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Denk verder. D66 

D66 maakte de afgelopen vier jaar deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders 

en leverde de wethouder van Financiën. De D66-fractie maakte actief en zichtbaar deel uit 

van de Raad. Wij doen dat voor u. Mede door onze bijdrage is Leiderdorp een gemeente 

geworden die weer luistert en in gesprek gaat met burgers. De kwaliteit van de gemeentelijke 

organisatie is omhoog gegaan. De Ringweg Oost is er niet gekomen en veel groen in de 

gemeente, bijvoorbeeld in de Boterhuispolder, is behouden. De zorgvoorzieningen zijn op 

peil gehouden en niet in de laatste plaats heeft D66 zich sterk gemaakt voor het onderwijs, de 

veiligheid en de leefbaarheid in uw gemeente. 

 

We zijn trots op de resultaten van de afgelopen vier 

jaar en willen hier de komende vier jaar op 

voortbouwen. Dit verkiezingsprogramma beschrijft 

hoe we dat willen doen. Voor u. 

Leiderdorp is in de Leidse regio de meest 

aantrekkelijke gemeente om in te wonen en heeft 

tevens de beste economische prestaties in de regio 

(ex aequo met de gemeente Leiden)1. De gemeente 

staat er, dankzij D66, financieel goed voor en heeft 

in de afgelopen vier jaar het contact met de burger 

versterkt. Desalniettemin zijn er voldoende 

uitdagingen, maar vanwege de sterke 

uitgangspositie treedt D66 de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 

Een zeer belangrijke ontwikkeling voor de komende 

periode is de overdracht van taken naar de 

gemeenten op het gebied van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 

Jeugdzorg en de Arbeidsparticipatie. Leiderdorp zal 

hierdoor een groot aantal nieuwe 

verantwoordelijkheden krijgen. Onze gemeente zal 

zich hierop goed moeten voorbereiden. De 

decentralisaties van de Wmo, Jeugdzorg en 

Arbeidsparticipatie hebben grote gevolgen voor de 

gemeentelijke financiën. Tegelijk biedt deze 

ontwikkeling kansen om beter toegesneden zorg 

voor u te leveren wanneer u die nodig mocht 

hebben.  

Onze prioriteiten voor de komende periode zijn: 

 

 

                                                             
1 Bron: Bureau Louter (2013) Kennis maken met de 

Leidse regio. 

 

 Aansluiting bij de regio: Leiderdorp is geen 

eiland 

 Blijven bouwen aan vertrouwen 

 Echte brede scholen, met een geïntegreerd 

aanbod van sport, natuur en cultuur  

 Het samengaan van economie en duurzaamheid  

 Doorgaand verkeer buiten Leiderdorp om 

 Een eerlijke verdeling van subsidies 

 

Leiderdorp is onderdeel van de Leidse regio en veel 

vraagstukken die u dagelijks raken, overstijgen de 

gemeentegrenzen. D66 vindt bestuurlijke 

afstemming daarom belangrijk. Ook dit 

verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in 

afstemming met de D66-afdelingen in de 

omliggende gemeenten. 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de 

totstandkoming van dit verkiezingsprogramma. Een 

aantal maatschappelijke organisaties heeft, 

gevraagd en ongevraagd, suggesties geleverd die wij 

hebben meegenomen bij het bepalen van onze 

keuzes. De definitieve tekst van het programma is 

vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering 

van D66 Leiderdorp. 

Wij zijn zeer gemotiveerd om de gemeente voor te 

bereiden op de hierboven genoemde ontwikkelingen 

en zo sterker uit de crisis te komen. Wij staan 

daarbij steeds open voor de inbreng van alle 

Leiderdorpers. Voor en na de verkiezingen kunt u 

steeds het verschil maken door ons uw mening te 

geven. Nu vragen wij om uw stem, om net als in de 

afgelopen vier jaar namens u resultaten te kunnen 

blijven boeken.  

Afspraak is afspraak. D66 denkt verder. Voor u. 

 
Corine Hamer (lijsttrekker)  
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Bestuur en organisatie in de regio 
 

 D66 is groot voorstander van intensieve samenwerking 

binnen de Leidse regio, dat wil zeggen tussen de 

gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten 

en Zoeterwoude. 

 D66 vindt dat taken moeten worden neergelegd op het 

niveau waar de uitvoering het meest logisch en het meest 

effectief gebeurt.  

 Democratische controle op de regionale samenwerking 

kan en moet beter. D66 is voorstander van één regioraad 

naar het model van de Drechtsteden in plaats van de 

huidige, minder democratische samenwerkingsvormen. 

 De gemeenten in de Leidse regio hebben voor bepaalde 

taken een gezamenlijke organisatie. Dat is goedkoper en 

doelmatiger en dus wat D66 betreft voor uitbreiding 

vatbaar. 

 Een zelfstandige gemeente Leiderdorp vindt D66 alleen 

een goed idee als dat niet ten koste gaat van het welzijn 

van de Leiderdorpse bevolking.

 

 

Samenwerking biedt kansen op het vlak van 

zorg, economie en onderwijs, duurzaamheid en 

natuur, wonen, winkelen, vrije tijd en recreatie. 

Kansen om de sterke punten in de regio met elkaar 

in verbinding te brengen en zo de concurrentie- en 

aantrekkingskracht te vergroten. Vanuit het idee dat 

samenwerking kansen biedt, kiezen we bewust voor 

de Leidse regio. De gemeenten in deze regio moeten 

volgens D66 samen optrekken in het kader van één 

economische agenda. Binnen de regio beschikt  

 

 

 

iedere gemeente over eigen sterke punten en heeft 

iedere gemeente de kans deze verder te 

ontwikkelen. 
Leiderdorp werkt nu al op tal van terreinen samen 

met andere gemeenten. De aankomende 

overheveling van taken in het sociale domein naar 

de gemeenten – en de daarmee gepaard gaande 

forse kortingen op het beschikbare budget – maken 

het noodzakelijk om nog intensiever te gaan 

samenwerken. Daarnaast moeten gemeenten 
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rekening houden met bezuinigingen op het 

Gemeentefonds. Ook om de bestaande 

voorzieningen zoveel mogelijk overeind te houden is 

verdergaande samenwerking met andere gemeenten 

in de regio nodig. Alleen dan kan de gemeente de 

dienstverlening op peil houden en maatwerk 

leveren op beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs en 

huisvesting. 

Economie stopt niet bij gemeentegrenzen. 

Inwoners van Leiderdorp werken in de 

buurgemeenten (en andersom). Wanneer bedrijven 

zich in de omgeving vestigen, profiteren alle 

gemeenten in de regio daarvan (en andersom). 

Daarom is een intensieve(re) samenwerking tussen 

gemeenten in de regio nodig. Dit wordt verder 

uitgewerkt in de paragraaf Economie en 

ondernemerschap. 

Om bestaande voorzieningen voor het 

sociale domein zoveel mogelijk overeind te 

houden, is verdergaande samenwerking met 

gemeenten in de regio noodzakelijk. Door 

samenwerking kan hogere kwaliteit geleverd 

worden en kostenefficiënter worden gewerkt, 

bijvoorbeeld door schaalvoordelen of door 

goedkoper in te kopen. Dit wordt verder uitgewerkt 

in de paragraaf Langdurige zorg, jeugdzorg en 

participatie. 

De gemeente werkt nu al op tal van terreinen in 

wisselende verbanden samen met uiteenlopende 

gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van Holland 

Rijnland. D66 vindt deze ‘bestuurlijke spaghetti’ 

ongewenst, vooral uit democratisch oogpunt, maar 

ook omdat daardoor onnodige kosten worden 

gemaakt. Er moet zoveel mogelijk met 

dezelfde gemeenten worden samengewerkt, 

waarbij D66 waar mogelijk kiest voor de 

gemeenten binnen de Leidse regio. 

D66 gaat uit van het principe van subsidiariteit: 

taken worden uitgevoerd op het bestuurlijke 

niveau waar dat het beste kan. Taken die op 

lager niveau kunnen worden uitgevoerd, dienen niet 

op hoger niveau te worden uitgevoerd. Hoewel D66 

in eerste instantie kiest voor samenwerking binnen 

de Leidse regio, is de schaalgrootte van deze regio 

voor sommige beleidsterreinen onvoldoende. Zo zal 

voor specialistische AWBZ-zorg en voor bepaalde 

delen van de jeugdzorg samenwerking op een 

grotere schaal dan de Leidse regio noodzakelijk zijn. 

Daarnaast zijn ook belangen gelegen buiten de 

Leidse regio, zoals ESA/Estec, Flora Holland en 

zaken als regionale infrastructuur en veiligheid. 

Hiervoor bieden Holland Rijnland en wettelijk 

verplichte regelingen als de veiligheidsregio een 

platform waarbinnen gemeenten de ene keer in de 

ene samenstelling, dan weer in een andere 

samenstelling op een beleidsterrein samenwerken. 

Voor elke regionale samenwerking geldt voor D66 

als uitgangspunt dat er goede duale 

democratische controle dient te zijn: 

wethouders besturen en gekozen 

volksvertegenwoordigers controleren. Waar dat 

onder de huidige regelgeving (onder andere de Wet 

gemeenschappelijke regelingen) nog niet volledig 

mogelijk is, zetten wij ons ervoor in om de 

democratische controle zo optimaal mogelijk te 

laten plaatsvinden.  

D66 wijst gemeentelijke herindeling niet 

zonder meer af. D66 is voorstander van meer 

samenwerking. Als gemeenten binnen de Leidse 

regio een stap verder willen gaan en onderling een 

bestuurlijke fusie willen aangaan, staat D66 hier 

voor open. Voorwaarde hierbij is wel dat 

aangetoond is dat de nieuwe, grotere gemeente 

efficiënter en goedkoper zal kunnen werken en dat 

de publieke dienstverlening en het 

voorzieningenniveau ten minste op het zelfde 

niveau blijven. Karakter en identiteit van de 

bestaande gemeenten hoeft bij samengaan zeker 

niet te veranderen. Het draagvlak bij de bevolking 

moet voldoende zijn. 

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, 

Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp) hebben 

hun juridische dienst, IT-, inkoop- en 

personeelsdiensten geïntegreerd in Servicepunt71. 

Na wat kinderziektes werkt die samenwerking 

prima en wordt daaraan geld verdiend. D66 wil 

dat weloverwogen en geleidelijk uitbreiden 

om op die manier bijvoorbeeld een 

gezamenlijke Sociale Dienst voor de hele 

Leidse regio mogelijk te maken. Voorwaarde 

daarvoor is dat de gemeenten daarmee gezamenlijk 

kosten besparen en dat het serviceniveau naar de 

burger op het zelfde niveau blijft. Andere gebieden 

waar we intensief kunnen samenwerken zijn 

bijvoorbeeld verkeer en vervoer, economie en 

volkshuisvesting.
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Bestuur en organisatie in 

Leiderdorp 
 

 In de afgelopen periode is er stevig geïnvesteerd in de 

verbetering van het contact met de burger. Wij zijn er nog 

lang niet en moeten deze lijn vasthouden. D66 zal daarom 

voorstellen doen die hierop voortbouwen. 

 De werkwijze van de raad verdient modernisering. De 

huidige werkwijze is tijdrovend, oninteressant voor niet-

ingewijden en weinig efficiënt. 

 D66 vindt dat de gemeenteraad en het gehele college 

transparanter moeten worden; dit zal voor een meer 

dualistische cultuur zorgen. 

 Nog meer gemeentelijke diensten moeten digitaal worden 

aangeboden voor burgers die dat kunnen en willen. 

 Het experiment met vier wethouders moet stoppen. Drie is 

voldoende.

 

 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van 

burgers. Dat betekent dat het bestuur veel meer 

gebruik moet en kan maken van de initiatieven en 

creativiteit van de inwoners van de gemeente. Dit 

initiatief moet niet worden opgelegd maar, waar 

aanwezig, zo goed mogelijk worden ondersteund. 

Een voorbeeld hiervan zijn Leiderdorpers die zelf 

het initiatief nemen om openbaar groen te 

verzorgen. 

Met name het college van Burgemeester en 

wethouders heeft de afgelopen jaren flinke stappen 

gemaakt om te zorgen voor een beter contact met de 

bevolking. D66-wethouder Van der Eng heeft als 

wethouder burgerparticipatie het college zover 

gekregen dat het actief de wijken in is gegaan. 

Burgers hebben kunnen zien dat het college zijn 

afspraken na kwam. Daarnaast heeft hij een 

burgerpanel opgericht en gezorgd dat de gemeente  

 

 

 

ook de sociale media ging gebruiken. We moeten 

verder gaan op die weg door gemeentelijke 

diensten, in principe, digitaal aan te bieden 

en via e-mail en website met de burgers die 

dat kunnen en willen te communiceren. 

De gemeenteraad heeft de stap naar beter contact 

met de bevolking veel minder gemaakt. Een krappe 

meerderheid in de raad was wars van iedere 

verandering. D66 blijft zich in de komende 

periode inzetten voor een andere, meer 

transparante wijze van werken. Tijdens een 

eerste oriëntatiefase moet iedereen – burger, 

ambtenaar, raadslid en wethouder – ideeën kunnen 

inbrengen. Tijdens deze fase gaan we flexibel om 

met de manier waarop we werken. Presentaties, 

stukken, internet, sociale media en bevragingen van 

het burgerpanel zijn mogelijk. Mensen met ideeën 

kunnen dan uitleggen wat ze willen en kijken of 

daar draagvlak voor is. In de debatfase worden 
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voorstellen politiek gewogen en besproken. 

Inspraak is dan nog mogelijk, maar niet in die mate 

als waarin dit tijdens de oriëntatiefase het geval is. 

De gemeenteraad beslist ten slotte na afweging van 

alle belangen. 

De cultuur in het Leiderdorpse bestuur blijft een 

punt van aandacht. De raad moet zijn 

kaderstellende en controlerende taak beter 

bewaken. Ambtelijke processen en 

bovengemeentelijke regelingen mogen het politieke 

primaat niet aantasten. Wethouders en 

burgemeester horen een team te zijn en 

democratisch gedrag moet in hun genen zitten. 

Dualisme in de raad, debat tussen partijen is 

hoognodig. Het college is niet de enige die met 

voorstellen mag komen. D66 zal zelf de 

komende periode voorstellen doen, onder 

andere over gemeentelijke monumentenzorg 

en een andere werkwijze voor de raad. 

De politieke verhoudingen in de afgelopen periode 

leidden ertoe dat gekozen is voor een college met 

vier wethouders. D66 vindt dat voor de komende 

periode geen goed idee: drie wethouders is genoeg. 

Zeker in deze economisch moeilijke tijden. 

D66 denkt en handelt internationaal. Er is voor 

Leiderdorp in deze tijd geen reden om dat via 

stedenbanden tot uitdrukking te brengen. Wat de 

gemeente wel kan, is gebruik maken van de 

Europese en internationale dimensies die er zijn. 

Door gebruik te maken van subsidies en andere 

internationale faciliteiten wordt een gemeente 

aantrekkelijk voor de buitenwereld en laten we geen 

kansen liggen.  
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Onderwijs  
 

 Onderwijs gaat over mensen: kinderen, ouders en 

leerkrachten moeten centraal staan. 

 D66 wil dat er in Leiderdorp échte Brede Scholen komen, 

met een geïntegreerd aanbod van onderwijs, sport, natuur 

en cultuur.  

 D66 wil meer vakleerkrachten lichamelijke oefening 

mogelijk maken. 

 D66 wil dat de gemeente proactief regie voert op de 

huisvestingssituatie van al het basisonderwijs in 

Leiderdorp.  

 Er moet intensief overlegd worden met het onderwijs over 

de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van 

“Passend Onderwijs”.  

 D66 wil dat het overleg in het kader van de Lokale 

Educatieve Agenda (LEA) en de daarbinnen gemaakte 

afspraken transparant en met kracht worden uitgevoerd. 

 Schoolpleinen moeten buiten schooltijd worden 

opengesteld als speelplaats. 

 Leiderdorp kan bijdragen aan de Leidse kennisregio door 

het leveren van huisvesting en voorzieningen voor 

studenten en hogeropgeleiden.

 
 

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke 

groei. Onderwijs is een voorwaarde voor 

democratisch functioneren en draagt bij aan de 

economische groei. D66 is voorstander van brede 

scholen die naast goed onderwijs, ook 

kinderopvang, voorschoolse educatie, 

buitenschoolse opvang, sport, natuur en cultuur 

bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter 

inspelen op de individuele behoeften van een kind,  

 

 

talenten stimuleren en eventuele achterstanden 

tijdig signaleren. Dit concept is in Leiderdorp nog 

lang niet uitontwikkeld. D66 wil samen met het 

onderwijs en alle andere betrokken partijen 

een visie op Brede Scholen in Leiderdorp in 

2020 ontwikkelen. Schoolgebouwen 

vertegenwoordigen een groot maatschappelijk 

kapitaal. Het is zonde dit maar een beperkt deel van 

de dag te gebruiken voor onderwijs. Mits er goede 
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afspraken worden gemaakt over medegebruik, 

kunnen er allerlei andere activiteiten plaatsvinden. 

Het stimuleren van bewegen kan het beste 

geschieden via het onderwijs. D66 wil daartoe 

meer vakleerkrachten lichamelijke oefening 

mogelijk maken (zie ook het hoofdstuk Sport, 

Evenementen, Uitgaan en Recreatie). 

In Nederland heeft de vrijheid van onderwijs geleid 

tot scholen van verschillende denominaties: naast 

openbare scholen ook scholen op grond van 

geloofsovertuigingen of pedagogische opvattingen. 

De afgelopen jaren hebben we ook in Leiderdorp 

gezien, dat het tot grote problemen kan leiden als 

men problemen te lang in eigen kring denkt op te 

kunnen lossen, zoals medio 2013 gebeurde met de 

Protestants-Christelijke Scholen Vereniging (PCSV). 

Samenwerking tussen denominaties bleek de sleutel 

tot een oplossing. Voor de nabije toekomst wil 

D66 dat de gemeente de vinger nauw aan de 

pols houdt om problemen voor te blijven.  

Een Lokale Educatieve Agenda (LEA) is verplicht. 

Maar de invulling hiervan laat vele variaties toe. 

D66 wil de mogelijkheden op basis van 

vrijwillige samenwerking tussen scholen van 

verschillende gezindten maximaal benutten. 

Essentieel is dat het niet bij praten blijft, maar dat 

besluiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

Jeugdzorg is een van de drie grote terreinen waarop 

de Rijksoverheid taken wil decentraliseren. (Zie ook 

de paragraaf over Langdurige zorg, jeugdzorg en 

participatie). Het idee achter deze verandering is 

dat deze taken beter uitgevoerd kunnen worden 

door instanties die dichter bij de burger staan. In 

principe is D66 het hiermee eens, maar het is wel 

heel ongelukkig dat dit nu juist in een tijd van 

bezuinigingen doorgevoerd moet worden. Voor de 

jeugdzorg komt daar bij dat er veranderingen plaats 

moeten vinden om de betrokken instanties beter te 

laten samenwerken. Voor D66 geldt het 

principe van één plan voor één gezin. 

Inbreng van basisscholen en goed overleg 

met de gemeente zijn hierbij onmisbaar.

D66 vindt dan ook dat de gemeente hierop 

voorbereid moet zijn. Bezuinigingen op 

onderwijspersoneel dreigen ongewenste gevolgen te 

hebben voor de invoering van “passend onderwijs” 

(voor kinderen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte). Dit moeten we vóór zijn: 

samen met de professionals uit het onderwijsveld 

zullen we op zoek moeten gaan naar oplossingen die 

werken. 

D66 ziet voor Leiderdorp mogelijkheden om 

een actieve bijdrage te leveren aan de 

verdere ontwikkeling van de kennisregio 

Leiden. Leiderdorp kan bijdragen aan een goede 

woon- en leefomgeving voor studenten en 

hoogopgeleiden in de kennisintensieve economie. 

Daar profiteert Leiderdorp op termijn ook zelf van.  
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Veiligheid  
 

 Leiderdorp is een relatief veilige gemeente, maar kan door 

een goede planmatige aanpak nog veiliger worden. 

 De Leiderdorpse gemeenteraad moet zich veel actiever 

bezighouden met veiligheid. 

 Veiligheid is een verantwoordelijkheid van veel 

verschillende partijen. De gemeente moet de regie voeren, 

waarbij het voorkomen van overlast, hangjongeren, de 

veiligheid rond scholen en verkeersveiligheid de 

belangrijke prioriteiten zijn. 

 De burgemeester is, in principe, de aangewezen persoon 

om de veiligheidsportefeuille te beheren.

 

 

Leiderdorp is een relatief veilige gemeente, zo blijkt 

onder andere uit de Veiligheidsmonitor 2011. Dat 

neemt niet weg dat er ook hier veel te doen is. Voor 

D66 is een veilige omgeving een randvoorwaarde 

voor de ontplooiing van mensen tot zelfstandige 

individuen. Veiligheid is ook een voorwaarde voor 

sociale samenhang, om mee te kunnen doen in de 

samenleving. 

De politie is natuurlijk belangrijk voor de veiligheid, 

maar zeker niet de enige die op dit gebied actief 

moet zijn. Ook gemeente, brandweer, scholen, 

ambulancediensten, bedrijven en 

woningbouwcoöperaties zijn belangrijke spelers. 

Maar D66 vindt dat ook burgers zelf de 

verantwoordelijkheid hebben zich in te 

zetten voor hun eigen en andermans 

veiligheid. Dit kan door uw eigen woning goed te 

beveiligen aan de hand van de richtlijnen van de 

politie en de brandweer, u aan te melden voor  

 

 

 

 

 

 

 

Burgernet (www.burgernet.nl), bij de gemeente 

zaken te melden die in uw buurt de veiligheid 

beperken, maar ook door buurtactiviteiten te 

organiseren, zodat u en uw buren elkaar beter leren 

kennen, wat de sociale controle vergroot. 

De gemeente heeft een regierol en moet partijen bij 

elkaar brengen. De gemeente is er voor 

verantwoordelijk dat er een vierjaarlijks 

veiligheidsplan en jaarlijkse uitvoeringsplannen 

komen. In de plannen staan de beleidsprioriteiten 

en, heel concreet, wie welke bijdrage daaraan levert. 

Het gaat dan ook om prioriteiten die het 

maatschappelijke effect van het beleid betreffen, 

zoals de mogelijkheden tot preventie en de pakkans. 

Omdat er veel geld omgaat in deze sector, is 

het belangrijk dat ook gekeken wordt wat de 

effecten van het beleid zijn: bereiken we onze 

doelen? Neemt de overlast van bepaalde 

jeugdgroepen af? Wordt er daadwerkelijk minder 

ingebroken of geweld gepleegd? 
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Een stevig veiligheidsbeleid is nu veel belangrijker 

dan vroeger2. De politie is genationaliseerd, de 

brandweer en ambulancediensten werken in grote 

regio’s. Die ontwikkeling heeft Leiderdorp niet 

opgepikt. Het is van belang dat Leiderdorp de 

wettelijke ruimte benut die bijvoorbeeld de 

Politiewet de gemeente biedt. D66 is van mening 

dat de gemeente moet zorgen dat het 

wettelijke verplichte aantal wijkagenten ook 

daadwerkelijk in de gemeente functioneert. 

Nu ontbreekt er meer dan een volle formatieplaats 

(20%) en werken die agenten ook nog vaak buiten 

Leiderdorp. 

D66 is van mening dat de gemeente 

terughoudend moet zijn met het aanstellen 

van lokale opsporingsambtenaren en/of 

dorpswachten. Ook hier moet een duidelijk plan 

aan ten grondslag liggen. Er moeten duidelijke 

afspraken zijn over de met de inzet van deze mensen 

te bereiken resultaten. Daarnaast staan deze 

mensen op de loonlijst van de gemeente, terwijl we 

ook al betalen voor de ontbrekende 

politieformatieplaats. 

                                                             
2 Citaat uit discussiepaper Gezagsbronnen van 

burgemeesters en wethouders van het Genootschap van 

burgemeesters (2013, blz. 17-18): “Invoering van de 

Nationale Politie houdt wat ons betreft ook vooral een 

verandering van de aard van het gezag van de 

burgemeester in. De ontkoppeling van “gezag” en 

“hebber” betekent dat burgemeesters gezag moeten gaan 

ontwikkelen in relatie tot het beheer. Dat vraagt dat 

burgemeesters een stevig openbare orde- en 

veiligheidsbeleid zullen moeten ontwikkelen, waarvoor zij 

maatschappelijk, maar ook politiek-bestuurlijk de handen 

op elkaar moeten krijgen.” 

Veiligheid moet minstens één keer per jaar in de 

raad besproken worden, bijvoorbeeld ter 

gelegenheid van het jaarlijkse uitvoeringsplan 

integrale veiligheid. De portefeuillehouder moet in 

de raad verantwoording afleggen over het gevoerde 

beleid; zo staat dat in de wet3, maar de 

burgemeesters in Leiderdorp hebben de afgelopen 

jaren hun centrale rol niet gegrepen. De 

gemeenteraad heeft dat laten gebeuren; D66 is de 

enige partij die zich heeft ingezet voor een veilig 

Leiderdorp (zie hierover ons dossier op de website, 

http://www.d66leiderdorp.nl/standpunten/goed-

bestuur). Dat kan niet meer. Als het niet anders kan, 

moet een wethouder de veiligheidsportefeuille gaan 

beheren.   

                                                             
3 Artikel 180 Gemeentewet. 

http://www.d66leiderdorp.nl/standpunten/goed-bestuur
http://www.d66leiderdorp.nl/standpunten/goed-bestuur
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Financiën  
 

 D66 wil de woonlasten (onroerendezaakbelasting + 

afvalstoffenheffing + rioolrechten) niet verhogen met meer 

dan de inflatiecorrectie. Toetssteen is wel dat de voor 

burgers belangrijke voorzieningen behouden blijven. 

 Realistisch ramen blijft een uitgangspunt voor D66: geen 

lucht in de staatjes brengen met als doel om geld over te 

houden voor andere projecten. Elke paar jaar bouwt de 

gemeente de begroting zichtbaar vanaf nul op.  

 Transparantie blijft het adagium: liever een goede uitleg 

bij een gemaakte fout dan een vaag verhaal bij boeken die 

optisch kloppen.  

 D66 wil dat beleidsdoelen, de activiteiten om elk doel te 

behalen en de middelen die daarvoor zijn of worden 

ingezet in de gemeentelijke stukken zo SMART (Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) 

mogelijk gepresenteerd worden.  

 In de Leiderdorpse financiën blijft de norm dat meevallers 

vrijvallen naar de algemene middelen en tegenvallers 

worden gedekt door (bezuinigingen in) het 

begrotingshoofdstuk waar de tegenvaller plaatsvindt.  

 Geld dat overkomt voor de decentralisaties in het sociale 

domein wordt wat D66 betreft in de komende periode 

uitsluitend ingezet voor de doelgroep van deze 

beleidsgebieden (zorg voor jeugd, langdurige zorg, 

participatie). 

 Subsidies worden alleen verstrekt als de ontvanger 

aantoonbaar bijdraagt aan de doelen die de gemeente 

heeft gesteld. De gemeente moet die doelen dus jaarlijks 
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helder en transparant verwoorden. Dan pas kunnen raad 

en inwoners toetsen of de verstrekking conform die doelen 

gebeurt. Dit geldt ook voor andere vormen van 

ondersteuning door de gemeente (zoals garantstellingen of 

matiging van erfpacht). Evaluatie of de doelen behaald zijn 

moet dan ook periodiek gebeuren. 

 D66 wil dat er jaarlijks een openbaar subsidieregister 

komt. Ook andere vormen van ondersteuning worden 

jaarlijks in euro’s uitgedrukt en eveneens openbaar 

gemaakt. Ook deze ondersteuning wordt alleen gegeven 

als de ontvanger aantoonbaar bijdraagt aan doelen die de 

gemeente heeft gesteld.  

 Als sportverenigingen subsidie aanvragen, moeten zij 

worden gefinancierd binnen het bestaande 

subsidieplafond. Sportverenigingen concurreren dus met 

andere instellingen om subsidie. D66 vindt dat ook de 

bijdrage aan het Sportfondsen Sportservicepunt onder de 

subsidies moet worden gebracht. 

 De gemeente maakt zo snel mogelijk een webversie van de 

begroting waarin de lezer gemakkelijk doorklikt naar 

relevante onderdelen. 

 
 
 
 
Nederland verkeert al enkele jaren in een forse 

financieel-economische crisis. Gelet op die 

omstandigheden gaat het met de Leiderdorpse 

financiën ronduit goed. D66 is van oordeel dat dit 

komt door het strenge en degelijke beleid dat de 

laatste jaren is gevoerd en vindt dat hierin de sleutel 

voor toekomstig succes ligt. Degelijke financiën 

maken ruimte voor nieuw of beter beleid. D66 heeft 

in Leiderdorp een oude slechte gewoonte 

doorbroken: eerdere colleges van burgemeester en 

wethouders startten met een lastenverhoging om 

vervolgens de uitgaven laag te houden. D66 streeft 

naar een duurzaam evenwicht in de 

financiën gedurende de gehele 

collegeperiode. 

D66 wil dat het college samen met de raad een 

investeringsagenda opstelt, zodat voor eenieder 

transparant is welke projecten prioriteit hebben als 

de gemeente geld over houdt. 

Onderdeel van degelijk financieel beheer zijn 

transparantie van de financiële informatie en een 

inhoudelijke onderbouwing van alle uitgaven. Dit 

geldt vooral voor het gemeentelijke subsidiebeleid. 

D66 wil dan ook dat alle door de gemeente 

verstrekte subsidies openbaar worden 

gemaakt en dat alle subsidies volgens 

dezelfde beleidsregels worden verstrekt.  

Subsidies worden pas toegekend als aangetoond kan 

worden dat zij zullen bijdragen aan de doelen van 

het gemeentelijke beleid. Het is daarbij niet 
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voldoende onderbouwing dat een instelling eerder 

subsidie heeft gekregen. Subsidies zijn in principe 

tijdelijk. De bovenstaande randvoorwaarden die 

D66 stelt, zijn niet nieuw. Zij zijn het resultaat van 

uitgebreide discussies in de raadswerkgroep 

Subsidies. Deze beslisregels zijn in de periode  

2010-2014 – tegen de zin van D66 – niet door de 

gemeenteraad toegepast. D66 wil daarom dat de 

gemeenteraad na de komende verkiezingen 

kritisch naar het subsidiebeleid gaat kijken. 

Graag zien wij dat de keuze voor de toekenning van 

subsidies waar mogelijk door burgers zelf wordt 

gedaan, bijvoorbeeld via een systeem dat hen in 

staat stelt met een vast bedrag diensten af te nemen 

van de sportverenigingen en culturele instellingen 

in het dorp. 

D66 wil de woonlasten 

(onroerendezaakbelasting + 

afvalstoffenheffing + rioolrechten) niet 

verhogen met meer dan de inflatiecorrectie. 

Dit is de laatste jaren gebruikelijk en D66 wil 

daarmee doorgaan. Toetssteen is wel dat de voor 

burgers belangrijke voorzieningen behouden 

blijven. 
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Economie en ondernemerschap  
 

 Economie is een regionale zaak. Daarom is samenwerking 

tussen gemeenten in de regio op dit terrein wat D66 

betreft noodzakelijk. Samenwerking betekent samen 

proberen om bedrijven naar de regio te halen en daarbij 

geen onderlinge concurrentie tussen gemeenten te voeren. 

Gemeenten specialiseren zich op de terreinen waar zij 

sterk in zijn. 

 Verplaatsing van een bestaand bedrijf wordt gekoppeld 

aan een zorgplicht ten aanzien van bodemverontreiniging 

voor het te verlaten bedrijfsterrein en de leegkomende 

gebouwen. 

 De gemeente bevordert doelmatig parkeren op 

bedrijventerreinen door stimulering van aanleg van 

parkeergelegenheid onder de bedrijfsgebouwen, het 

voorkomen van uitwaaiering van parkeerders in de 

omgeving en de stimulering van het gebruik van openbaar 

vervoer en de fiets. 

 De gemeente blijft ondernemers goed informeren over 

geplande werkzaamheden, bijvoorbeeld via haar website 

en de lokale media.  

 D66 wil dat de huidige betaaltermijn van maximaal 28 

dagen voor facturen van ondernemers gehandhaafd wordt.  
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Het stimuleren van de economie heeft alleen zin 

binnen het verband van de Leidse regio. De Leidse 

regio is de meest kennisintensieve regio van 

Nederland4. Clusters van bedrijven en 

kennisinstellingen worden al gestimuleerd door 

lokale en regionale overheden, maar het leidt nog 

niet tot meetbare resultaten. D66 wil af van 

territoriumstrijd tussen gemeenten: we 

zullen moeten samenwerken om de hele 

regio economisch tot een succes te maken.  

D66 is de partij die de zondagopening van de 

detailhandel heeft gerealiseerd. Niet alleen 

komt dit de levendigheid en aantrekkingskracht van 

Leiderdorp ten goede, ook draagt dit bij aan een 

betere spreiding van verkeer en activiteiten. Dit 

willen wij dan ook graag zo houden. 

Het aantal banen in Leiderdorp en de Leidse regio 

als geheel is in de periode 2007-2011 licht gestegen 

en het aantal werkloosheidsuitkeringen is in 

Leiderdorp relatief laag. Desondanks is mede door 

de economische crisis een toename van ZZP’ers op 

de arbeidsmarkt waarneembaar. Een groot deel van 

deze groep is door ontslag gedwongen als 

zelfstandige door te gaan en daarmee kwetsbaar. 

D66 wil dat de gemeente oog houdt voor de 

kansen en problemen van ZZP’ers en een 

beleidsvisie hierop ontwikkelt die aansluit 

bij het landelijk beleid. 

Passende huisvesting is een belangrijke voorwaarde 

voor succesvol ondernemerschap. Naast dat het 

voor ondernemers een van de grootste kostenposten 

is, is huisvesting belangrijk voor de uitstraling en 

toegankelijkheid van een onderneming. 

Huisvesting, of gebrek daaraan, is een belemmering 

voor de groei van bestaande bedrijven en kan zelfs 

het voorbestaan in gevaar brengen. Zeker in deze 

tijden van leegstand en economische turbulentie 

mag de huisvestingsmarkt niet onnodig belemmerd 

worden door regelgeving. D66 pleit daarom 

waar mogelijk voor zo flexibel en ruim 

mogelijke bestemmingsplannen en het 

blijven stimuleren van 

bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijven aan 

huis. 

                                                             
4 Bureau Louter (2012). Geef Kennis de Ruimte - De 

economie van de Leidse regio doorgelicht. 

Ondernemers kunnen van elkaar leren en elkaar 

helpen. De gemeente kan dit proces faciliteren 

onder andere door ondernemers met elkaar en met 

relevante partijen in contact te brengen. Dit 

bevordert ondernemerschap maar ook innovatie en 

daarmee economische groei. Uit onderzoek blijkt 

dat samenwerking tussen MKB-bedrijven belangrijk 

is5.  

Over de vestiging van bedrijven dienen 

regionale afspraken te worden gemaakt op 

basis van een regionale visie. D66 is tegen 

vestiging van nieuwe bedrijventerreinen in 

het open buitengebied. Revitalisering van 

bestaande (leegstaande of verouderde) 

bedrijventerreinen als de Baanderij staat voorop. De 

behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen vereist steeds 

kritisch onderzoek.   

                                                             
5 Europese Commissie – Regional Innovation Scoreboard 

2012, p. 63. 
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Wonen en ruimtelijke ordening  
 

 Leegstand leidt tot verloedering en moet worden 

tegengegaan. Het verbouwen van leegstand voor met name 

starters en ouderen is vaak beter dan nieuwbouw.  

 D66 steunt de initiatieven van Provinciale Staten Zuid-

Holland om woningbouwplannen van gemeenten zeer 

kritisch te bekijken, omdat er veel meer gepland is dan de 

verwachte vraag naar woningen. 

 Nieuwe bouwlocaties moeten met respect voor de 

omgeving en het bestaande groen ontwikkeld worden. 

 Houd de polders groen. D66 wil geen bebouwing in de 

Achthovener- en Boterhuispolder. 

 De kwaliteit van de openbare ruimte moet van D66 

omhoog. Van stoeptegel tot groenvoorziening. Hierbij 

moet ook de burger zelf initiatief kunnen nemen. 

 De Hoofdstaat in het oude dorp moet beschermd 

gemeentelijk dorpsgezicht worden. Er staan daar panden 

die het verdienen een gemeentelijk monument te worden.

  

 

Als er één terrein is waar het bestuur moet luisteren 

naar zijn burgers en die burgers zelf de ruimte moet 

geven voor initiatieven, dan is het in de openbare 

ruimte van Leiderdorp 

De afgelopen raadsperiode is er veel minder 

gebouwd. Een belangrijke oorzaak is de crisis, maar 

er zat ook beleid achter. Voor 2010 leek Leiderdorp 

wel één grote bouwput. Dat beleid – waartoe de 

gemeente was aangezet door projectontwikkelaars – 

waarbij vaak iedere vierkante meter groen werd 

opgeofferd, is verlaten. Een voorbeeld van hoe het 

niet moet is het MEAS-gebouw aan de Van der Valk 

Boumanweg. Mede dankzij D66 zal een dergelijke  

 

 

 

 

ontwikkeling bij de Brittenstein niet herhaald 

worden. 

De huidige bebouwingsgrenzen zijn wat D66 

betreft definitief. Binnen die grenzen moet groen 

terugkomen waar het verdwenen is en moeten 

ecologische zones worden versterkt. De natuur 

houdt geen rekening met gemeentegrenzen, straten 

en gebouwen. De ecologische hoofdverbindingen en 

–structuren rond en in Leiderdorp dienen daarom 

gehandhaafd en bevorderd te worden. 

Leiderdorp moet een gemeente zijn met een breed 

woningaanbod voor alle sociale klassen, voor oude 

en voor jonge mensen. Enerzijds betekent dat meer 

starterswoningen en anderzijds duurzaam en 
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levensloopbestendig bouwen, waarbij ook ruimte 

gelaten wordt voor particulier initiatief. Daarnaast 

zou het goed zijn als er in Leiderdorp ruimte 

gevonden werd voor kenniswerkers en 

studentenhuisvesting. 

De gemeente moet ervoor blijven kiezen om 

eerst ongebruikte panden te verbouwen in 

plaats van nieuwe woningen te bouwen, om 

er zo voor te zorgen dat leegstand wordt 

opgelost. De gemeente dient daarmee ook 

rekening houden in haar bestemmingsplannen en 

die waar nodig op dit punt te herzien. Een goed 

voorbeeld is de verbouw van het lege pand van 

Astellas, dat nu wordt verbouwd tot sociale 

woningbouw. 

 

Een op oude gebouwen gebaseerd bedrijventerrein 

als de Baanderij mag best efficiënter en groener 

worden ingericht. Hier dreigt, zeker als de 

Winkelhof groter is geworden, leegstand. Dat wil 

zeggen dat je nu al de bakens moet verzetten. Wat 

D66 betreft betekent dit dat er op de 

Baanderij minder ruimte moet komen voor 

zware bedrijvigheid en meer voor wonen. 

Het deel van de Baanderij dat uitkijkt op de Zijl kan 

een dubbele bestemming krijgen: woningbouw en 

bedrijvigheid.  

De noord- en oostrand van Leiderdorp zijn klaar. 

Door een goede natuurlijke inrichting moet hier een 

parkachtige sfeer ontstaan.  

D66 wil op termijn van het industrieterrein 

aan de Lage Zijde Achthovenerweg af en zou 

graag zien dat dit gebied beter wordt 

ingepast in het landschap. Het ziet ernaar uit 

dat Vliko toch echt verplaatst gaat worden naar een 

betere locatie in Zoeterwoude. Wij zijn er trots op 

dat we dit uitgangspunt in de afgelopen periode 

hebben weten te realiseren. 

Leiderdorp heeft een flink aantal monumentale 

panden die het bewaren en beschermen waard zijn. 

De gemeente heeft de afgelopen jaren daaraan geen 

aandacht willen schenken. Door dit beleid dreigen 

mooie panden in het oude dorp te verdwijnen. De 

Hoofdstraat in het oude dorp moet beschermd 

gemeentelijk dorpsgezicht worden. Er staan daar de 

nodige panden die het verdienen een gemeentelijk 

monument te worden.   
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Verkeer en vervoer  
 

 Leiderdorp is ook verkeerstechnisch geen eiland. 

Samenwerken is noodzakelijk om de Leidse regio 

bereikbaar en economisch vitaal te houden. 

 Er is weinig geld en er zijn heel veel wensen. Aanpassingen 

aan de Leiderdorpse infrastructuur moeten kleinschalig en 

betaalbaar zijn.  

 Doorgaand verkeer hoort buiten Leiderdorp om te rijden 

(Oude Spoorbaan-N446 en de A4) en niet door wijken. 

 Er moet veel aandacht zijn voor kwetsbare 

verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) en voor 

openbaar vervoer. 

 De gemeente moet zich inspannen voor beter en veiliger 

verkeersgedrag. 

 In de wijken moet langzaam verkeer zoveel mogelijk 

voorrang krijgen. D66 ziet dit het liefst uitgevoerd middels 

woonerven en 30-km zones. 

 D66 wil betere verkeershandhaving bij scholen tijdens de 

start en het eind van de schooldag. De gemeente dient hier 

regisserend op te treden.

 

 

De tijden zijn niet gunstig voor grote investeringen 

in de wegeninfrastructuur. Dat is voor mensen die 

op een plaats wonen waar zij hinder ervaren 

vervelend, maar helaas een gegeven. Alleen 

kleinschalige problemen of oplossingen in het kader 

van wegenonderhoud zijn betaalbaar. 

Leiderdorp is geen eiland. We liggen binnen de 

drukke Randstadmetropool en ervaren daarvan de 

lusten en de lasten. Voor Leiden en omliggende 

gemeenten staat veel op het spel. Leiderdorp moet  

 

 

 

haar verkeersplanning mede laten bepalen door 

regionale en landelijke behoeften. De oplossing van 

problemen op dat niveau is ook de sleutel voor de 

oplossing van onze problemen. Dat betekent geen 

uitverkoop van Leiderdorpse belangen, maar geven 

en nemen van beide kanten. Het is dan ook 

mogelijk gebleken het onzalige Ringweg-Oost plan 

van de agenda te krijgen door op constructieve 

wijze samen met Leiden na te denken over 

oplossingen.  
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Binnen Leiderdorp kampen de bewoners vooral met 

de gevolgen van de onevenwichtige opbouw van de 

gemeente: een te grote verkeersader Engelendaal en 

matige fiets- en wandelverbindingen door het dorp 

heen. De oplevering van de nieuwe A4 gaat kansen 

bieden om meer (zwaar) verkeer om Leiderdorp 

heen te leiden. 

Openbaar vervoer verdient altijd prioriteit. Dat is 

beter voor het milieu en het lokt mensen de auto 

uit. Op de Persant Snoepweg is, bij wijze van 

experiment, de busbaan deels geschrapt. D66 wil 

dat in de loop van 2014 wordt bekeken of dit 

experiment is geslaagd. Als blijkt dat het de 

bus veel heeft vertraagd, wil D66 dat de 

busbaan weer terug komt.  

D66 vindt dat voortdurend gekeken moet 

worden naar de belangen van fietsers en 

voetgangers. Er moet een fietsbeleidsplan komen. 

In de buurt van Leiderdorp zijn zogenaamde 

fietssnelwegen ontstaan. Leiderdorp moet daarop 

aansluiten. Ook moet er een verkeersplan komen 

dat zich vooral richt op de verbetering van de 

situatie voor de zwakke verkeersdeelnemers. Daarin 

komt aandacht voor de afwikkeling van piekverkeer 

rond scholen en winkelcentra. Ook de veiligheid op 

gevaarlijke kruispunten en oversteekplaatsen krijgt 

aandacht. D66 wil het strooibeleid herzien 

zodat school-routes tijdig worden gestrooid 

en geveegd. 

D66 betreurt het ten zeerste dat de raad gekozen 

heeft voor de breedst mogelijke variant van de 

Engelendaal. D66 zal in de komende periode het 

maximale doen om te voorkomen dat de 

Engelendaal een verkapte rondweg wordt. 

In Leiderdorp komt het gezamenlijk gebruik van 

auto’s alleen via privé regelingen voor. De gemeente 

moet hier verdere initiatieven nemen. Er moeten 

uiteindelijk deelauto’s (bijvoorbeeld 

GreenWheels) in iedere wijk komen. 

De gemeente heeft weinig invloed op het verkeer 

over water maar kan daarin wel faciliteren. Dat is 

ook nodig, want de professionele scheepvaart is 

duurzamer dan vergelijkbaar landvervoer. De 

bediening van bruggen in Leiderdorp kan beter 

geïntegreerd worden in de centrale provinciale 

bediening. De bediening van de Doesbrug is 

arbeidsintensief en duur. Zeker buiten het 

zomerseizoen kiest D66 voor zelfbediening 

of bediening door vrijwilligers.   
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Langdurige zorg, jeugdzorg en 

participatie  
 

 D66 vindt dat alles op alles gezet moet worden om de 

decentralisaties van langdurige zorg voor ouderen en 

chronisch zieken, jeugdzorg en arbeidsparticipatie soepel 

te laten verlopen. Kwetsbare cliënten mogen er zo weinig 

mogelijk van merken. Het is wenselijk dat de gemeente 

een krachtige, regisserende rol op zich neemt en 

professionals de ruimte geeft voor een kundige uitvoering.  

 Alle aandacht moet eraan gegeven worden om ervoor te 

zorgen dat kostenreductie – hoewel onvermijdelijk - niet 

allesbepalend wordt. De patiënt/cliënt en zijn directe 

omgeving, de kwaliteit van de dienstverlening en de 

keuzevrijheid moeten centraal blijven staan. 

 De belangrijkste reden voor de drie decentralisaties was 

het idee dat dit taken zijn die het beste zo dicht mogelijk 

bij de burger uitgevoerd kunnen worden. D66 

onderschrijft dit principe, maar wijst erop dat er nog veel 

moet gebeuren voordat dit ook in de praktijk zo is.  

 In de langdurige zorg wordt het onontkoombaar dat de rol 

van mantelzorgers en vrijwilligers toeneemt. De gemeente 

moet hierbij faciliterend werken. 

 D66 wil dat de gemeente een actieve rol op zich neemt om 

alle betrokken partijen (werkgevers, scholen e.a.) te 

bewegen zich in te zetten voor arbeidsparticipatie.  
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 Vooral in de jeugdzorg moet duidelijkheid komen over 

welke professional primair verantwoordelijk is voor en 

aanspreekbaar is op beslissingen over een kind en zijn 

gezin. Kinderen mogen niet van het kastje naar de muur 

worden geschoven (het streven is: “één gezin, één plan, 

één regisseur”). Het is aan de gemeenten om dit in 

samenwerking met alle partijen tot een goed einde te 

brengen. 

 Sommige vormen van zorg en participatiebevordering 

kunnen prima door kleinere gemeenten worden 

georganiseerd, maar voor andere vormen zijn 

bovengemeentelijke regelingen of samenwerking wenselijk 

(regio Leiden, Holland Rijnland) of wellicht zelfs grotere 

gemeenten. D66 vindt dat verstandig beleid nodig is, 

waarbij de menselijke maat leidend moet blijven. 

 
 

 
 

 

 

Het sociale terrein wint snel aan belang in gemeenteland. Na vele jaren discussie over verschillende onderdelen 

van zorg en welzijn, heeft de Rijksoverheid besloten tot een omvangrijke reorganisatie van zorg- en welzijnstaken. 

Deze wetten treden in 2014/2015 in werking. Voor de gemeenten zijn drie decentralisaties van het grootste 

belang: langdurige zorg, jeugdzorg en participatie op de arbeidsmarkt (“de 3D operatie”). De financiering gaat 

van het Rijk naar de gemeenten en er wordt bovendien stevig bezuinigd. Voor sommige onderdelen van de zorg 

verandert er minder in de aard van de financiering (wel de omvang): de acute zorg (Zorgverzekeringswet) en de 

langdurige intramurale zorg (AWBZ). Maar alle zorg thuis komt bij de gemeenten, die nu al verantwoordelijk zijn 

voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij de langdurige zorg wordt de gemeente verantwoordelijk 

voor diagnose en behandeling. De decentralisatie betreft ook de zorg voor mensen met een beperking: mensen 

met een verstandelijke handicap, met een lichamelijke handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Ook voor deze groep Leiderdorpers is het van groot belang dat de overgang soepel verloopt. Leiderdorp werkt bij 

de invoering van deze decentralisaties samen met 13 andere gemeenten in het samenwerkingsverband Holland 

Rijnland (zie ook de paragraaf over Regionale samenwerking). D66 is te spreken over de wijze waarop de 

gemeente deze operatie tot dusverre aanpakt. Wel vinden wij het heel belangrijk dat de adviesfunctie en de 

uitvoering bij professionals blijven en de besluitvorming bij de gemeente komt te liggen. 
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De combinatie van reorganisatie en bezuiniging 

kent veel risico’s. De zorg is bovendien een terrein 

dat emotioneel bijzonder gevoelig ligt (het raakt 

onze ouders en onze kinderen) en is daarmee 

vatbaar voor het verleidelijke idee om alles maar zo 

te laten als het nu is. D66 wil het goede 

voorzieningenniveau in de zorg in 

Leiderdorp zoveel mogelijk behouden. Om te 

zorgen dat dit niveau optimaal is, is het van groot 

belang dat de gemeente met alle betrokken partijen 

om de tafel gaat. Vanuit de visie dat de cliënt 

centraal staat, kan de gemeente door goed overleg 

haar taken en regisserende functie waarborgen. 

Door een goede vorm van samenwerking, verdere 

ontschotting en goede toegankelijkheid kan de 

kwaliteit van de zorg verder vergroot worden. Goede 

professionals die deze zorg bieden en de juiste 

faciliteiten zijn volgens D66 onmisbaar bij deze 

gevoelige taken. De gemeente heeft hierin een 

belangrijke rol te spelen. Zowel wat betreft haar 

eigen taken, als in haar regisserende rol om 

professionals tot een goede vorm van samenwerking 

te brengen, waarbij het belang van de cliënt centraal 

staat.  

Dwars hier doorheen spelen kwesties van 

gemeentelijke schaalgrootte. Er is een steeds grotere 

druk ontstaan om naar grotere gemeenten te gaan 

(rond de 100.000) of naar regionale samenwerking. 

In de visie van D66 zijn de cliënt en de zorg 

die hij/zij nodig heeft leidend. De wijze van 

organiseren en de schaalgrootte moeten 

daar op worden afgestemd. Er zijn geen kant-

en-klare recepten. Wat op kleine schaal kan, zo 

doen. Wanneer de kwaliteit van specifieke zorg 

verbeterd kan worden door dit op grote schaal te 

organiseren, dient hier naar gekeken te worden. 

Het bevorderen van arbeidsparticipatie is door de 

economische crisis weer een topprioriteit geworden. 

Vooral groepen met – zoals dat heet – “grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt”, jongeren met 

problemen (“Wajongers”), werklozen boven de 55 

en langdurig werklozen verdienen aandacht. Om 

een transparante toedeling van het schaarse 

geld te maken moet gebruik gemaakt worden 

van het bestaande meetinstrument 

“Participatieladder”6. 

De vergrijzing is een groeiende uitdaging voor 

zorgvoorzieningen. In Leiderdorp wonen veel 

ouderen met een goed inkomen. D66 wil dat 

onderzocht wordt in hoeverre de diensten 

van Pluspunt inkomensafhankelijk gemaakt 

kunnen worden.

                                                             
6 Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014, pagina 17. 

http://www.leiderdorp.nl/bestand/beleidsvisie_participatie_
2011-2014__343949. 
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Cultuur en maatschappij  
 

 De gemeente moet de toegankelijkheid van culturele 

voorzieningen voor financieel kwetsbare doelgroepen 

blijven waarborgen. 

 D66 vindt dat de keuze voor kunstwerken in de openbare 

ruimte transparanter en democratischer dient te verlopen. 

 De bibliotheek moet blijven bestaan, maar met duidelijker 

afspraken over de gewenste output. 

 De Sterrentuin kost de gemeente, onder meer door 

leegstand, honderdduizenden euro’s per jaar. De 

exploitatie moet worden verbeterd en verbreed. 

 Kleine culturele initiatieven die een belangrijke bijdrage 

leveren aan de identiteit en samenhang van de 

Leiderdorpse gemeenschap, zoals het Leiderdorps 

Museum, dienen wat D66 betreft waar mogelijk te worden 

ontzien bij bezuinigingen. 

 In het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 

inventariseert de gemeente de behoefte vanuit het 

onderwijs aan culturele samenwerking en activiteiten. 

 Het bereik en de impact van het Sociaal Cultureel werk 

moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. Er mag 

geen overlap zijn met overige aanbieders (privaat en 

gesubsidieerd). 
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Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor 

iedereen, geen ‘hobby’ of luxegoed voor 

enkelen. Kunst en erfgoed kunnen verbinden en 

onderscheiden. Ze helpen een samenleving om 

voortdurend op zichzelf te reflecteren. De ruime 

aanwezigheid van culturele voorzieningen in de 

Leidse regio is belangrijk voor het woon- en 

vestigingsklimaat. Culturele activiteiten zijn juist in 

een kleine gemeente van groot belang voor de 

sociale cohesie. 

Kunstwerken in de openbare ruimte dragen in 

belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de 

omgeving. Ze roepen soms meer en soms minder 

discussie op. Dat is een van de functies van 

kunstwerken. Belangrijk is wel dat een zo 

transparant en democratisch proces wordt 

doorlopen. Een voordracht van enkele experts is 

daarvoor niet voldoende. D66 vindt dat er 

sprake moet zijn van echte betrokkenheid 

van de omgeving waarin het werk wordt 

geplaatst. Niet alleen ruimtelijke, maar ook 

maatschappelijke inpassing. 

In de bibliotheekwereld gaat de komende jaren veel 

veranderen. Te verwachten valt dat het lenen van 

boeken in de nabije toekomst steeds meer digitaal 

zal verlopen. Dat heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld 

voor de huisvesting van bibliotheken. Echter, naast 

het uitlenen van boeken en andere media werken 

bibliotheken nauw samen met scholen en 

stimuleren ze het lezen en het kennismaken met 

literatuur, kunst en cultuur. Daarnaast zijn 

bibliotheken een plaats voor ontmoeting en debat. 

D66 vindt dat de gemeente over al deze 

terreinen prestatieafspraken moet maken 

met de bibliotheek. 

De Sterrentuin is een prachtige voorziening, maar 

het business model leidt door leegstand en de 

gekozen huurconstructie tot hoge kosten en het 

rondpompen van subsidiegeld. D66 wil dat de 

exploitatie van de Sterrentuin wordt 

verbeterd en verbreed. Het college dient 

scenario’s te ontwikkelen die ertoe leiden dat de 

maatschappelijke opbrengsten van de Sterrentuin in 

verhouding komen te staan tot de kosten. Meer en 

intensievere samenwerking tussen de huidige 

gebruikers van de Sterrentuin moet ervoor zorgen 

dat de prachtvoorziening die de Sterrentuin is aan 

zoveel mogelijk inwoners van Leiderdorp ten goede 

komt. Creatieve oplossingen als een 

gehandicaptencafé moeten hierbij serieus worden 

overwogen. 

In tijden van bezuiniging moet het private initiatief 

waar mogelijk worden ondersteund, ook op het 

terrein van cultuur. Met kleine bedragen kan veel 

worden bereikt.  

Het is de rol van de gemeente om partijen, waar 

nodig, bij elkaar te brengen, in het bijzonder ten 

dienste van de brede ontplooiing van kinderen via 

het onderwijs. De LEA is het juiste platform om 

hierover met de scholen afspraken te maken. 

Het nut van het sociaal maatschappelijk werk is 

voor D66 onomstreden, maar de indruk bestaat dat 

er hier en daar met subsidiegeld diensten worden 

aangeboden die ook door andere aanbieders worden 

geleverd.  
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Natuur en milieu  
 

 Bij alle bouwprojecten waarbij de gemeente partij is 

dienen energiebesparing en klimaatneutraal werken 

aanbestedingsvoorwaarden te zijn.  

 D66 wil dat de gemeentelijke organisatie doorgaat met de 

aandacht voor duurzaam werken en inkopen, ook in tijden 

van bezuiniging.  

 De gemeente moet het gebruik van duurzame 

energieopwekking door middel van leningen blijven 

stimuleren. 

 De bestrijding van onkruid en ongedierte moet altijd 

plaatsvinden op de voor het milieu minst schadelijke 

wijze. 

 De gemeente moet ervoor zorgen dat de omgevingsdienst 

streng toeziet op de naleving van milieunormen en wetten, 

bijvoorbeeld ten aanzien van fijnstof en Co2-uitstoot. 

 Het milieueducatie centrum, de heemtuin en de 

kinderboerderij moeten gehandhaafd blijven. Onderzocht 

moet worden hoe deze voorzieningen nog beter kunnen 

samenwerken met het onderwijs; en ook of deze 

voorzieningen verzelfstandigd kunnen worden en meer 

eigen inkomsten kunnen genereren, bijvoorbeeld door het 

werven van donateurs. 

 D66 vindt dat bomen alleen gekapt mogen worden als dat 

echt niet anders kan. Gekapte bomen moet altijd worden 

vervangen door kwalitatief gelijkwaardige, of betere, 

bomen in de directe nabijheid met aandacht voor 

diversiteit in de boomsoorten. 
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 Inspraak en goede communicatie zijn bij ingrepen in het 

groen van groot belang. Burgers die dat willen, moeten zelf 

delen van het groen in Leiderdorp kunnen onderhouden. 

 D66 wil dat de gemeente gaat experimenteren met 

alternatieve methoden voor het ophalen van huisvuil, zoals 

omgekeerde recycling (zelf de grijze zak wegbrengen en de 

rest wordt opgehaald) en het geven van een financiële 

beloning voor het gescheiden aanleveren van afval.  

 
 
 
In de nabije toekomst zullen er negen miljard 

mensen op de wereld zijn. Om al deze mensen te 

voeden en te huisvesten, is een duurzamer omgang 

met onze planeet van essentieel belang. In plaats 

van een ideologisch stokpaardje van enkelen, zal het 

een levensvoorwaarde voor iedereen worden. Op 

alle niveaus zullen overheden, burgers en bedrijven 

hun handelen moeten gaan afstemmen op het effect 

dat dit heeft op onze leefomgeving. Investeren in 

duurzaamheid stimuleert innovatie en is daardoor 

goed voor de economische groei. Duurzaamheid 

dient daarom volgens D66 uitgangspunt te 

zijn in alle gemeentelijke beleidsvelden, van 

ruimtelijke ordening en onderwijs tot de 

gemeentelijke organisatie zelf.  

De duurzame bouw van het nieuwe gemeentehuis 

verdient navolging. D66 wil dat de gemeentelijke 

organisatie een voortrekkersrol blijft vervullen en 

doorgaat met de aandacht voor duurzaam werken 

en inkopen, ook in tijden van bezuiniging. 

 

 

Het milieueducatie centrum, de heemtuin en de 

kinderboerderij zijn belangrijke voorzieningen en 

moet wat D66 betreft behouden blijven. Een grotere 

betrokkenheid van de gebruikers van deze 

voorzieningen kan hieraan bijdragen. De 

kinderboerderij van Gouda die naast een 

gemeentelijke bijdrage ook veel inkomsten van 

particulieren genereert zou als voorbeeld kunnen 

dienen. 

Het groene karakter van Leiderdorp is iets waar de 

inwoners van Leiderdorp aan hechten. 

Aanpassingen of ingrepen hierin liggen daarom 

gevoelig. Het is een terrein bij uitstek waar de 

gemeente kan laten zien dat zij luistert en gevoelig 

is voor argumenten.  
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Sport, evenementen en recreatie  
 

 D66 wil dat iedereen mee kan doen en kansen krijgt, ook 

als het gaat om sport. Kinderen uit arme gezinnen 

behouden de mogelijkheid hiervoor financiële 

ondersteuning te krijgen.  

 D66 wil meer vakleerkrachten lichamelijke oefening 

mogelijk maken. 

 D66 wil een omslag van het subsidiëren van verenigingen 

op basis van historisch gegroeide verhoudingen naar het 

subsidiëren door middel van een vast bedrag per 

individuele sporter. 

 D66 wil meer aandacht voor sporten in ongeorganiseerd 

verband. 

 Er moet een regionale analyse gemaakt worden van de 

aanwezige en gewenste sportfaciliteiten. 

 Leiderdorp moet de mogelijkheden die water en groen 

bieden voor (sportief) toerisme beter benutten. 

 

 

Bewegen is goed voor gezondheid en welzijn, voor 

alle leeftijden. Sport is daar een belangrijke 

uitingsvorm van. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud 

gedaan’. Kinderen verdienen extra aandacht. 

Gymles is daarom voor ons een belangrijk 

onderdeel van de schoolopleiding. D66 wil daarom 

extra leerkrachten lichamelijke opvoeding. Die 

zouden bijvoorbeeld kunnen worden bekostigd door 

een deel van de middelen terug te halen die nu voor 

het stimuleren van bewegen aan de Regionale 

Dienst Openbare Gezondheidszorg worden 

overgedragen. Kinderen iedere week laten 

bewegen zet meer zoden aan de dijk dan het 

geven van hier en daar een voorlichting. 

 

 

 

 

Sportverenigingen zijn een belangrijke schakel in 

het sportieve leven. Ze bieden in Leiderdorp 

uitstekende mogelijkheden. Bewegen en sociale 

activiteit gaan hierbij hand in hand. D66 gaat uit 

van een principieel gelijkheidsbeginsel. Een 

basketballer is ons even lief als een hockeyer. Op dit 

moment is het ondoorzichtig wat de gemeente 

investeert in welke sporter en waarom. D66 wil 

dat de gemeente de (sport)verenigingen op 

basis van transparante criteria subsidieert 

en bepleit een omslag van het subsidiëren 

van verenigingen naar het subsidiëren van 

sporters/leden door middel van een vast 

bedrag per individuele sporter/lid. 

Leiderdorpse burgers bepalen hierdoor waaraan het 

geld wordt besteed. Verenigingen moeten ook 

financieel op eigen benen komen te staan.  
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De bemoeienis van de gemeente met de sportieve 

infrastructuur (met name velden) moet worden 

afgebouwd. D66 is daarom zeker geen voorstander 

van het (mede)financieren van nieuwe 

clubgebouwen door de gemeente. 

Ook sport en bewegen houden niet op bij de 

gemeentegrens. D66 wil daarom de 

voorzieningen die op dit gebied bestaan in 

regionaal perspectief bezien. Hoeveel 

zwembaden, voetbalvelden, sporthallen of 

atletiekbanen zijn er in de regio nodig? 

Slechts een derde van de Nederlanders is lid van een 

sportvereniging, terwijl twee derde van de bevolking 

regelmatig aan sport doet. Dat de sportverenigingen 

de sporters vertegenwoordigen is dus een verkeerd 

beeld. D66 pleit daarom voor meer aandacht 

voor de individuele sporter. Er moet daarom 

een Sportenquête worden gehouden onder 

alle sporters. Ook zou de gemeente, bijvoorbeeld 

bij het nieuw aanleggen van fietspaden meer 

rekening kunnen houden met hardlopers.  

Als het vriest, heeft Leiderdorp potentieel drie 

geweldige schaatswateren die verbonden zijn met de 

rest van de regio: de Dwarswatering, Does en Zijl. 

Helaas heeft sneeuwval de laatste jaren de 

Leiderdorpse ijspret gedrukt. In omliggende 

gemeenten werd het ijs wel heel goed sneeuwvrij 

gehouden. D66 vindt dat de gemeente, eventueel 

samen met de Leiderdorpse ijsvereniging, het 

initiatief moet nemen het ijs op deze plekken 

sneeuwvrij te houden. 

De aantrekkingskracht van Leiderdorp op toeristen 

wordt vooral bepaald door de nabijheid van Leiden 

het water en het Groene Hart. Ook die facetten 

moeten we optimaal benutten door voorzieningen 

hiervoor te stimuleren. Zo zouden de toeristen die 

per boot door of langs Leiderdorp varen meer 

moeten worden verleid aan wal te gaan. Hetzelfde 

geldt voor fietsers en wandelaars. 

Initiatief van burgers en ondernemers om 

aantrekkelijke evenementen te organiseren juicht 

D66 toe. Deze initiatieven moeten, binnen de 

grenzen van de geldende verordeningen en in goed 

overleg met alle betrokkenen, door de gemeente 

worden ondersteund.
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Tot slot  
 

D66 is trots op wat de afgelopen vier jaar in 

Leiderdorp is bereikt. In dit programma staan 

voorstellen voor hoe het nog beter kan. Die 

voorstellen moeten ertoe leiden dat iedereen in 

Leiderdorp zich verzekerd blijft weten van goede 

zorg en goed onderwijs door een betrouwbare 

gemeente. Dit in tijden van ingrijpende financiële 

en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Wij zien een groene en prettige woonomgeving voor 

ons zonder overlast, een Leiderdorp waar bewoners 

er zeker van zijn dat de woonlasten niet omhoog 

gaan, terwijl de crisis nog niet uitgewoed is. Waar 

de burger in goed gesprek is met zijn bestuur over 

verbeteringen van hun woonomgeving. 

Met andere woorden: D66 werkt, aan een 

Leiderdorp waar het goed en prettig wonen blijft. 

Voor u. Daarom: Denk verder. D66 
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