houden we  een separaat proces voor advies aan de fractie voor wethouder kandidaten. 
Gaan we als afdeling aan de fractie een advies meegeven wie de wethouder kandidaten worden en hoe gaan we 
dit dan organiseren? 

 Vastleggen draaiboek. 
Vastleggen draaiboek met daarin verwerkt de genomen besluiten en vaste data. 

In de najaarsvergadering, voorafgaande aan de besluitvorming, worden de onderwerpen nog mondeling toegelicht. 
Wij raden iedereen aan die betrokken is bij kandidaatstelling en het kandidaatstellingsproces naar de vergadering te 
komen. Indien je verhinderd ben mag je altijd contact opnemen met het bestuur om je standpunt mee te laten 
nemen. 
Een aantal aspecten, voortvloeiend uit het voorbereidende proces, dienen als uitgangspunten bij het 
besluitvormingsproces:  

 Als er tijdens de komende vergadering besloten wordt een deelproces niet te houden, mag deze later niet alsnog 
toegevoegd worden.  Denk hierbij aan de ledenraadpleging voor de lijsttrekker. Dit geldt ook voor deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezing. 

 De afdeling geeft richting aan de processen(besluitvorming), het bestuur voert verder uit.  

 De maximale zittingsduur (Artikel 1.36. De zittingsduur *) voor het vervullen van een functie in of namens de 
partij is gesteld op 12 jaar “tenzij er zwaar wegende redenen zijn”. Met deze regel is de normale zittingsduur 12 
jaar en indien er zwaarwegende redenen zijn, een periode langer.  

 De afdeling dient te werken conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de PvdA. Het schema 
vastgesteld door het partijbestuur mogen we invullen voor de afdeling voor zover we aan de termijnen blijven 
voldoen. Ook mag de afdeling zelf besluiten nemen over een aantal processen (zie keuzes begin van dit artikel). 

Toelichting op *Artikel 1.36. De zittingsduur 
1. Tenzij in de statuten of reglementen van de partij anders is bepaald, kan de zittingsduur van een lid in een 

functie in of namens de partij niet worden begrensd.  
2. Indien iemand een functie in of namens de partij gedurende 12 jaar of langer heeft vervuld, dienen 

zwaarwegende redenen aanwezig te zijn om voor een volgende periode in die functie in aanmerking te komen. 
Het partijbestuur, bij monde van de voorzitter Hans Spekman, stelt dat “12 jaar op gemeentelijke niveau gewoon 
genoeg is”. Een afdeling waar raadsleden en/of bestuursleden te lang in functie blijven kent onvoldoende 
groeimogelijkheden. Een vereniging is meer dan de kracht van één lid. Het is een plek waar leden, die dat willen, 
kunnen groeien. In hun betrokkenheid, in hun maatschappelijke vertegenwoordiging, om de belangen waar wij allen 
voor staan te behartigen. Juist door die kracht van vereniging. Daar hoort ook een stukje persoonlijke groei bij. Dit 
alles laat de ook de  vereniging  weer groeien.  
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Besluiten die we nemen levert het draaiboek op.  Indien we kiezen voor deelname aan GR2018, volgt in het voorjaar 
van 2017 invulling aan de deelprocessen en de functieprofielen. Het bestuur geeft de afdeling een keuze uit twee 
draaiboeken:  

 Draaiboek deelname gemeenteraadsverkiezing 2018. 

 Draaiboek deelname gemeenteraadsverkiezing 2018, met separate ledenraadpleging lijsttrekker. 

Beide draaiboeken kennen een variant met of zonder proces voor advies vanuit de afdeling voor een wethouder 
kandidaten. Dit leidt echter niet tot extra bijeenkomsten voor de leden. 

 
Namens het bestuur, 
 
Andy Kooy 
Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 
Tel 06 55 37 30 39 

Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com

 

 

Draaiboek Deelname gemeenteraadsverkiezing 2018 (schematische weergave): 
Datum Actie middels: Activiteiten 
24-11-2016 Ledenraad (ALV) Besluit te nemen: 

 Deelname GR 2018? 

 Samen met andere partij? 

 OKC of AdviesCie aan bestuur? 

 Lijsttrekkersverkiezing? 

 Advieswijze kandidaat wethouder? 

 Vastleggen draaiboek! 
Feb/mrt 2017  Opstellen profielen voor kandidaat: 

 Raadsleden 

 Lijsttrekker 

 Wethouder 
Opstellen samenstellingsprofiel fractie. 

16 of 23 mrt 2017 Ledenraad (ALV) Vaststellen profielen kandidaten. 
Vaststellen samenstellingsprofiel fractie. 

April 2017 Vooruit (op papier) Bekend stellen profielen en proces.  
Tot 18-9-2018 Kandidaatstelling. Leden kunnen zich kandidaat stellen. 
25-9-2017 Definitieve Kandidaatstelling Kandidaten leveren bereidverklaring en erecode in. 
 Kiescommissie  (OKC of aan 

Bestuur) 
Volgorde advies kandidatenlijst uitwerken. 
Volgorde wethouderadvies uitwerken. 

xx-11-2017 Vooruit (op papier) Verspreiden advies kandidatenlijsten, inclusief 
onderbouwing. 
Verspreiden promotieteksten opgesteld door de 
kandidaten zelf. 
Verspreiden concept Verkiezingsprogramma.  

22-11-2017 Ledenraad (ALV) Volgorde kandidatenlijst vaststellen. 
Verkiezingsprogramma vaststellen. 
Lijstverbinding vaststellen. 

21-12-2017 Eventueel extra ledenraad 
(ALV) 

Mogelijkheid voor extra ALV 

22-12-2017  Laatste dag van registratie aanduiding. 
NTB Gemeentesecretarie Proefinlevering kandidaatstelling. 
05-02-2018 Gemeentesecretarie Officiële kandidaatstelling. 
Feb/mrt 2017 tot 
xx-11-2017 

 Proces opstellen Verkiezingsprogramma. 

 
 

mailto:Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com
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Draaiboek Deelname gemeenteraadsverkiezing 2018, met separate ledenraadpleging lijsttrekker 

(schematische weergave): 
Datum Actie middels: Activiteiten 
24-11-2016 Ledenraad (ALV) Besluit te nemen: 

 Deelname GR 2018? 

 Samen met andere partij? 

 OKC of AdviesCie aan bestuur? 

 Lijsttrekkersverkiezing? 

 Advieswijze kandidaat wethouder? 

 Vastleggen draaiboek! 
Feb/mrt  Opstellen profielen voor kandidaat: 

 Raadsleden 

 Lijsttrekker 

 Wethouder 
Opstellen samenstellingsprofiel fractie. 

16 of 23 mrt 2017 Ledenraad (ALV) Vaststellen profielen kandidaten. 
Vaststellen samenstellingsprofiel fractie. 

April 2017 Vooruit (op papier) Bekend stellen profielen en proces.  
Tot 18-9-2018 Kandidaatstelling. Raadslidkandidaten stellen zich kandidaat.  

Wethouderkandidaten stellen zich kandidaat. 
25-9-2017 Definitief  Kandidaatstelling Kandidaten leveren bereidverklaring en erecode in. 
 Kiescommissie  (OKC of aan 

Bestuur) 
Volgorde kandidatenlijst uitwerken  

16-10-2017 Lijsttrekkers kandidaten Sluitingsdatum Lijsttrekkers kandidaten. Inclusief 
inleveren handtekeningen en interne 
bereidverklaring en erecode. 

xx-11-2017 Vooruit (op papier) Verspreiden kandidaten lijsttrekker, inclusief 
onderbouwing. 
Verspreiden promotieteksten opgesteld door de 
kandidaat lijsttrekkers zelf. 

22-11-2017 Ledenraad (ALV) Lijsttrekker vaststellen. 
xx-11-2017 OKC/BestuursCie met 

Lijsttrekker 
Overleg lijsttrekker over kandidaat raadsleden. 
Overleg lijsttrekker over verkiezingsprogramma 

xx-11-2017 Vooruit (op papier) Verspreiden kandidatenlijst(en), inclusief 
onderbouwing. 
Verspreiden promotieteksten opgesteld door de 
kandidaten zelf. 
Verspreiden concept Verkiezingsprogramma. 

21-12-2017 Ledenraadpleging Volgorde kandidatenlijst vaststellen. 
Verkiezingsprogramma vaststellen. 
Lijstverbinding vaststellen. 

22-12-2017  Laatste dag van registratie aanduiding. 
NTB Gemeentesecretarie Proefinlevering kandidaatstelling. 
05-02-2018 Gemeentesecretarie Officiële kandidaatstelling. 
   

 

++ * ++ 

 

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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Fractiefacetten  
Iedereen verdient het om erbij te horen: zo maken wij samen de stad! 

In deze editie van de Vooruit is er veel aandacht in 
Fractiefacetten voor de opmaat naar het 
begrotingsdebat over de Begroting 2017-2020 op 8 
november in de Raad. In de verschillende bijdragen 
van Yvonne, Jos en mij leest u welke (technische) 
schriftelijke vragen de fractie aan het College heeft 
gesteld nav de begrotingsstukken.  
 
Stadsvisie 2030 
Vlak na het zomerreces trok een ander belangrijk 
agendapunt de aandacht van veel Rijswijkse inwoners. 
U heeft ongetwijfeld e.e.a. gelezen/gehoord over de 
presentatie van de nieuwe Stadsvisie: Rijswijk 2030, 
die het College op 8 oktober aan alle inwoners 
aanbood. Het werd een feestje met veel activiteiten in 
winkelcentrum In de Boogaard. 
Deze stadsvisie werd eind september in de Raad 
besproken. Het werd een debat met een verrassende 
wending. Zowel de PvdA-fractie als de fracties van 
GL en BvR hebben tegen de stadsvisie gestemd. Het 
College heeft er vanaf het begin op ingezet dat de 
voorgelegde tekst met verschillende scenario’s door 
de voltallige Raad zou worden gedragen. Dat is dus 
niet gelukt. 
 
Tijdens de behandeling in de Raad heeft de fractie het 
College gecomplimenteerd met het proces waarin 
bewoners en organisaties zijn betrokken bij de 
totstandkoming van de visie. Ook is in de visie, en wat 
ons betreft terecht, veel aandacht voor onze parken, 
onze landgoederen en de uitstekende ligging van 
Rijswijk in de Randstad. 
Wat de fractie erg teleurstelt en ook verbaast, is de 
geringe aandacht voor de sociale zaken in deze 
stadsvisie. Van een College met GL, SP en D66 erin 
vertegenwoordigd, hadden wij een meer sociale visie 
op de toekomst verwacht. Zo lezen we in de visie dat 
‘betrokken inwoners kansen pakken’ en vooral op 
eigen kracht hun leven inrichten. Natuurlijk, voor een 
grote groep inwoners is dit haalbaar. Maar er is ook 
een groep, die juist met actieve steun van de gemeente 
er weer bovenop geholpen kunnen (lees moeten) 
worden. Dit is nu nodig maar ook in de toekomst. Het 
is voor de PvdA-fractie daarom volstrekt onvoldoende 
dat de gemeente zich beperkt tot het stimuleren van 
‘het vergroten van eigen netwerken en het versterken 
van de burgerkracht.’ De gemeente is, volgens de 
visie, vooral een facilitator die maatschappelijke 
partijen met elkaar verbindt, maar weinig eigen 
verantwoordelijkheid neemt. Armoede bestrijden, 
tegenstellingen verminderen, er wordt in de stadsvisie 
met geen woord over gerept. 

Wij vragen ons dan ook serieus af of bv. een 
man/vrouw van 50 jaar, die 3 jaar werkloos is, of een 
man/vrouw van 70 jaar met alleen AOW, of een gezin 
in de bijstand, wachtend op een sociale huurwoning, 
zich in deze stadsvisie herkent. Wij vrezen van niet. 
De fractie heeft daarom 2 amendementen ingediend. 
Allereerst vraagt zij om ambitieus en actief sociaal 
beleid in het Sociaal Domein, waarbij de gemeente 
haar verantwoordelijkheid neemt en niet alleen als 
verbinder tussen maatschappelijke partijen optreedt. 
Door gerichte maatregelen van het lokale bestuur 
moet iedereen actief kunnen meedoen in Rijswijk, nu 
en in 2030. En wat betreft de woningbouw wil de 
fractie dat de huidige procentuele verhouding tussen 
sociale en andere woningbouw in Rijswijk wordt 
bewaakt. Met enkele nieuwbouwprojecten in de 
steigers maakt de fractie zich over deze verhouding 
wel zorgen. Op de website van de PvdA Rijswijk kunt 
u de letterlijke tekst van de amendementen nog eens 
nalezen. 
Ook de fractie van GL maakte via een eigen ingediend 
amendement duidelijk, dat er een essentieel punt 
ontbrak in het hoofdstuk dat over het Sociaal Domein 
ging: een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners. 
 
Het College was in haar beantwoording op de vragen 
van de PvdA en GL niet bereid om ook maar een 
millimeter af te wijken van de originele concepttekst. 
De verschillende amendementen die betrekking 
hadden op het Sociaal Domein werden weliswaar 
inhoudelijk sympathiek gevonden, maar het was niet 
de bedoeling dat de originele tekst zou worden 
aangepast. En dat terwijl draagvlak van de gehele 
Raad voor deze stadsvisie zo belangrijk was, zoals de 
burgemeester in een eerder stadium aangaf. 
De spanning in het debat liep ondertussen aardig op. 
Een schorsing die het College aanvroeg, vanwege een 
dreigend onoverbrugbaar verschil tussen de fractie 
van GL en haar eigen wethouder Sociaal Domein 
Marloes Borsboom, bood geen enkele oplossing. Het 
College bleef de bal bij de Raad leggen, die via een 
stemming over de amendementen maar moest 
beslissen of de concepttekst moest worden aangepast. 
Mede door de onduidelijke houding van het College 
was coalitiepartner VVD niet bereid het amendement 
van GL te steunen en stemde een andere 
coalitiepartner, nl. de fractie van Gemeentebelangen, 
verdeeld. Het amendement van GL werd hierdoor 
weggestemd en het amendement van de PvdA over 
het Sociaal Domein kreeg alleen de steun van GL. 
Dit leidde tot ertoe, dat de stadsvisie met 17 voor en 
10 tegenstemmen uiteindelijk is aangenomen. Met 
enkele aanvullingen, een meer flexibele houding van 
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het College had de slagzin van de stadsvisie ‘Samen 
maken we de stad’ pas echt inhoud gekregen. Een 
gemiste kans! 
 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter 
 

Meer doen! De PvdA in de oppositie  
Het is goed gebruik dat voorafgaand aan de 
begrotingsbespreking de fracties in de Raad aan het 
college vragen stellen over de bedragen en de 
voorgestelde besteding ervan. De vragen zijn in 
principe technisch en boekhoudkundig van aard. En 
zoals u in de bijlage kunt lezen lijkt het soms ook wel 
geheimtaal. Toch hoop ik dat u voor een keer een 
beeld krijgt van hoe zorgvuldig zo’n proces wordt 
behandeld door uw fractie. Dus voor het eerst 
publiceren wij al onze vragen. De reactie van het 
college erop kunt u zien op de site van de gemeente of 
zijn al verwerkt in onze bijdrage voor deze 
VOORUIT. Omdat in de 194 (!) bladzijden begroting 
veel keuzes en dus politiek zit, vraagt de PvdA altijd 
naar die zaken die juist voor onze achterban gevolgen 
kunnen of zullen hebben.  
 
Wat mij verbaast aan deze begroting voor 2017 -2020 
is dat hoewel het college als speerpunt transparantie 
en communicatie heeft, de begrotingen steeds 
ondoorzichtiger worden. In ieder geval worden de 
zogenaamde paragrafen steeds groter en de 
programma’s –die veel meer een politieke lading 
hebben– steeds kleiner.  
 
In de bijeenkomsten met de politie en de brandweer 
blijkt keer op keer, dat het takenpakket steeds 
verschuift. Daarnaast heeft de politie er een 
belangrijke taak bij: ondermijning waar ook 
bestrijding en voorkoming van terrorisme onder valt. 
Ik kan mij voorstellen dat behalve veel intensievere 
samenwerking met sociale zaken en onderwijs er toch 
ook meer en anders geschoold personeel moet worden 
ingezet om een en ander vruchtbaar te laten zijn. 
 
U ziet zelf de leegstand van de winkels in de grotere 
en kleinere kernen in onze gemeente. Recent cijfers 
laten zien dat er 23% leegstand is. En omdat er steeds 
meer op internet gewinkeld wordt is het einde van die 
toename van leegstand nog niet in zicht. Alle reden 
om extra centrummanagement te vragen. 
 
Rijswijk heeft zich altijd verbonden met de rest van de 
wereld. Met dit college is er van die internationale 
solidariteit niet veel te merken. En dat valt van de SP, 
GL en D66 simpelweg tegen. Gezien de toestand in 
de wereld alle reden om juist nu als gemeente je ook 
solidair te tonen met de wereld om ons heen. Tot nu 
toe is er alleen afgebroken: de PvdA wil graag 
bouwen. 

 
De #Stadsvisie is, zoals u vast gemerkt heeft, met een 
enorme inzet en vaart opgezet. (Dit college maakt er 
een gewoonte van om onderwerpen met een hashtag 
# aan te duiden. Die neem ik even over.) Als klap op 
de vuurpijl kon en in een weekeinde op zaterdag en 
zondag (15 en 16 oktober jl) in de Boogaard van 
allerlei gedaan worden. Zoals Wil en ik tegen elkaar 
zeiden ‘het lijkt wel een ander Strandwalfestival’. We 
hopen dat al die inspanningen en avonden en 
middagen zeker voor de middenstand gunstig zijn 
geweest, maar het heeft dan ook een lieve slok gekost. 
Is dat alles de 350.000 euro plus, waard? 
 
Vandaar dat ik de volgende vragen heb gesteld: 
1. Centrummanagement: bent u het met ons eens dat 

gezien de schrikbarende winkelleegstand (23%) in 
onze stad een tijdelijk promotiebudget ingezet 
moet worden als een permanent budget en dat de 
visievorming versneld moet worden ingezet? 

2. Wij begrijpen dat publieksvoorlichting enz geheel 
opgegaan is aan de #stadsvisie. Kan een 
gedetailleerd overzicht van uitgaven/inkomsten 
stadsvisie gegeven worden? 

3. Wordt er in 2017 niet meer aan 
publieksvoorlichting, promotie en PR gedaan? 

4. De PvdA hecht aan internationale solidariteit. Wat 
worden de contouren van het nieuw 
internationaal beleid? Dat zou ons nog in 2016 
worden aangeboden. Wij zien kansen o.a. in 
onderwijsprogramma’s. Wij zien nog geen 
vertaling in deze begroting. De een euro per 
inwoner die ooit door GL is opgevoerd en door de 
Raad aan genomen, zien wij niet terug.  

5. Ondermijning: In de begroting ontbreekt 
doorzicht en financiële vertaling van personele 
capaciteit als het gaat om uitvoering geven aan 
deze prioriteit. Kan inzicht geboden worden van 
deze inzet? Acht het college deze inzet 
voldoende? Gaarne onderbouwen. 

 
Het bestrijden en voorkomen van overgewicht moet 
een speerpunt zijn van iedereen. Maar zeker moet 
onze gemeente Rijswijk ruimte geven om te spelen, op 
scholen gymmen en zwemmen niet alleen faciliteren 
maar misschien zelfs betalen en moet er veel gedaan 
worden om ouders in beweging te krijgen met hun 
kinderen. De vragen 9, 11 en 15 gaan daarover. 
9. ‘Verover de stoep terug’: in het kader van meer 

spelen op straat, tegengaan obesitas/overgewicht, 
veiliger straten en stoepen zijn er in den landelijk 
diverse initiatieven. In de kwaliteitsimpuls 
openbaar gebied zien wij daar niks van terug. Kan 
inzicht geboden worden in wat het college op dit 
terrein gaat doen? 

11. Brede aanbod: waarom stijgt de ambitie slechts 
met 5% per jaar? Waarom niet ingezet 100% 
deelname in 2018? Waarom stopt de ambitie 
überhaupt ná 2017? Kan inzicht gegeven worden 
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in welke bevolkingsgroepen / inkomensklassen 
geen deelname plaatsvindt? 
Bestrijding obesitas/overgewicht als duidelijk 
ambitie ontbreekt in stuk onderwijs. Waarom? 
Kan inzicht gegeven worden in de effectiviteit van 
de combinatiefunctionarissen (in combinatie met 
cijfers van OCW) in de ontwikkeling van 
kinderen in het algemeen? Zou sport/bewegen; 
kunst cultuur; muziek; als vaste en verplicht 
onderdeel in het schoolcurriculum zowel voor 
basis- als middelbaar- en MBO- onderwijs niet 
effectiever zijn? 

13. Klopt het dat de presentatie van de 
accomodatienota met een jaar is vertraagd? 

 
Armoedebestrijding zeker onder de jeugd, toegang tot 
voorzieningen, deelname aan activiteiten het zijn 
allemaal speerpunten van de PvdA. Mijn vragen 11 
(zie hierboven), 15, 16 en 17 gaan allemaal over de 
schrikbarende cijfers die iedereen kan lezen op 
Waarstaatjegemeente. Genoeg reden om daar – ook 
straks met de begrotingsbespreking, dit college stevig 
over aan de tand te voelen: 
15. Jeugdhulp: ‘de verbinding tussen SMW en 

ambulante jeugdhulp moet leiden tot een 
verschuiving van de geïndiceerde jeugdhulp naar 
lichtere vormen van jeugdhulp’. Wat doet de 
gemeente daarvoor? Zijn er cijfers bekend? Uit de 
verhalen uit den lande kan geconstateerd worden 
dat deze verschuiving nauwelijks haalbaar lijkt. 
Uit ‘waarstaatjegemeente’ blijkt dat Rijswijk een 
redelijk hoog percentage heeft van kinderen in de 
armoede:7,8% Hoeveel kinderen zijn dat? 
In de begroting ontbreekt doorzicht en financiële 
vertaling van personele capaciteit als het gaat om 
uitvoering geven aan deze prioriteit. Kan inzicht 
geboden worden van deze inzet? Is de 
gemeentelijke capaciteit naar kwaliteit en 
kwantiteit wel toereikend? 

16. Beschut werk: ‘de opdracht op de sociale 
werkvoorziening te hervormen’, houdt dat ook in dat 
‘beschut werk behouden ‘een gezicht krijgt in 
Rijswijk? Wanneer kunnen we een voorstel 
verwachten? 

17. Werk en inkomen:  
Hoeveel mensen maken gebruik van een 
uitkering? Graag cijfers over vier jaar met een 
prognose naar 2017. 
Hoeveel mensen zitten in de armoede?  
Hoeveel gezinnen? 
Hoeveel jeugwerklozen kent Rijswijk? 
Hoeveel ZZP-‘ers kent Rijswijk? 

 
Het is volstrekt niet duidelijk hoe mensen die ondanks 
alle inspanningen toch niet deel kunnen nemen aan de 
inclusieve samenleving, straks beschermd gaan 
worden. Überhaupt is het werken aan werk natuurlijk 
prioriteit voor de PvdA. Vandaar de vragen 12 en 16 
(zie boven). 

12. Meten tevredenheid kwaliteit /diversiteit cultureel 
aanbod: hoe wordt dit gemeten? Wordt de 
kwaliteit van het ‘wonen’ ‘de sportaccommodatie’ 
de verkeersrotondes’ ook gemeten? wie bepaalt 
wat de kwaliteit is en wat zegt dat over de 
waarde? Hoeveel geld wordt hier voor 
uitgetrokken/ begroot? 

 
En als laatste maak ik me al een hele tijd druk om het 
feit dat er allerlei Toeristenbelasting niet betaald 
wordt door mensen die via AirBnB ruimten of huizen 
verhuren. Waren het in 2015 nog ongeveer 30 
adressen in Rijswijk, dit jaar zijn het er al meer dan 
300. Natuurlijk gun ik iedereen om extra inkomen te 
genereren, maar we hebben in Rijswijk wél voor 
hotels een toeristenbelasting. Gelijke monniken 
gelijke kappen. Vandaar deze vraag: 
21. Toeristenbelasting: Is al overwogen om AirBnB te 

betrekken in het belastingplan? Er zijn op dit 
moment meer dan 300 (!) huizen en kamers in 
Rijswijk in de aanbieding. 

 
In een ander stuk in deze VOORUIT hebben Erik van 
der Veer en ik de zorgen beschreven die wij hebben 
geuit betreffende duurzaamheid. 
 
Yvonne Hagenaars 
Fractielid 
 

Het jaar van de waarheid? 
Komend jaar (2017) is het laatste volledige 
begrotingsjaar van het zittende college van 
Gemeentebelangen, D66, VVD, GroenLinks en SP. 
Een college dat met veel ambitie begon (en het moest 
vooral allemaal anders dan onder de vorige 
colleges….) en dat is op zich goed. Alleen vraagt onze 
fractie zich al een paar jaar af wat er van die ambitie 
nu toch echt terecht komt. De lopende zaken lopen 
door, maar de grote politieke dossiers van dit college 
zijn tot nu toe niet echt uit de verf gekomen. Het is 
blijkbaar in zo’n brede coalitie met 5 partijen van links 
tot rechts niet zo gemakkelijk altijd op dezelfde lijn te 
komen en de eenheid te bewaren. Dat verbaast ons 
natuurlijk niets maar daarmee lijken de mooie 
woorden wel een beetje tot window dressing te 
verworden..….  
 
Vanuit de fractie proberen wij keer op keer de 
voorstellen van het college positief-kritisch te 
beschouwen, en er een wat socialere invulling aan te 
geven. Maar dat lukt –ook met de linkse broeders en 
zusters van GroenLinks en SP in het college- lang 
niet altijd. En dus kunnen wij niet altijd met de 
voorstellen instemmen, of maken daar een 
voorbehoud bij om ons eigen geluid en onze eigen 
wensen overeind te houden. Het begrotingsjaar dat nu 
voorligt is dan ook een beetje het (politieke) jaar van 
de waarheid voor deze coalitie: wat weten ze 
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daadwerkelijk van de belangrijke onderwerpen te 
verzilveren? Onze fractie zal de resultaten scherp 
tegen het licht blijven houden!  
 
Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 
hebben wij een aantal schriftelijke vragen gesteld, die 
in deze Vooruit zijn opgenomen. Ik licht graag de 
door mij gestelde vragen kort toe, en geef daarbij de 
reactie van het college weer. 
 
Vraag 6 gaat over verkeerslichteninstallaties, omdat 
die vaak beter kunnen worden vervangen door 
rotondes of voorrangskruisingen. In de nabije 
toekomst nemen de kosten ervan ook enorm toe. Het 
college heeft daar op geantwoord dat de raadsleden 
worden uitgenodigd voor een toelichting waarbij ook 
over vervanging door andere mogelijkheden kan 
worden gesproken. Wordt vervolgd dus.  
6. Kunnen wij de globale “Quickscan naar vervangen 

verkeerslichten door rotondes” van u ontvangen? U 
heeft eerder aangegeven deze informatie na de 
zomer te kunnen delen. Zijn er –naast de drie 
genoemde punten- ook andere kruispunten waar 
verkeerslichten door rotondes vervangen kunnen 
worden? Zijn de gelden die afgelopen jaar 
beschikbaar waren voor de kruising Generaal 
Spoorlaan-Huis te Landelaan nu opgenomen in de 
(blz. 25) geplande “Investeringen Rotondes in 
Rijswijk”. Zo ja, waarom kunnen deze gelden dan 
niet eerder dan in 2019 worden ingezet? 
Zijn er door verkeerslichten beveiligde kruis-
punten die net zo goed zonder verkeerslichten 
veilig te gebruiken zijn (bijvoorbeeld door 
verkeersmaatregelen)? Zou u daarvan een 
inventarisatie willen maken en indien mogelijk de 
desbetreffende verkeerslichteninstallaties laten 
vervallen? Dit klemt temeer aangezien zoals u op 
blz. 76 aangeeft het vervangingsbudget voor 
verkeerslichten 2,5 keer hoger wordt vanaf 2025! 

 
Verder heb ik vragen gesteld over fietsroutes en met 
name die langs de Prinses Beatrixlaan, en over 
bewegwijzering zoals eerder door de Fietsersbond 
afdeling Rijswijk aan de orde is gesteld: 
7. U gaat (terecht) door met het realiseren van 

goede fietsroutes. De fietspaden langs de Prinses 
Beatrixlaan zijn gedeeltelijk wel, en deels niet 
tweezijdig te gebruiken, terwijl de breedte van de 
vrij liggende fietspaden overal voldoende zijn 
voor tweezijdig gebruik. Dit geeft een onduidelijk 
fietsbeeld, onnodig kruisend verkeer en in de 
praktijk tegen de (formeel) verplichte rijrichting 
rijdende fietsers. Naar onze mening kan dit op 
eenvoudige en vrijwel kosteloze wijze zo worden 
aangepast dat aan beide zijden van de Prinses 
Beatrixlaan op de fietspaden tweezijdig gebruik 
mogelijk is (in elk geval tussen grens met Den 
Haag en S.W. Churchilllaan). Bent u dat met ons 
eens en zo ja, wilt u dan op de kortst mogelijke 

termijn maar uiterlijk in 2017 zorgen voor de 
desbetreffende aanpassingen die tweezijdig 
gebruik mogelijk maken?  

8. Gaat u –naast de investering in bewegwijzering 
rond nieuwe fietsroutes- ook de bewegwijzering 
rond bestaande fietsroutes verbeteren, zoals 
onder andere afgelopen jaar door de Fietsersbond 
(afdeling Rijswijk) is gevraagd? Eerder heeft u 
ons geantwoord dat er een inventarisatie zou 
komen van ontbrekende en verouderde 
bewegwijzering. Is die opgesteld en kunnen wij 
die ontvangen? 

 
Het college heeft geantwoord dat het de bedoeling is 
in 2017 ook tweezijdig fietsverkeer langs andere delen 
van de Prinses Beatrixlaan mogelijk te maken (positief 
dus!), en dat een deel van de suggesties van de 
Fietsersbond reeds wordt opgepakt. Een 
inventarisatie voor de ontbrekende bewegwijzering 
rond bestaande routes wordt in 2017 afgerond. Daar 
volgt dus later een discussie over. 
 
Over de door het college aangekondigde vervanging 
van de Marimba sporthal en de Van Zweedenzaal heb 
ik gevraagd wanneer het college met een voorstel aan 
de raad komt (vraag 14). Beide sporthallen voldoen 
niet meer aan de eisen die de sportbonden stellen. 
Spoedige duidelijkheid is nodig. Het college heeft 
geantwoord dat een voorstel hiertoe in het eerste 
kwartaal van 2017 aan de raad wordt voorgelegd. We 
wachten dat in spanning af natuurlijk! 
14. Op diverse plekken in de begroting wordt 

gesproken over vervanging van de Van 
Zweedenzaal en de Marimbahal. Wethouder Van 
Hemert heeft in een openbare bijeenkomst 
meegedeeld dat het college hiertoe een nieuwe 
(gecombineerde) sporthal op de voormalige 
locatie van het Stanislascollege aan de 
Treubstraat voor ogen heeft. Dit (prima) idee is 
ook met belanghebbende verenigingen (die op 
landelijk niveau spelen en waarvoor de huidige 
locaties al lang niet meer aan de eisen voldoen) 
besproken. Wil het college op de kortst mogelijke 
termijn (gezien de in 2018 geplande investe-
ringen) het voorstel hiervoor uitwerken en dit 
aan de raad voorleggen? U heeft eerder aan-
gegeven te verwachten in het najaar een voorstel 
voor de vervanging van beide sporthallen voor te 
kunnen leggen. Hiertoe kunnen in elk geval de 
geplande investeringen van € 544.000,- voor de 
Van Zweedenzaal (blz. 38, als bescheiden onder-
deel van de ruim € 11.000.000,- van de Brede 
School Rembrandtkwartier) als de € 4.205.000,- 
voor de Marimbahal (blz. 151) worden gebruikt, 
naast mogelijkerwijs verzekeringsgelden. 
Voordeel van deze locatie is tevens dat de post 
“Grond Marimbahal” ad € 1.300.000,- in principe 
vrijvalt, of (deels) kan worden benut voor de 
grondkosten van de “Stanislaslocatie”. 
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In de vragen 18 en 19 heb ik afvalscheiding en 
zwerfafval aan de orde gesteld. Het college is niet van 
plan het zogenaamde PMD-afval (Plastic, Metalen 
verpakkingen en Drankenkartons) huis-aan-huis op te 
halen omdat dit kostenverhogend zou werken. Wij 
denken echter dat de bereidheid bij mensen om ook 
actief bij te dragen aan afvalscheiding er door 
toeneemt hetgeen dus weer kostenverlagend zou zijn, 
los van de milieuvoordelen. Ook is het college niet 
van plan zwerfafval strenger aan te pakken: ze zetten 
financieel extra in op het stimuleren van goed gedrag 
in plaats van op handhaving. Volgens ons is goed 
gedrag stimuleren prima, maar werkt dat niet zonder 
de overtreders strenger aan te pakken. Zwerfafval is 
een grote ergernis van vele burgers. We zullen op 
beide onderwerpen nog terug komen! 
18. U stelt terecht dat de verbetering in de scheiding 

van afval afhankelijk is van de uitvoering van het 
operationeel plan. Maar het is ook sterk 
afhankelijk van de bereidheid van onze inwoners 
om tot scheiding van afval over te gaan. 
Gebruiksgemak is daarbij een belangrijke 
randvoorwaarde. Vanaf dit jaar wordt PMD apart 
ingezameld. Mensen moeten deze, vaak 
volumineuze, hoeveelheden afval zelf naar 
verzamelcontainers brengen. In andere 
gemeenten zie je dat dit type afval ook huis aan 
huis wordt opgehaald. Wil het college bewerk-
stelligen dat –zolang dit nog geen onderdeel van 
de bedrijfsvoering van Avalex is- het PMD-afval 
in Rijswijk vanaf 2017 huis-aan-huis wordt 
opgehaald (in daarvoor bestemde zakken)? 

19. U heeft als doelstelling om verschillende acties te 
gaan houden om zwerfafval tegen te gaan. Vorig 
jaar heeft u reeds structureel € 75.000,- hiervoor 
uitgetrokken. Er zou een zwerfafval actieplan 
worden opgesteld. Hebben wij dat gemist? Kunt u 
de effecten (outcome) aangeven van de extra 
investering? Hoe goed bedoeld ook, het is volgens 
ons duidelijk dat dit onvoldoende positief 
uitwerkt. Daarom is naar ons oordeel aanvullend 
een stevige aanpak nodig van overtreders van 
zwerfafval. De PvdA heeft daar eerder voorstellen 
voor gedaan. Wilt u in uw handhavingsbeleid 
meer en steviger aandacht opnemen om 
zwerfafval daadwerkelijk fors terug te dringen? 
Wordt op overtreding de wettelijk maximaal 
toegestane boete opgelegd? Bestaat de 
mogelijkheid om deze boetes te fiscaliseren?  

 
Vraag 20 heeft te maken met de komende discussie 
over het zogenoemde Huis van de Stad, wat nog tot 
veel discussie zal leiden. Wij willen dat alle opties 
open blijven en zijn zeker niet voor sloop van het 
pand als het verwachte voorstel van het college 
(huisvesten gemeentelijke organisatie en andere 
organisaties) het niet haalt. Het college verschuilt 
zich achter een door de raad aangenomen 

amendement, dat alleen het alternatief van “sloop” in 
beeld brengt. Daarover zijn wij zeker nog niet 
uitgesproken! 
20. Wij zullen hier nu niet uitgebreid ingaan op het 

zogenoemde Huis van de Stad, waarvoor u in 
december 2016 voorstellen aankondigt. Wel 
spreken wij met nadruk uit dat het afzetten van 
deze voorstellen tegen (slechts) het scenario van 
sloop van het oude stadhuis geen recht doet aan 
de alternatieve mogelijkheid van behoud van (de 
buitengevel van) het pand met een andere 
bestemming. Gezien de monumentale uitstraling 
van het gebouw (hetgeen door uw college ook is 
benadrukt bij de recente openstelling ervan in 
september) kunnen andere alternatieven beslist 
niet worden uitgesloten! Een dergelijk beperkt en 
eenzijdig voorstel van uw college zullen wij niet 
accepteren. 

 
En dat terwijl het college heel veel wil investeren in 
en om De Bogaard (vraag 22), onder andere een 
investering van €2.100.000,-. Het college verwijst 
slechts naar een onderzoek dat een eventueel vertrek 
slechts weinig invloed heeft op de omzetcijfers van De 
Bogaard. Ja, dat is logisch! Het gaat echter zeker ook 
om het uitstralingseffect: aan de ene kant de Bogaard 
als belangrijke pijler aanmerken, maar wel als een rat 
het zinkende schip verlaten. Nog los van de financiële 
effecten voor de gemeente waar we nadrukkelijk over 
komen te spreken. Vraag 23 heeft daarmee te maken. 
22. U wilt flink investeren in de openbare ruimte in en 

om De Bogaard. Dat vinden wij een goede zaak. 
Wij kunnen echter niet beoordelen of, naast de 
extra € 100.000,- die hiervoor wordt vrij gemaakt, 
een investering van € 2.100.000,- daartoe nood-
zakelijk is. Kunt u aangeven wat voor deze forse 
investering wordt gerealiseerd volgens uw 
plannen? Wij willen overigens uw voorstellen 
terzake graag betrekken bij de meer algemene 
discussie over het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid van In de Bogaard.  
Van ondernemers en anderen horen wij dat het 
mogelijke vertrek van de gemeente uit 
Hoogvoorde voelt als de spreekwoordelijke rat 
die het zinkende schip verlaat. Bent u ook van 
mening dat een eventueel vertrek van de 
gemeentelijke organisatie en het bestuur uit 
Hoogvoorde niet bijdraagt aan verbetering van de 
positie van In de Bogaard, waartoe u wel 
miljoenen wilt investeren in de openbare ruimte? 

23. U geeft onder “Bespaarde rente” aan dat er alle 
reden is om de interne rente niet te verlagen en te 
handhaven op 4%. Gaat u dit door u van stevige 
argumenten gehanteerde principe dus ook 
toepassen bij de berekeningen voor het Huis van 
de Stad? 

 
Vraag 27 heeft betrekking op de Rioolheffing. Een 
collegevoorstel daarover werd onlangs met 
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tegenstemmen van de VVD en Niek van Dam van 
Gemeentebelangen weggestemd. Volgens het college 
worden de totale lasten voor de burger niet hoger.  
27. U doet m.b.t. de Rioolheffing nu voorstellen in 

deze begroting, waarbij ook de BTW en 50% van 
de veegkosten worden meegerekend. Door het 
wegstemmen van het verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan door onder andere de VVD en een 
deel van GBR is toch de grondslag aan deze 
systematiek komen te ontvallen? Is de tekst in 
deze begroting nu actueel gezien de recente 
besluitvorming? Een vraag die de fractie van de 
PvdA stelde (en door u positief werd beantwoord) 
bij die behandeling was om de “verschuiving” van 
lasten vanuit de Algemene Middelen naar de 
(individuele) Rioolheffing te expliciteren. Waar 
kunnen wij dat in de begroting teruglezen? Zijn 
er binnenkort nadere voorstellen van het college 
te verwachten op dit gebied? 

 
In vraag 28 constateerde ik een tegenstelling tussen 
wat in het persbericht van het college stond en wat in 
de begroting staat. Het college geeft aan dat bedoeld 
was dat hetgeen in het persbericht stond alleen op 
OZB betrekking had: dat stond er echter niet. 
28. U geeft aan dat de overige heffingen en belastingen 

met het geschatte inflatiepercentage van 1% 
worden verhoogd. In uw persbericht van 6 
oktober 2016 meldt u echter dat er geen 
inflatiecorrectie wordt toegepast. Kunt u deze 
tegenstelling verklaren en toelichten?  

 
In vraag 29 heb ik de suggestie meegegeven om de 
fietstunnel onder het spoor bij het Wilhelminapark te 
combineren met een “ecotunnel” voor dieren. Dat zou 
immers een mooie “natuurverbinding” tussen de 
groengebieden aan beide zijden van het spoor geven. 
Het college zal dit idee met ProRail opnemen. 
29. In het investeringsplan gaat u terecht uit van een 

fietstunnel ter hoogte van het Wilhelminapark. U 
geeft aan dat die verbinding cruciaal is voor de 
leefbaarheid. Wij zijn dat met u eens. Maar er 
biedt zich ook een fantastische mogelijkheid aan 
om deze tunnel te combineren met een eco-
tunnel, zodat er tevens een cruciale verbinding 
tussen de groene gebieden aan beide zijden van 
het spoor ontstaat ten behoeve van de leefbaar-
heid van allerlei dieren. Dit past ons inziens 
uitstekend bij uw milieudoelstellingen. Wilt u bij 
de planuitwerking van deze fietstunnel tevens een 
dergelijke eco-verbinding voor het dierenleven 
meenemen?  

 
Met vraag 10 kom ik op voor de vrije doorgang van 
voetgangers en mensen die rolstoelgebonden of slecht 
ter been zijn. Het college is bereid te kijken wat het 
kan doen op plekken die aandacht verdienen, maar 
geeft ook aan dat dat niet overal zonder meer 
mogelijk of wenselijk is.  

10. Het is voor voetgangers –maar met name ook 
voor mensen die rolstoel gebonden of slecht ter 
been zijn- gewenst dat trottoirs voldoende vrije 
doorloopruimte hebben. Als gevolg van 
begroeiing, bomen, of uitgestalde waren of 
reclameborden is dat soms een aandachtspunt 
(“understatement”). Dat geldt ook voor de vrije 
doorloop om veilig over te kunnen steken, zelfs 
bij zebrapaden of gemarkeerde oversteekplaatsen. 
Voetgangers moeten de stoep heroveren! Naar wij 
aannemen zijn voor de bepaling van wat een vrije 
doorloopbreedte moet zijn, bepaalde normen 
uitgangspunt. Kunt u garanderen dat in Rijswijk 
de gewenste vrije doorloopruimte overal 
voldoende is? Wilt u, op locaties waar dit 
aandacht verdient, hier via handhaving specifiek 
op gaan inzetten? 

 
Vraag 30 is tenslotte gericht op sociale woningbouw 
en de prestatieafspraken met de corporaties. Dit 
onderwerp zal nog wel tot een discussie leiden, omdat 
tot nu toe alleen onze fractie inzet op procentueel 
behoud van voldoende sociale woningbouw. De vraag 
naar sociale woningen neemt alleen maar toe. Wij 
gaan dus voor sociaal beleid! 
30. Op eerdere vragen van onze fractie heeft u 

aangegeven ernaar te streven de prestatieafspraken 
met de woningbouwcorporaties in september aan 
de Raad voor te leggen. Wanneer kan de Raad 
deze tegemoet zien? Wilt u gelijktijdig een 
actueel overzicht verstrekken (zoals u dat op ons 
verzoek eerder heeft gedaan) van de ontwikkeling 
van de sociale woningvoorraad tot en met de 
stand van zaken op 1 januari van dit jaar? 

 
Als u nog vragen heeft over mijn inbreng op deze 
onderwerpen dan hoor ik het graag. 
 
Jos Bolte 
Raadslid Forum Stad 
 

Over zaaien en oogsten: de PvdA maakt het 
verschil! 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf (30 oktober) is 
de fractie zich volop aan het voorbereiden op de 
politieke bijdrage aan het begrotingsdebat op 8 
november. Ik zal u daar tijdens de ALV op 24 
november natuurlijk alles over vertellen.  
Het komende begrotingsdebat is belangrijk omdat het 
College het laatste jaar ingaat (voor de verkiezingen 
in maart 2018) en wij als fractie goed kunnen laten 
zien, hoe wij, met onze voorstellen, het verschil 
maken in de Raad. 
Zoals al eerder gezegd doet het College haar best om 
allerlei innovaties en pilots te starten, vooral in het 
Sociaal Domein. Maar het gaat er natuurlijk om hoe je 
echt doorpakt en structureel investeert in de kwaliteit 
van zorg, werkgelegenheid en voorzieningen voor 
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onze inwoners. Hier en daar wat zaaigoed uitstrooien, 
betekent nog geen rijke oogst. We zullen in onze 
bijdrage op 8 november dan ook stevig inzetten op 
een socialer, groener en duurzamer Rijswijk. Nu de 
economie langzaam weer aantrekt, moet iedereen dat 
kunnen merken. En de gemeente moet daar wat ons 
betreft actief aan bijdragen door armoede te bestrijden 
en werkgelegenheid te bevorderen. Dan denken we 
met name aan die inwoners, die al lange tijd op zoek 
zijn naar betaald werk. 
Voor dit moment ga ik graag even met u terug naar 
de schriftelijke vragen, die ik namens de fractie heb 
gesteld over de begrotingsstukken 2017. Op initiatief 
van onze fractie konden in het Forum op 25 oktober, 
op basis van de antwoorden van het College, nog 
aanvullende mondelinge vragen worden gesteld. 
Er is vanaf 2017 extra geld vanuit het Rijk 
beschikbaar om armoede onder kinderen (vraag 31) te 
bestrijden. Voor onze fractie is dit uiteraard een heel 
belangrijk thema. Het College is van plan om het 
huidige ingezette beleid te versterken, zo bleek op 25 
oktober. Wij zullen hier tijdens het begrotingsdebat 
uitgebreid op ingaan. 
31. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt, dat de 

landelijke overheid structureel geld beschikbaar 
stelt aan gemeenten om kinderen uit armoede te 
helpen. Is dit geld gelabeld? Hoe gaat de 
gemeente Rijswijk deze extra middelen inzetten 
tbv kinderen in armoede? 

 
Zo zullen wij ook nauwlettend in de gaten houden of 
de, door het Rijk geschrapte, bezuiniging op eigen 
bijdrage voor chronisch zieken en de eigen bijdrage 
WMO (vraag 33) per 1 januari ook op de juiste wijze 
wordt doorgevoerd in onze gemeente. Volgens het 
College zal dit in de voorjaarsnota terug te vinden 
zijn. De fractie zal bij de doelgroep zelf ook informatie 
en ervaringen ophalen. 
33. Hoe en waar is in deze begroting af te lezen, hoe 

de ingetrokken bezuinigingen van overheidswege 
op de te heffen bijdrage voor chronisch zieken en 
eigen bijdrage voor HHH in 2017 zijn weerslag 
heeft op baten/lasten? 

 
De fractie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld 
over het bevorderen van arbeidsplaatsen voor 
kwetsbare inwoners, zoals voor mensen die al lang in 
een uitkeringssituatie zitten of niet voor 100% 
inzetbaar zijn in een regulier bedrijf. Voor ons moet 
iedereen de kans hebben om bv. via laagdrempelige 
arbeid (vraag 32 en 34) mee te doen. De reactie en de 
ambities van het College gaan wat ons betreft niet ver 
genoeg: het opstarten van enkele pilots is aardig, 
maar ze bereiken slechts een kleine groep mensen.  
32. Welke resultaten heeft onze gemeente in 2016 

behaald in re-integratietrajecten Participatiewet 
en wat zijn de streefcijfers met inzet van o.a. BBR 
(Lokaal Sociaal Akkoord) voor 2017? 

34. In Programma Economie en Werken is veel 
aandacht voor het ondernemers- en 
vestigingsklimaat maar weinig informatie te 
vinden hoe de gemeente via beleid laagdrempelige 
werkgelegenheid gaat stimuleren. Wat zijn uw 
ambities op dit vlak? 

 
Over de toekomst van de DSW en de aandacht voor 
beschut werken (vraag 38 en 39) praten we 
binnenkort in de Raad naar aanleiding van een 
voorstel van het College. Voor ons staat een goed en 
beschermd toekomstperspectief voor deze inwoners 
voorop. 
38. In de paragraaf over de toekomst van DSW heeft 

u het over verschillende scenario’s voor de 
toekomst ihkv hervorming van DSW. Zijn 
financiële consequenties al meegewogen?  

39. Beschut werken moet mogelijk blijven voor een 
beperkte groep (ook nieuwe instroom). Waar 
kunnen we aandacht voor deze groep in de 
begrotingsstukken terugvinden? 

 
Wat betreft schuldhulpverlening (vraag 40) vroegen 
wij naar in te zetten middelen en instrumenten om de 
hulp (nog) beter te organiseren. Wij willen inzetten 
op inspanningen (en resultaten!) om mensen zonder 
betaald werk effectief te begeleiden naar werk. De 
beste manier om uit armoede te komen, is het hebben 
van een baan. Het College zegt in haar reactie hierop 
terug te komen. In het voorjaar heeft de fractie 
hierover al een motie opgesteld en voorlopig 
aangehouden. Voor ons dus een belangrijk 
aandachtspunt. 
40. Hoeveel middelen worden vrijgemaakt en welke 

middelen worden ingezet om een nieuwe aanpak 
van schuldhulp, zoals u op p. 51 aankondigt, te 
realiseren? 

 
Meerdere keren heeft de fractie aandacht gevraagd 
voor bestrijding van eenzaamheid (onder ouderen cq. 
mantelzorgers) en de zichtbaarheid van mantel-
zorgers in onze gemeente. We hebben er ook nu via 
vragen aandacht voor gevraagd (vraag 36 en 37).  
36. De PvdA heeft al eerder aandacht gevraagd voor 

beleid tbv eenzaamheidsbestrijding. U zet hier 
zelf ook in. Wat houdt het innovatieproject 
Eenzaamheidsbestrijding in en hoeveel geld 
wordt hiervoor gereserveerd? 

37. Het in kaart brengen van het aantal 
mantelzorgers en de behoefte aan ondersteuning 
is lastig, Uw uitgangspunten op p. 46 zijn helder, 
maar welke beleid zet u in om de zichtbaarheid 
van mantelzorgers te vergroten? 

 
Het College geeft geen helder antwoord, hoe het 
beleid eruit precies uit zal zien. Het blijkt dat zo’n 
10% van de mantelzorgers in Rijswijk in beeld is bij 
de gemeente. Dat is natuurlijk een veel te laag 
percentage, terwijl juist aandacht voor de 
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(ondersteuning van) mantelzorgers prioriteit moet 
hebben. U kunt er vanuit gaan, dat de fractie hier 
meer actief beleid op wil voorstellen. 
 
Kortom, met bovenstaande punten en die op andere 
beleidsterreinen (van Jos en Yvonne) kan de fractie 
een goed, gedegen, sociaaldemocratisch geluid laten 
horen tijdens het begrotingsdebat op 8 november. 
Ik hoop u op 24 november te begroeten op onze ALV 
en met u in gesprek te gaan over het verloop van het 
debat. 
Graag tot dan! 
 
Hartelijke groet, 
Wil van Nunen 
Fractievoorzitter 
 
 

Duurzaamheid 
Hoe krijgen wij Rijswijk hoger op de lijst van 
duurzame gemeentes?! 
In Rijswijk zijn door dit college diverse projecten 
opgezet op het gebied van duurzaamheid. Logisch, 
want er zijn veel zaken die we nu moeten aanpakken 
wil er straks nog een beetje te leven zijn voor onze 
kinderen of kleinkinderen. 
In de rapportage die we onlangs in de raad bespraken 
(een nulmeting) staat veel lezenswaardigs. Te prijzen 
is dat het college bij duurzaamheid laat zien dat het 
over heel veel terreinen gaat en dat alles met elkaar 
samenhangt. Echter, dat is misschien meteen de 
zwakte want er wordt niet gekozen en er is nergens 
apart geld gereserveerd voor het actieplan. En dat zou 
nog niet alles zijn als dit college zich niet had 
voorgenomen dat ‘de markt’ ook geld moet inleggen 
om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. 
Wat de PvdA betreft mag er wel een tandje bij. 
 
Waarom meer inzet en geld voor duurzaamheid?  
Het blijkt dat bijvoorbeeld in delen van Rijswijk 
mensen aantoonbaar eerder sterven. Onze bestaande 
woningvoorraad is verre van milieuneutraal. We 
hebben veel groen maar de natuurwaarde is heel laag. 
En dan last but not least: van de 393 gemeenten op de 
duurzamheidslijst scoort Rijswijk #371. En ons cijfer? 
Een 3,9 - daar zou u toch niet mee thuis willen 
komen? Kortom, werk aan de winkel. 
Dit was de bijdrage die de PvdA hierover in het 
Forum leverde. 
 
Het verbaast de PvdA in hoge mate dat een rapport 
waaruit blijkt dat Rijswijk op 5 van de 6 onderdelen 
NEGATIEF scoort, waar Rijswijk éen plusje heeft 
omdat het op het gemiddelde ligt - dat zo’n rapportage 
…. niet met de raad actief gedeeld is. Dit college, dat 
zo ambitieus is op het terrein van duurzaamheid, kan 
misschien juist nu wat brede steun van de raad 

gebruiken. Het college ziet in de hele rapportage de 
geconstateerde feilen als kans. 
 
Het college formuleert veel wat maar bijna nergens 
geeft dit college aan hoe, laat staat wanneer. 
 
Jeugdwerkloosheid en sport en bewegen 
De gemeente Rijswijk moet meer inzetten om de 
score op dit onderdeel naar een voldoende te krijgen. 
We scoren nu gemiddeld een 3,9 (in de nulmeting) en 
dat zou minimaal een 6 of 7 moeten worden! Door 
actief beleid op jeugdwerkloosheid (projecten, 
begeleiden, stimuleren) moeten we de jongen aan de 
slag krijgen. Sport en bewegen moet een vast 
onderdeel op het curriculum van álle schooltypen 
worden. De gemeente moet daarvoor deskundigen en 
specialisten inhuren. Die kunnen betaald worden uit 
de vrijval van gelden in het sociaal domein. Dat zou 
per omgaande moeten, zodat de doelen binnen vier 
jaar gehaald worden. 
 
Duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie 
Dat zou al vorig jaar ingevoerd zijn, dat kan en moet 
veel sneller. 
 
Energieverbruik verminderen 
Er moet ontzettend bespaard worden op energie: 
1,5%. Daarnaast moet er 14% hernieuwbare energie in 
2020 worden gehaald? (inclusief 25% minder CO2 
uitstoot). De voorstellen die worden gedaan bestaan 
allemaal uit praten, bewustwording. De PvdA wil 
doen. 
In de bestaande bouw moet veel actiever ingezet 
worden op het verduurzamen van woningen. Door 
bijv. isolatiemaatregelen van vloer en spouw, gebruik 
maken van zon- en windenergie etc. Hiervoor gebruik 
maken van de verschillende fondsen en loketten waar 
inwoners terecht kunnen voor informatie over deze 
maatregelen. Particulieren moeten gestimuleerd 
worden (ook met geld) om hernieuwbare energie te 
produceren, oók windenergie. 
 
Milieukwaliteit verbeteren 
NO2 en fijnstof. We liggen daar in Rijswijk boven het 
gemiddelde maar we leggen ons neer bij ‘het is nu 
eenmaal zo’. Hetzelfde telt voor de ultrafijnstof en het 
roet terwijl juist dit belangrijke oorzaken van 
voortijdige sterfte zijn!  
Wegverkeer moet echt verminderd worden, het 
oppervlaktewater scoort een 4,2 wat nog erg ver van 
de mogelijkheid tot een 9 is. 
Aan de hoge waardes van stikstof en nitraat-
concentraties, van zware metalen, zink en koper die de 
norm ruim overschrijden wordt weinig tot niks 
gedaan.  
Er wordt aangegeven dat biodiversiteit vergroot moet 
worden; we hebben veel groen maar de natuurwaarde 
is laag. Daarenboven is er weinig ruimte voor 
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waternatuur. De PvdA zag graag dat er vanaf komend 
jaar natuurverbindingszones worden ingezet.  
Tijd voor actie en actie betekent geld. 
 
Klimaatbestendig maken. 
Het enige onderdeel waar Rijswijk een plus krijgt 
omdat we ‘op het gemiddelde liggen' 
Maar door klimaatverandering is de waterbergings-
capaciteit van Rijswijk te klein. Niet genoemd is in het 
rapport dat sommige economen voorspellen dat door 
de toename van de hitte in de wereld er straks 200 
miljoen vluchtelingen zullen zijn in plaats van de 90 
miljoen die we nu hebben. Dat zal ook voor Rijswijk 
gevolgen hebben. De hittestress in eigen stad wordt 
een aandachtspunt, zeker voor kwetsbare groepen. 
 
Afvalstromen verminderen 
Volgens landelijke norm VANG (Van afval naar 
grondstof) was in 2015 al 65% van het afval 
hergebruikt. Volgens Avalex kan Rijswijk de 
doelstelling 75% hergebruik in 2020 halen als er in 
2016 omgekeerd wordt ingezameld. Maar is dit wel 
reëel? Uit de notitie blijkt dat het hergebruik-
percentage in Rijswijk momenteel maar 31% is. Dat 
met de maatregelen die momenteel door Avalex 
worden ingezet we uiteindelijk in Rijswijk uit kunnen 
komen op 47%  Hoezo duurzaam op afvalbeleid? Toch 
gaf de wethouder aan dat als slechts in twee 
proefwijken omgekeerd ingezameld zou gaan worden, 
we de minder hoge doelstelling die AVALEX al 
geformuleerd heeft, zullen gaan halen. Tsjaa. 
 
Zwerfafval 
Zwerfafval is niet alleen in Nederland maar ook in 
Rijswijk de grootste irritatie. Toch zet dit college hier 

niet ambitieus in. Het college wil minimaal gelijk 
blijven. De PvdA zegt: leg die lat hoger. In de notitie 
door het externe bedrijf zelf wordt aangegeven dat we 
overal naar kwaliteitsniveau B moeten en dat we daar 
bij de rijksoverheid geld voor moeten vragen omdat 
dat beschikbaar is. Als het college zelf niet met 
voorstellen komt, vinden wij het een goed idee om 
met een motie te komen. 
 
Speerpunten 
Samenvattend heeft de PvdA de volgende 
speerpunten : 

 sport en bewegen vast onderdeel op curriculum 
álle schooltypen: deskundigen en specialisten 
daarvoor in te huren door gemeente Rijswijk uit 
de vrijval van gelden in sociaal domein; 

 meer inzet op energiezuinig maken bestaande 
bouw: daar mensen en middelen voor inzetten; 

 natuurverbindingszones meer inzetten; 

 actieve inzet tegen meer autoverkeer: 
maatregelen om het autoverkeer in de drukste 
straten voorkomen; onderzoek naar autoloze 
perioden 

 doelen voor hergebruik daadwerkelijk gaan halen 
door versneld maatregelen als omgekeerd 
inzamelen invoeren (hoe staat het met het 
initiatief van D66, GL en PvdA van alweer bijna 
twee jaar geleden?) 

 zwerfafval uit Rijswijk; daarvoor subsidiegelden 
en eigen middelen ter beschikking stellen. 

 
Erik van der Veer, Commissielid  
Yvonne Hagenaars, raadslid

 

++ * ++ 

Uit de afdeling 
Kanttekeningen bij het volgend verkiezingsprogramma 
De politieke context is sterk veranderd 
In de samenleving zit niemand te wachten op lange 
ideologische verhalen. Burgers hebben wensen en 
willen die zo snel mogelijk bevredigd zien. Daarin zit 
geen - voor ons rationele - rangordening: het 
veerpontje is eerder een politiek punt dan de 
werkloosheid. De oriëntatie van de burger is ook zeer 
persoonlijk gericht: de oudere voor de oudere, de 
zieke voor de zieke, de ondernemer voor regelvrijheid. 
De gedachte om zelf iets in te leveren ten behoeve van 
anderen lijkt iets van vroeger tijden. Het is alsof er 
geen leiders meer zijn die gerespecteerd worden en 
wiens mening belangrijk is. BN-ers lijken rolmodellen 
te zijn geworden.  
En van lezen worden we moe. Het is niet interactief 
en kan daarmee de aandacht niet vasthouden. Teksten 

moeten kort zijn, met simpele woorden en over 
persoonlijke interesses gaan. 
Als je het zo achter elkaar zet, lijkt het een vlucht uit 
de werkelijkheid: de wereld is zó ingewikkeld 
geworden dat je die toch niet meer begrijpt. Dan maar 
oplossen door het radicaal te versimpelen. Bas Heijne 
(NRC 10-9-2016) noemt het voorbeeld van Trump die 
in een verkiezingsspeech zegt: "Ze willen dat we het 
hebben over klimaatverandering. Ik zeg: kijk naar 
buiten", gevolgd door luid applaus. Het klimaat is 
helemaal geen probleem: kijk maar, de zon schijnt. 
Hoe reageren we als PvdA op die ontwikkelingen?  
 
Landelijke politiek, gemeentelijke politiek 
De landelijke PvdA en de beelden daarover bepalen de 
stemming in het land, ook in Rijswijk. En dat beeld is 
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niet goed. We horen niet vaak aansprekende ideeën, 
krijgen zelden maatschappelijke vergezichten te zien, 
lezen nauwelijks iets over klimaatplannen. En over de 
aanpak van de werkloosheid heerste tot de komst van 
het concept-PvdA-Verkiezingsprogramma lang een 
diepe stilte in de partij die haar bestaansrecht heeft in 
het arbeidsvraagstuk. Daarover kunnen we 
onmogelijk enthousiast zijn. Dat is niet goed. Als we 
het sociaaldemocratische gedachtegoed willen 
behouden zullen we het ook zelf moeten aanjagen.  
   
Aanpak in Rijswijk 
Wat we gaan schrijven gaan we bespreken, maar wat 
mij betreft een paar opmerkingen: 
1. Het belangrijkste is dat we nauwkeurig weten op 

wie we ons richten in de campagne. 
2. We moeten laten zien dat we de zorgen van de 

burger kennen. Politiek, zo weet ik uit lange 
ervaring, is niet dat burger precies wil weten wat 
de politicus wil gaan doen, maar dat er het 
vertrouwen is dat die politicus hun zorgen kent 
en daarmee rekening zal houden.  

3. Realistisch blijven. De grote politiek wordt in de 
EU en in Den Haag gemaakt, níet in Rijswijk. 
Ons doel moet zijn om de burger te helpen 
daarvan ook te profiteren. Dus: zelf ook een 
fatsoenlijke baan en inkomen, de kinderen op weg 

zetten naar een goeie toekomst, er op letten dat 
onze ouderen verzorging krijgen, etc. 

4. Klimaat is een wereldprobleem, maar wij gaan 
niet over de CO²-uitstoot. Lokaal moeten we door 
beplanting de temperatuur in de stad een paar 
graden lager houden, zorgen dat mensen in hete 
zomers genoeg water drinken, etc. Kortom het 
wereldprobleem een lokaal gezicht geven en laten 
zien dat en hoe we kunnen meehelpen aan de 
aanpak van oorzaak en gevolgen.  

5. Globalisering en immigratie zijn onomkeerbaar. 
Dus moeten we er niet blind voor zijn maar er 
mee leren omgaan: informeer de bevolking over 
de feiten, geef nieuwe mensen ruimte en haal ze 
erbij, maak ze zichtbaar. Blijf tegelijkertijd onze 
ankerpunten zonder compromis benadrukken.  

6. Er zal van alles op aan te merken zijn, maar dit 
College lijkt het niet slecht te doen. Onze inzet 
kan daarom beter bijbuigend zijn dan 
confronterend. Zeker als inmiddels kleine partij 
liggen onze kansen in het aanbrengen van 
opvallende accenten. 

7. Ons verkiezingsprogramma en de folders moeten 
er aantrekkelijk uitzien. Grote lappen tekst zo 
nodig op aanvraag, maar voor de kiezer: weinig, 
maar wel persoonlijke teksten, foto's die 
aanspreken, verstandig gebruik van social media. 

 
Martin van Leeuwen

 

 

++ * ++ 

 

 

In memoriam Arie Kuyvenhoven
Op 13 oktober j.l. is op Eikelenburg afscheid genomen 
van Arie Kuyvenhoven. Mensen zullen hem misschien 
kennen van de wandelingen met zijn echtgenote door 
Oud-Rijswijk: hij met zijn onafscheidelijke bruine 
(leren?) hoed, zij met kenmerkend blond haar. Nog tot 
kort voor zijn overlijden maakten zij hun rondje door 
het oude dorp, hij weliswaar in een rolstoel, maar 
toch...  
Al sinds zijn pensionering was Arie eigenlijk niet 
meer zo actief in Rijswijk. De meeste tijd was hij te 
vinden op het water of op de botenwerf waar hij bezig 
was met het onderhoud van zijn boot. Vanaf het 
moment dat hij leerde zeilen was dit zijn grote hobby. 
Eerst kocht hij een klein bootje, daarna kwam er een 
steeds grotere en mooiere. 
Arie was al lang geen lid van de PvdA meer. Hij 
bedankte toen Wim Kok begon met het bezuinigen op 
de sociale uitkeringen. Toch heeft hij op enig moment 
een cruciale rol gespeeld in de Rijswijkse PvdA en 

daarmee indirect in de Rijswijkse politiek. In 1982 
kwam hij in de gemeenteraad en in 1986 weer. Toen 
in 1989 de flamboyante Hans Hokke met slaande trom 
uit de raad en de partij stapte, moest Arie hem als 
fractievoorzitter opvolgen. Hij was daar totaal niet op 
voorbereid. De klus deed hij echter op zijn eigen 
manier. Geen grote woorden of opgewonden standjes, 
maar rustig en ingetogen, misschien wel een beetje 
calvinistisch. In die turbulente periode – althans voor 
de Rijswijkse PvdA - heeft hij de fractie en de afdeling 
bij elkaar weten te houden. Daarvoor kreeg hij veel 
waardering, maar Arie wilde in 1990 geen nieuwe 
raadsperiode meer. Hij hield een PvdA die zijn veren 
was kwijtgeraakt, voor gezien. 
Naast familie, vrienden en bekenden waren ook een 
tiental partijleden bij het afscheid aanwezig. 
 
Willem v.d. Ende 
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Eerst terugblikken, dan vooruit kijken
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.  
Vóór we aan de slag gaan is het goed om terug te 
blikken op de vorige keer. Wat ging goed, wat niet.  
Wat leren we ervan?  
 
Onafhankelijke Kandidaatstellingscommissie 
Om tot een kandidatenlijst te komen had de 
Afdelingsvergadering, op voorstel van het bestuur, 
een Onafhankelijke Commissie ingesteld. 
Onafhankelijk betekende: los van het bestuur. De 
Commissie adviseerde dus niet aan het bestuur, maar 
direct aan de Afdeling. Om die onafhankelijkheid nog 
beter te bewaken werd ook een PvdA-lid uit 
buurgemeente Den Haag benoemd. 
De Commissie heeft er veel werk van gemaakt. Er is 
eerst een schets gemaakt van de te verwachten 
politieke situatie. Kort samengevat: belangrijke 
decentralisaties (Zorg, Jeugd, Werk), hoge 
werkloosheid, een reële kans op een beperkt aantal 
raadszetels en een grotere kans om in de oppositie te 
belanden dan in het College. Met iedereen die zich als 
kandidaat meldde zijn gesprekken gevoerd. Bij het 

opstellen van de voorgestelde kandidatenlijst heeft de 
Commissie zorgvuldig gelet op de opdracht van de 
Afdelingsvergadering: voor oudgedienden (meer dan 
12 jaar in functie) is géén plaats meer, tenzij er 
onvoldoende geschikte andere kandidaten zijn. Dat 
was en is ook een uitdrukkelijke landelijke PvdA-
richtlijn. 
 
Het advies en de Afdelingsvergadering 
Het vervolg is bekend: de Afdelingsvergadering zette 
de oudgedienden meteen weer boven aan de lijst. Het 
advies van de Onafhankelijke Commissie lag binnen 
twee minuten bij het oud papier. Dat bleef niet zonder 
gevolgen. Diverse waardevolle leden zegden hun 
lidmaatschap op. Weggeschoven kandidaten zagen we 
niet meer terug. De drie gekozen raadsleden hadden 
binnen de kortste keren een mediator nodig om met 
elkaar een werkbare verhouding te vinden. Zonder 
overleg met de Afdelingsvergadering gaf de 
aangewezen fractievoorzitter de voorzittershamer 
binnen enkele maanden aan een ander fractielid. Nog 
steeds zorgt frictie in de fractie voor wrijving. 
Laten we eerlijk zijn: de Afdelingsvergadering heeft 
een ravage aangericht door achteloos af te wijken van 
de eigen opdracht. Politiek is emotie, maar emotie 
leidt niet zomaar tot goede politiek. Dat is de les die 
we hebben geleerd. Die wijsheid geeft ons een 
voorsprong bij de volgende ronde: koppie d'r bij 
houden. 
 
Martin van Leeuwen 

 

++ * ++ 

 

Ouder worden (in Rijswijk)
In de vorige Vooruit vertelde ik iets over het project 
Van waarde lokaal waaraan ik als fellow van de 
Wiardi Beckmanstichting meewerk. Ik kan daar nu 
een leuke aanvulling op geven: het onderzoek naar 
“ouder worden” (en de manier waarop de zorg voor 
ouderen wordt vormgegeven) is bijna afgerond. Zo’n 
100 AOW-gerechtigden, zorgprofessionals, 
mantelzorgers en politici werden geïnterviewd, 
voornamelijk door vrijwilligers uit de PvdA-
afdelingen. Ook in Rijswijk is geïnterviewd, maar dan 
vooral door medewerkers (stagiaires) van de WBS 

zelf. De resultaten -u zult een aantal bekenden 
tegenkomen- zijn (binnenkort) te vinden op 
www.vanwaardelokaal.nl Er kan in elk geval één 
conclusie uit getrokken worden: het is in Rijswijk best 
aardig geregeld met de zorg voor ouderen. 
En dan denk ik: dat zal vast mede te danken zijn aan 
de inspanningen van de vorige verantwoordelijke 
wethouder. Laat ik dat ook eens benadrukken: Goed 
werk, Jos! 
 
Max Kommer 

 

++ * ++ 

 

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. 

http://www.vanwaardelokaal.nl/


 

 

 

 

Pagina 18 

 

Vooruit   

 

 

jaargang 2016, nummer 3 
 

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 
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Digitale Vooruit en nieuwsbrief 
Aan leden van wie het e-mailadres bij de afdeling bekend is, wordt de Vooruit digitaal toegestuurd. 

Ook ontvangen zij tussentijds nieuwsbrieven. Ontvangt u die nog niet, maar wilt u dat wel? Stuur 

dan een mail aan rijswijk@pvda.nl 

mailto:Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com
mailto:mbloemen.pvda@gmail.com
mailto:w.vannunen@planet.nl
mailto:yvonneh@genaars.nl
mailto:jeebee@ziggo.nl
mailto:evanderveer.pvda@ziggo.nl
http://www.rijswijk.pvda.nl/
mailto:webmaster.pvdarijswijk@gmail.com
mailto:gcmkoster@hotmail.com
mailto:m.m.kommer@casema.nl

