
Vergelijking Verkiezingsprogramma’s 2014-2018 

 VVD D66 CDA GrL PvdA Lijst 6 LPL 

Bestuur  Zelfstandig zolang de gemeente 

het noodzakelijk niveau van 

voorzieningen tegen 

acceptabele kosten in stand 

weet te houden 

Heldere voorlichting 

Duidelijkheid, transparantie 

Drie wethouders 

Zelfstandig Leiderdorp 

alleen als niet ten koste 

gaat van welzijn bevolking 

Contact burger verbeteren 

Werkwijze raad 

verbeteren 

Transparanter 

Meer digitale diensten 

Drie wethouders 

 

Zelfstandigheid Leiderdorp 

staat voorop, wat is het 

beste voor de inwoners  

Zichtbaar, bereikbaar, 

gericht op vreedzaam 

samenleven 

Duidelijkheid over inbreng 

burgers 

Leiderdorp zelfstandig 

Burgers en Overheid Samen 

samenwerking om 

voorzieningen in stand te 

houden en te verbeteren 

 

Hecht aan zelfstandig 

Leiderdorp 

Burgers en initiatieven 

als uitgangspunt nemen 

Geen samenvoeging als 

Leiderdorp taken op het 

gewenste niveau kan 

uitoefenen. 

Toekomstvisie 2025: Taken 

uitvoeren tegen 

aanvaardbare kosten 

Slagvaardig, vakkundig. 

Drie wethouders 

Regio Samenwerking: goede sturing 

vanuit de politiek noodzakelijk 

om gestelde doelen te bereiken, 

niet verzanden in meer 

bureaucratie 

 

Samenwerking Leidse 

regio 

Taken en uitvoering daar 

waar het zo efficiënt 

mogelijk kan 

Democratische controle 

moet beter 

 

Samenwerking Leidse regio 

Samenwerken om efficiënt 

kwaliteit te leveren 

 

Per taak bekijken op welke 

schaal uitvoering het beste 

kan 

Democratische legitimiteit 

waarborgen 

Duidelijke communicatie over 

samenwerkingsbeleid 

 

Regionale 

samenwerking 

belangrijk bij aantal 

vraagstukken  

 

Samenwerking als positief is 

voor Leiderdorp, verbetering 

kwaliteit en besparingen 

opleveren 

Inventarisatie van bestaande 

samenwerkingsvormen  

Financien Sober en solide financieel 

beleid 

Lokale lasten mogen de 

komende vier jaar niet meer 

stijgen dan inflatie 

Stijging van het ene tarief moet 

gecompenseerd worden met 

daling van een ander tarief 

 

 

 

Woonlasten niet omhoog 

SMART 

Geld 3Ds daar inzetten 

Subsidies alleen als 

bijdragen aan doelen 

gemeente, geldt ook voor 

sport. Doelen jaarlijks 

vaststellen 

Web versie begroting 

 

 

 

 

 

Solide beleid 

Heroverweging van taken 

onontkoombaar 

Subsidies voor meerdere 

jaren toekennen en nagaan 

wat het effect is van 

subsidies 

Financiering publieke 

voorzieningen prioriteit 

Geen bezuinigingen op 

subsidieprogramma  

Solide beleid 

Uitgangspunt sterke 

schouders dragen de 

zwaarste lasten 

Subsidies om 

activiteiten te 

ondersteunen waar 

gemeente profijt van 

heeft 

Geen afbreuk doen aan 

voorzieningenniveau  

 

Subsidies: vooraf 

prestatieafspraken, achteraf 

verantwoording 

Bij noodzakelijke 

maatregelen evenwicht 

tussen lastenverhogingen en 

beperkingen van uitgaven 

Inkomsten mogen de 

uitgaven niet overstijgen 
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Maatschappij & 

Cultuur 

Voorzieningen, en de 

organisaties zo veel mogelijk 

(financieel) onafhankelijk. Pas 

gemeentelijke bijdrage als een 

sluitende exploitatie met 

kostendekkende tarieven niet 

mogelijk is 

Meer commerciële aanpak 

zwembad 

Bibliotheek afslanken 

Sterrentuin centrum sociale en 

culturele activiteiten 

Voor iedereen toegankelijk 

Bibliotheek blijft  

Sterrentuin exploitatie 

verbeteren 

Samenwerken met 

centrumgemeente Leiden 

voor cultuur 

Voor iedereen toegankelijk 

Einde maken aan 

versnippering cursusaanbod 

Betaalbare voorzieningen 

aanbieden 

Gemeentelijk 

monumentenbeleid 

Voorzieningen en 

instellingen koesteren 

Sterrentuin uit laten 

groeien tot sociaal en 

cultureel middelpunt 

 

Overlap in aanbod 

wegnemen 

Sterrentuin uit laten groeien 

tot sociaal en cultureel 

middelpunt 

Gemeentelijk 

monumentenbeleid 

Samenwerking bevorderen 

Aandacht voor Leiderdorpse 

beoefenaars en aanbieders 

 

 

Milieu & Natuur Groen: Gedeeltelijke 

uitbesteding van beheer en 

onderhoud aan omwonenden 

Bouwprojecten 

klimaatneutraal en 

energiebesparend 

Duurzaam inkopen en 

werken 

MEC, heemtuin en 

kinderboerderij handhaven 

Betrokkenheid burgers 

Experimenteren met afval 

ophalen 

Schooltuinen, Heemtuin en 

MEC in stand houden 

Achthovenerpolder en 

Weteringpark inrichten 

Zwerfafval aanpakken 

 

 

Klimaat neutrale inrichting 

openbare gebouwen  

Ondersteuning decentrale 

energieopwekking 

Groene Boterhuis- en 

Achthovenerpolder 

Behoud Bloemerd, 

Houtkamp, Heemtuin, 

kinderboerderij en MEC 

Afvalvermindering en 

afvalscheiding, vergisting 

GFT-afval 

Energiebesparing in 

bestaande bouw 

Aandacht voor 

groenbeheer, goed, 

duurzaam, efficiënt 

Ruimte voor initiatieven 

burgers 

Balans natuur- en 

waterhuishouding 

Zwerfafval aanpakken, 

nadenken over 

afvalverwerking 

Uitvoering 

Waterstructuurplan 

Besparen op kosten 

openbaar groen, initiatieven 

burgers ondersteunen 

Houtkamp stadspark 

Bloemerd enige verwildering 

sluit aan bij aangrenzende 

polders 

 

 

 

Onderwijs Aan de hand van de 

beschikbare financiële middelen 

gezond evenwicht vinden 

tussen leerlingaantallen en 

scholen/lokalen 

Lokale educatieve agenda 

begeleiden en ondersteunen 

Brede scholen 

Mensen centraal 

Vakleerkrachten 

lichamelijke opvoeding 

Regie voeren op 

huisvesting 

Schoolpleinen als 

speelplaats 

Bijdragen aan kennisregio 

 

Multifunctioneel gebruik 

schoolgebouwen; 

Diversiteit scholen 

behouden 

Leerlingenvervoer mogelijk 

blijven maken; 

Maatschappelijke stage 

behouden 

Schoolbesturen 

samenwerken 

Muziekonderwijs, verkeers-,  

natuur & milieu educatie op 

basisscholen 

Multifunctioneel gebruik 

schoolgebouwen; 

 

Brede scholen 

Leerlingenvervoer 

Voldoende basisscholen 

in de wijken 

Gezonde, schone en veilige 

omgeving 

Scholen samenwerken op 

gebied van huisvesting 

Vroegtijdig schoolverlaten 

bestrijden 
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Economie In overleg met de 

ondernemersvereniging (LOV), 

ruimte geven aan ondernemers 

en ondernemers initiatieven 

Versterken van de 

Zorgboulevard 

Samenbrengen van 

bedrijfsleven met relevant 

onderwijs en andere 

ondersteunende activiteiten. 

 

 

Regionaal samenwerken 

Parkeerbeleid 

Goede informatie 

ondernemers 

Ondernemers 

ondersteunen 

Oog hebben voor 

bedrijfsterreinen en 

alternatieven 

Ondernemingen betrekken 

bij sociale uitdagingen 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen loket voor 

ondernemers 

Redelijke huurprijzen 

bedrijfspanden 

Aantrekkelijke 

bedrijfsterreinen 

Ikea levert 

werkgelegenheid op 

Mogelijkheden WOOON 

bekijken 

Winkelhof leegstand 

voorkomen 

Baanderij bevorderen 

vestiging bedrijven 

 

Sport & Recreatie Sportbeleid: uitgangspunten, 

gelijkwaardigheid en eigen 

verantwoordelijkheid 

Afschaffen wandelverbod in het 

broedseizoen in de 

Boterhuispolder 

Gelijkheidsbeginsel 

Iedereen moet mee 

kunnen doen 

Subsidie vast bedrag per 

sporter 

Regionale analyse 

sportfaciliteiten 

Water en groen beter 

benutten 

 

 

Gelijkwaardige afspraken 

voor alle verenigingen 

Stimuleren jeugd 

Speelgelegenheden 

Polders benutten 

Openbare ruimte 

uitnodigend inrichten 

Heldere financiële criteria 

voor gemeentelijke 

ondersteuning 

Aandacht voor 

bewegingsonderwijs 

Sportvereniging beleid 

afstemmen op gemeentelijke 

doelstellingen 

 

Maakt sociaal sterk en 

gezond 

Orientatiestrippenkaart 

jeugd 

Inventariseren wat 

sportverenigingen nodig 

hebben 

 

Iedereen moet mee kunnen 

doen 

Bewegingsonderwijs op 

school 

Speelgelegenheden 

Polders benutten, ook 

Munnikkenpolder 

Locatie met goede 

zwemwaterkwaliteit 

 

Veiligheid Zichtbare en aanwezige politie 

Burgers deelnemen aan 

Burgernet  

Buitengewone 

Opsporingsambtenaren (BOA’s) 

inzetten met mogelijkheid 

boetes op te leggen.  

Inzet van (verplaatsbaar) 

cameratoezicht  

 

 

Planmatig aanpakken 

Raad actiever 

Gemeente regie voeren 

Drie prioriteiten per wijk 

Intensieve samenwerking 

met hulpdiensten 

BOA’s grootst mogelijke 

bevoegdheden 

Oefenen rampen 

Regierol gemeente 

Handhaven op verkeers-e n 

snelheidsovertredingen en 

fietsendiefstal 

 

Aandacht voor veiligheid 

langs A4 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

veilige woon- en 

leefomgeving 

bedrijvigheid en 

veiligheid 

jeugd en veiligheid 

fysieke veiligheid 

integriteit en veiligheid 

crisisbeheersing 
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Verkeer Doorgaand verkeer buitenom 

Stil asfalt 

Fietsverkeer stimuleren, 

doorgaande fietsroutes 

In Leids regioverband oplossing 

zoeken voor regionale 

verkeersproblemen 

 

Regionaal samenwerken 

Doorgaand verkeer 

buitenom 

Aandacht OV, fietsers, 

voetgangers 

30 km zones woonwijken 

Verkeershandhaving bij 

scholen 

Goed onderhoud wegen, 

fiets en wandelroutes 

Geen gevaarlijke 

schoolroutes 

Woonwijken 30 km  

Doorgaand en 

vrachtverkeer buitenom 

HOV prioriteit, 

bereikbaarheid met OV 

verbeteren 

Doorgaand verkeer buitenom 

Woonwijken 30 km  

Stil asfalt 

Engelendaal 2x1 rijbaan en 

rotondes 

Fietspaden verbeteren 

Fietsparkeervoorzieningen 

HOV met Leiden CS 

Gedeeld autogebruik 

bevorderen 

Oplaadpunten elektrische 

auto’s 

 

Doorgaand verkeer 

buitenom 

HOV met Leiden CS 

Fietsenstallingen bij 

haltes 

Bereikbaarheid scholen 

veiliger 

Fiets- en wandelroutes 

verbeteren 

Zo veilig en ongehinderd 

mogelijk 

Huidig OV uitstekend 

Aandacht voor fietsers 

(veiligheid en doorstroming) 

Goed onderhoud fiets en 

wandelroutes 

Doorstroming gemotoriseerd 

verkeer problemen oplossing 

zoeken in regionaal verband 

 

Wonen ‘bouwen als het kan, niet omdat 

het moet”. 

Afschaffen afspraak voor 30% 

sociale woningbouw, invullen 

naar behoefte 

Leegstand tegengaan 

Woningbouw kritisch 

bekijken 

Polders groen 

Nieuwbouw passen bij 

Leiderdorp en voor starters 

 

Ten minste 30% sociale 

woningbouw bij nieuwbouw 

en renovatie 

Woonbehoefteonderzoek 

invulling en uitvoering 

Geen nieuwe 

uitbreidingslocaties 

woningbouw 

Vernieuwen van 

huisvesting, vervangen 

onrendabele 

kantoorruimte door 

woningen voor starters 

en nieuwbouw waar het 

kan (sociale sector, 

starters en ouderen) 

Onderzoek naar 

financiële problemen 

huurders 

 

Woningbouw waar mogelijk, 

100% levensloopbestendige 

sociale woningen 

Zorg & Welzijn 3Ds: verantwoorde keuzes 

maken. Uitgangspunten hierbij 

zijn maatwerk, efficiency, 

financiële controle en 

samenwerking. 

Uitgaan van zelfredzaamheid 

en het zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen. 

Binnen de wettelijke 

mogelijkheden is de VVD voor 

het heffen van eigen bijdragen. 

 

3D’s zo soepel mogelijk 

laten verlopen 

Mens centraal, kosten niet 

allesbepalend 

Gemeente moet 

mantelzorg en vrijwilligers 

faciliteren 

Duidelijkheid over 

verantwoordelijkheden 

Waar nodig regionaal 

Jeugdbeleid als startpunt 

om sociale problemen in 

toekomst te voorkomen 

Vrijwilligers en 

mantelzorgers 

ondersteunen en benutten 

bij maken beleid 

 

 

 

Alle betrokkenen betrekken 

bij 3Ds 

Aandacht voor mantelzorg en 

vrijwilligers 

Vestiging Voedselbank 

Mantelzorg helder in beeld 

Regelingen minima 

gelijktrekken met Leiden 

 

3Ds: kleinschalige zorg, 

patiënt moet de baas 

zijn, geen dwang op 

tegenprestatie, 

toegankelijke 

klachtenprocedure, 

niemand tussen wal en 

schip 

Ombudsteam 

Mantelzorgers en 

vrijwilligers 

ondersteunen 

3Ds: gemeente regisseur, in 

samenspraak met  

betrokkenen, overlap in zorg 

voorkomen, focus op 

financieel kwetsbare mensen 

Mantelzorgers en vrijwilligers 

ondersteunen 

 



 

 


