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Geachte voorzitter en overige leden van het college, geachte collega raadsleden, dames en 

heren, 

In het jaar dat de VVD Leiderdorp 50 jaar bestaat wil ik graag even stil staan bij een andere 

gebeurtenis uit 1963, een gebeurtenis die vele 50-plussers zich nog als de dag van gisteren 

zullen herinneren, de moord op John F. Kennedy, op 22 november 1963 in Dallas. Op velerlei 

manieren leeft hij voort in de herinnering, maar misschien wel het meest door zijn krachtige 

oneliners, met teksten die nog niets aan betekenis hebben verloren. Eén van de bekendste 

daarvan is: “vraag niet wat jouw land kan doen voor jou, maar vraag wat jij kunt doen voor je 

land”. Vervang <jouw land> door Leiderdorp, en we hebben precies de kern te pakken van 

de tijd waarin we leven. Een tijd waarin de overheid nog steeds opkomt voor de zwakkere 

groepen, maar waarin het devies voor de overigen is: neem verantwoordelijkheid voor je 

eigen leven en dat van de mensen om je heen.  

En dat sluit perfect aan bij hetgeen waar de VVD Leiderdorp voor stond in 1963, en waarvoor 

we ons in 2013 nog steeds inzetten. Die gedachte wordt in Leiderdorp door velen al tot 

uitvoering gebracht als we kijken naar de vele vrijwilligers bij sportclubs en bij andere 

maatschappelijke organisaties. De ervaring van deze clubs met het werven, inzetten en 

behouden van vrijwilligers zal van pas komen om de participatiegraad van Leiderdorpers 

verder te verhogen.  

Het doet ons goed dat we die gedachte ook veelvuldig terugvinden in de Begroting 2014, 

met op de voorkant overigens een blik diep in het verleden. Voorzitter ik zou ook even willen 

terugkijken maar dan naar de afgelopen vier jaar. 

Vier jaar met een college van VVD, D66 en GroenLinks waarin wij als VVD met 7 zetels in de 

Raad en twee wethouders in het College een stevig stempel op het beleid hebben kunnen 

drukken. We kijken met voldoening terug naar de afgelopen vier jaren. Het college heeft 

veel nieuw beleid tot stand gebracht, projecten zijn afgemaakt, en er is vooral ook rust 

teruggekeerd in Leiderdorp: geen overambitieuze projecten, maar op een efficiënte wijze 

afmaken wat er was ingezet.  

Wat is er dan zoal gerealiseerd. In willekeurige volgorde noem ik: 

 een nieuw Sportbeleid  

 een nieuw Vrijwilligersbeleid  

 de Nota Mantelzorg  

 de Brede School Oude Dorp, 

 het vernieuwde tennispark,  

 het park de Groene Schans  

 de recreatieve inrichting van de Boterhuispolder 

 en de bouw van de Brede School West, die is gestart 

 Er wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid en in verkeersveiligheid  
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 de Busbaan bij de Stierenbrug is afgeschaft  

 de winkels kunnen op zondag open als ze dat willen  

 en tenslotte kan de ontwikkeling van het Amaliaplein beginnen nu er een supermarkt 

is geselecteerd. 

De begroting van 2014 is wat de VVD betreft een passend sluitstuk van deze collegeperiode. 

Realistische voorstellen, investeringen in bereikbaarheid en verbeterde doorstroming voor 

het lokale verkeer, bouwplannen waar het kan, niet omdat het moet, het voorzieningen 

niveau op peil en lastenstijging die onder het inflatieniveau ligt.  

Voorzitter, ik zal nu op een aantal specifieke punten van deze begroting ingaan. 

Jeugdbeleid 

We vinden dat er een efficiencyslag in het jeugdwerk moet worden gemaakt. Combineer 

bijvoorbeeld het al jaren kwijnende jeugddebat met andere jongerenactiviteiten.  

Transitie 3D van Rijk naar gemeente 

2014 wordt een belangrijk jaar, waarin veel werk verricht moet worden om de overdracht 
naar de gemeente van de zogenaamde 3D transities, de Jeugdzorg, delen van de AWBZ en 
Participatiewet, op tijd klaar te hebben. De keuze voor herontwerp is gemaakt en het 
beleidskader staat begin 2014 gepland. De VVD zal inzetten op vermindering van 
bureaucratie bij de instellingen en opheffen van de verkokering, geen doublures door 
professionals en dus een efficiëntere uitvoering.  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
De pilot rond de zogenoemde kanteling van de WMO is van groot belang om te oordelen of 
we op de goede weg zijn. Een beleid met duidelijk Leiderdorpse accenten is voor ons 
belangrijk.  
Met de aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 in het vooruitzicht, 
moeten keuzes voor de voorzieningen gemaakt worden. Keuzes waardoor zwakkere 
inwoners en ouderen aan onze samenleving kunnen blijven meedoen, maar tegelijkertijd 
moet het betaalbaar blijven. 
 
Onderwijshuisvesting 
 
Er moet in 2014 besluitvorming komen voor de schoolgebouwen in de Voorhof; 
toekomstbestendig en inspelend op de daling van de leerlingaantallen. Voor de VVD is het 
duidelijk dat sluiting van de Regenboog op termijn onvermijdelijk is. 

Sociaal Beleid. 

In de begroting is een flinke stijging voorzien van mensen die een bijstandsuitkering nodig 

hebben. Vooral voor hen, maar ook voor mensen zonder baan die nog niet van een 
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bijstandsuitkering afhankelijk zijn, is het noodzakelijk dat de werkgelegenheid toeneemt. De 

VVD meent dat het College daar topprioriteit van moet maken.  

Daarnaast is het van groot belang dat mensen met een uitkering actief blijven en niet gaan 

berusten in afhankelijkheid daarvan. Vragen naar een tegenprestatie naar vermogen past 

geheel in die visie. Wij dagen het College uit actief naar een vernieuwende aanpak te zoeken 

en te anticiperen op een aantrekkende arbeidsmarkt. 

Kunst en cultuur 

Over smaak valt niet te twisten, maar het kunstwerk dat velen bij aankomst of terugkeer in 

Leiderdorp tegenkomen, – de jongeman met het windmolentje dat de plaats heeft 

ingenomen van de Munnikkenmolen – roept bij menigeen en ook bij de VVD de vraag op: 

hoe heeft het zover kunnen komen….  

Sport 

De sportnota is na een jarenlange discussie tot stand gekomen met als uitgangspunten; 

“gelijkwaardigheid en transparantie”. Het college heeft de uitvoering van de nota 

voortvarend ter hand genomen. We verwachten nog deze collegeperiode concrete 

resultaten.  

Verkeer 

Leiderdorp werkt hard aan de verkeersveiligheid en deze is sterk toegenomen de laatste 

jaren. Maar onder het toenemend aantal oudere fietsers is er juist een tegengestelde 

ontwikkeling. Eigen verantwoordelijkheid en inschatting van de eigen mogelijkheden zijn 

hierbij belangrijke factoren, maar ook een goede weginrichting speelt een rol. We kijken uit 

naar het fietsbeleidsplan dat eerdaags door de Raad wordt behandeld. 

Het project Lab071, de samenwerking met Leiden en Oegstgeest over regionale 

bereikbaarheid, moet de oplossingen bieden om doorgaand verkeer buiten Leiderdorp om te 

leiden.  

Voor de toekomstige functie van het A4-informatiecentrum zet de VVD in op gebruik dat 

past bij de ligging aan de Does en het innovatieve uiterlijk van het gebouw. Het succes van 

de exploitatie zal vooral afhangen van de opties om er horeca te gaan vestigen.  

Reiniging 

Afvalverwerking is al jaren vooral hergebruik, Vliko laat dat in onze gemeente bij uitstek zien. 

Maar de gemeente is nog te weinig gefocust op zelf geld verdienen met afval. De eigen 

activiteiten zijn prima georganiseerd, de nieuwe gemeentewerf verdient een compliment. 

Maar er kan volgens de VVD echt geld verdiend worden met afval. College, neem dat mee bij 

de aanbesteding van de afvalverwerking. 
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Economische zaken 

Wooon en de Baanderij hebben baat bij verruiming van de vestigingsmogelijkheden die de 

VVD bepleit. Het ingezette beleid moet dan ook voortvarend worden voortgezet. Winkelhof 

en Ikea moeten nu doorpakken met de realisatie. De gemeente heeft zijn nek uitgestoken 

om uitbreiding respectievelijk bouw mogelijk te maken, nu is het de beurt aan IKEA en 

Wereldhave, eigenaar van de Winkelhof. Dat is belangrijk voor de Leiderdorpse bedrijvigheid 

en werkgelegenheid.  

Regio 

Zo nu en dan hebben wij de indruk dat regionale samenwerking de gemeente in eigen 

denken en handelen beperkt.  

Het is daarom een goede zaak dat alle samenwerkingsverbanden tegen het licht worden 

gehouden. Welke taken zijn nodig en nuttig en welke niet meer. Zo is er een flinke besparing 

mogelijk in activiteiten en in geld. In dat opzicht delen wij de resultaten van de regionale 

werkgroep “ financieel kader gemeenschappelijke regelingen”. In 2014 moet duidelijk 

worden hoe verder te gaan met Holland Rijnland. Het goede moet behouden blijven, maar 

durf ook afscheid te nemen van activiteiten die ons weinig tot niets hebben opgeleverd.  

Financiën 

Tot slot voorzitter de gemeentefinanciën. We laten een gezonde gemeente achter. In de 

komende twee jaren kan Lederdorp in de zogenaamde behoedzaamheidsreserve bijna een 

miljoen euro extra opzij zetten voor slechtere tijden. Daarnaast hebben we 20 miljoen in 

potjes zitten die niet altijd gebruikt worden. Van deze reserves met specifieke 

bestemmingen moet grondig bekeken worden of die wel nodig zijn, ook in het licht van de 

extra taken die op Gemeente af komen. Aan de andere kant heeft de VVD een aanval van 

een aantal partijen op de algemene reserve onlangs ternauwernood kunnen afslaan. De OZB 

is ons nog steeds te hoog maar in elk geval stijgen de lasten minder dan de inflatie door de 

terechte verlaging van de verontreinigingsheffing.  

De begroting voor 2014 is een weerslag van het solide financieel beleid dat dit college met 

een stevige inbreng van de VVD in de afgelopen vier jaren heeft gevoerd. Deze begroting is 

daarmee wat ons betreft een passend sluitstuk van deze collegeperiode. 

Dank u wel. 
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Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de laatste begroting van dit college en daarmee van
deze coalitie. Toen ik hierover na zat te denken, kwam een vraag in mij op.
Wat was nu het echte motto van dit college? Ik zag een olympische gedachte
voor mij: Mee doen is belangrijker dan... Ja dan wat?

Maart volgend jaar zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Er zal een nieuwe
coalitie worden gevormd. Dat deze coalitie van een geheel andere
samenstelling zal zijn, is iedereen wel duidelijk. En dat hoeft trouwens niet
eens het gevolg te zijn van de verkiezingsuitslag. De verhoudingen binnen
deze coalitie lijken tot een dieptepunt gezakt. De wethouders schijnen het
onderling nog wel met elkaar te kunnen vinden, de coalitiepartners echter niet.

Ik zit nu zo’n vier jaar in de Gemeenteraad en daarvoor was ik vier jaar
burgerraadslid. Officieel dacht ik al die tijd in de oppositie te zitten. In deze
collegeperiode heb ik echter meermaals mogen ervaren hoe het is om
coalitiepartner te zijn. We weten allemaal hoe vaak deze coalitiepartijen het
onderling niet eens waren en dat er één of meerdere oppositiepartijen nodig
waren om een raadsbesluit er door te krijgen. Het was de afgelopen jaren vaak
onduidelijk wie er nu in de coalitie zat en wie er in de oppositie zat. Voor de
coalitiepartijen leek het dus belangrijker om mee te doen, dan een gezamelijk
beleid te vormen binnen de coalitie. Een beleid dat goed is voor Leiderdorp.

Kennelijk voelden de huidige coalitiepartijen de behoefte zich voor te bereiden
op hun positie na de verkiezingen van 2014. Deze coalitie was een huwelijk
waar niemand jaloers op hoeft te zijn. Nog een paar maanden en dan kan de
kiezer deze lijdensweg beeindigen. Wie weet wordt voor de coalitiepartijen dan
ook het meedoen aan de verkiezingen belangrijker dan het winnen ervan?

Voorzitter, enkele jaren geleden werd de begroting getooid met een foto die
doet denken aan zonnige tijden, een lid van het college genietend in een
zeilbootje. De coalitie lag op koers, en het ging ze voor de wind, deze
boodschap wilden ze het dorp meegeven. Dit jaar echter zien we een foto van
de opgravingen op het Samsonveldje. We zien de resten van de Romeinen, die
honderden jaren geleden de dienst hier uitmaakten. De Romeinen zijn
inmiddels vertrokken en ook dit college zal binnen een aantal maanden
afscheid nemen. De symboliek van deze foto lijkt te zijn zand erover en dan
bouwen aan een nieuwe toekomst.

Voorzitter, 2014 wordt een jaar waarin de raad voor moeilijke keuzes zal
komen te staan. De afronding van de zogenaamde 3D transities is daar één
van de oorzaken van. Drie enorme belangrijke onderwerpen waar de
gemeenteraad straks voor verantwoordelijk is. Voorbereidingen zijn in volle
gang. BBL vindt het een goede zaak dat binnen dit huis, zo ver wij dat kunnen
beoordelen, de voorbereidingen zo goed opgepakt worden. Dat straks
Leiderdorp samen met Zoeterwoude één van de zes proeflokaties is voor de
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jeugd- en gezinsteams juicht BBL dan ook toe. een goede samenwerking met
een goede buur, dat mogelijk tot goede resultaten leidt. Ook zal deze 3 D
transitie de raad dwingen keuzes te maken, keuzes die mogelijk niet licht
zullen vallen en die grote consequenties kunnen hebben voor diegenen die het
betreft.

De crisis zal volgend jaar, als de bezuinigingen die genomen zijn door de
landelijke overheid, ook Leiderdorp bereiken en de raad voor nog meer
moeilijke keuzes zetten. Het college zegt hiermee in de begroting rekening
gehouden te hebben. Het komend jaar en de jaren erna zullen we meemaken
hoe goed...

Een belangrijk onderwerp de komende jaren is ook de bestuurlijke toekomst
van Leiderdorp. Na jaren vergaderen en vele tienduizenden euro’s armer
hebben we in december vorig jaar dan eindelijk de toekomstvisie vastgesteld.
Na jaren van oeverloos vergaderen en dure rapporten is er nu een inhoudelijke
toekomstvisie verschenen. De raad heeft deze visie unaniem vastgesteld in
december 2012.
Daarin werd vastgelegd dat Leiderdorp een zelfstandige gemeente moet blijven
en om dat zo te houden goed moet samenwerken met de regio. Samenwerken
met buurgemeenten daar waar het nuttig is voor Leiderdorp.
Zo sterk als Leiderdorp er voorstaat, dit college laat geen moment onbenut dit
beeld uit te zenden, zo zwak staat echter de gemeente Oegstgeest ervoor. In
die gemeente is thans een discussie gaande over het voortbestaan van de
gemeente. Zelfstandig blijven of fuseren met Leiden. Een bureau is ingehuurd
om hier onderzoek naar te doen. Het bureau heeft ook gesprekken gevoerd
met leden van het Leiderdorpse college. Tot onze grote verbazing lezen wij in
dat rapport dat deze vertegenwoordiging heeft aangeven dat Leiderdorp mee
wil praten als Oegstgeest en Leiden fusiegesprekken gaan beginnen. BBL
verbaast zich zeer over deze uitspraken die in grote tegenspraak zijn met de
toekomstvisie, die zoals gezegd uitgaat van een zelfstandig blijvend
Leiderdorp. Mee doen lijkt dus belangrijker, dan raadsbesluiten nakomen. Laat
de toekomst visie niet net als een deel van de Sanoma – uitgaves in de
prullenbak verdwijnen en zijn glans verliezen.

Samenwerking is ook een onderwerp waar volgend jaar keuzes zullen worden
gemaakt. Het meest in het oogspringend is hoe we door gaan met Holland
Rijnland. Dit jaar is daar een proces voor ingezet, dat volgend jaar zijn finale
zal hebben. Een globale netwerkorganisatie en daarnaast samenwerking op
subregio’s: Leidse regio, Alphen a/d Rijn en de Bollenstreek met daarbij een
aanmerkelijke daling van de kosten. Dat is de inzet waar ook BBL zich voor
uitgesproken heeft dit jaar. Zorgelijk is dat het proces vertraging oploopt. Dit
geeft toch wel te denken... BBL blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ook
zouden we willen kijken naar de andere vormen van samenwerking die we nu
hebben. Zijn deze nog nodig en welke nieuwe samenwerkingen zouden we
kunnen en willen aangaan? Keuzes die wat ons betreft ook gestalte zouden
moeten krijgen in 2014 en verder. Maar ook keuzes die wat BBL betreft alleen
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maar gemaakt worden op grond van het uitgangspunt dat Leiderdorp
zelfstandig blijft, zoals dat in de toekomstvisie staat omschreven.

Voorzitter ik ga afronden. Winnen, een woord dat tijdens mijn betoog een
aantal keren naar voren kwam, is niet zo maar uit te lucht komen vallen.
Vrijdag was ik bij een boekpresentatie van collega trainer Eric Bartels. Zijn
boek is gebaseerd op bijna 10 jaar onderzoek naar leiderschap in zaken, kunst,
politiek en sport. Hij presenteerde het Inner Why model, een gedragsmodel
voor Meesterleiders. Zijn stelling is : als je wilt winnen, moet je niet willen
winnen. Dat klinkt misschien raar, maar dat is het niet. Concentreren op het
proces dat leidt tot een goed resultaat, zorgt ervoor dat je zult winnen.... Met
winnen bedoel ik dan het resultaat halen dat je wilt halen. In het engels “the
outcome”, het doel dat je wilt halen. BBL wil dat Leiderdorp een prettig dorp
blijft om in te wonen, waar de burger nog iets betekent, waar de gemeente er
is voor de burger en een zelfstandig dorp waar zowel de burger als de
gemeente zelf doet wat kan en waar samengewerkt wordt wanneer dat nodig
en nuttig is. Dat is een mooi doel zou ik zeggen. Daar wil BBL aan mee doen.
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Algemene beschouwing 2014  
 
D66 Denkt vooruit 
 
Betrouwbaarheid is saai.  
 
 
Maar betrouwbaar zijn is essentieel. De Leiderdorpse burger moet erop kunnen vertrouwen 
dat wat we hier afspreken nagekomen wordt en dat besluiten die genomen worden ook 
uitgevoerd worden. 
 
Voor ons ligt de vierde en laatste begroting van deze raadsperiode. Het is een goed  
leesbaar document geworden. Onze complimenten hiervoor: van de drie pijlers van het 
coalitieakkoord - degelijk financieel beleid, bouwen aan vertrouwen en het maken van 
verstandige keuzes - is degelijk financieel beleid met deze begroting in elk geval 
gerealiseerd. Dat zijn we inmiddels gewend van dit college.  
 
Betrouwbaarheid en het maken van verstandige keuzes zullen de rode draad van dit verhaal 
vormen, zowel terugkijkend als vooruitblikkend.  
In deze algemene beschouwing zal ik daar op een paar onderwerpen die voor D66 belangrijk 
zijn op terugkomen, zoals omgaan met ruimte, het onderwijs en de drie decentralisaties. 
 
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zien we dat we van een gemeente met een 
ongebreidelde bouwdrift veranderd zijn in een gemeente waar zorgvuldig met de 
beschikbare ruimte wordt omgegaan. Wat D66 betreft een verstandige keuze.  
 
Dat betekent niet dat we stil staan. Grote, ja soms kolossale projecten zoals MEAS naderen 
hun voltooiing. D66 rekent erop dat projecten als deze in de toekomst beter in de omgeving 
zullen worden ingepast. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de Brittenstein of de Willem de 
Zwijgerlaanlocatie.  
 
Al aan het begin van deze collegeperiode keek D66 verder dan vandaag: wij hebben toen 
gevraagd om te onderzoeken of bedrijventerrein De Baanderij geschikt zou zijn voor een 
combinatie van wonen en werken. Gelukkig mochten we vorige week in de krant lezen dat 

dát kwartje ook in Holland Rijnland voorzichtig begint te vallen… 

 
Er zijn in deze periode besluiten genomen waar men in dit dorp al 25 jaar mee bezig was: na 
een decennialange discussie hebben we eindelijk het Uitvoeringsplan IVVP aangenomen.  
 
Wij zijn het (zoals bekend) niet met alle onderdelen uit het IVVP eens. Met de voorstellen 
van D66 betreffende de uitvoeringsplannen van het Engelendaal is volgens ons niet echt 
serieus omgegaan. Wij blijven dan ook van mening dat deze plannen een bijzonder 
onverstandige keuze vormen. Er is geen rekening gehouden met de omwonenden en er 
zullen uit de middenberm veel bomen verdwijnen. Wij hadden liever het verkeer om 
Leiderdorp heen zien rijden en wie verder denkt dan vandaag zal zich, net als wij, zorgen om 
deze ontwikkeling maken. Wij zijn te goed van vertrouwen geweest, maar een besluit is een 
besluit: voor D66 geldt afspraak is afspraak. 
 
Er is nog meer tot stand gekomen: in de Boterhuispolder hoeven de vogels zich geen zorgen 
te maken dat er golfballen worden uitgebroed, want het is gelukkig een mooi natuurlijk 
recreatiegebied. 
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Groen en water spelen op meer gebieden een rol. Dankzij een burgerinitiatief van de 
bewoners van de Driegatenbrug onderhouden zij hun groen voortaan, met een beetje 
ondersteuning, zelf.  
Burgerinitiatieven bestaan al heel lang, en soms zijn ze vanzelfsprekend.  
Het aanleggen van drainage in je eigen poort en het leeghalen van de putten om 
wateroverlast te voorkomen is in sommige wijken al tientallen jaren de gewoonste zaak van 
de wereld. Petje af voor deze burgers die zo hun eigen omgeving leefbaarder maken. Dat 
zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. We wonen hier immers met zijn allen. Dat is 
gebleken bij de evaluatiefietstochten van het college dit jaar: weinig klachten en veel 
tevreden burgers deze tweede ronde.  
 
Op het gebied van onderwijs is de afgelopen jaren veel gebeurd. De Brede School in het 
oude dorp is gerealiseerd en de bouw van de Brede School West is eindelijk gestart, 
waardoor ook de Leeuwerik en de PWA op korte termijn een duurzaam schoolgebouw 
kunnen betrekken.  
Helaas zijn we ook een school, de Driemaster, armer. Het zal je maar overkomen als kind of 

als ouder, dat opeens je school niet meer bestaat… We maken ons als D66 nog steeds 

ernstige zorgen over het protestants-christelijk onderwijs. Gelukkig waren andere scholen 
bereid om deze weesleerlingen van de Driemaster op te vangen.  
 Het openbaar onderwijs zou een extra BRIN-nummer krijgen. Dit is niet gerealiseerd. Er zijn 
verwachtingen bij het onderwijs gewekt waaraan niet is voldaan. We kunnen ons goed 
voorstellen dat het openbaar onderwijs erg teleurgesteld is. De betrouwbaarheid van de 
politiek is ook hier in het geding. Komende maandag praten wij hier verder over. 
 
Deze begroting brengt ook goed nieuws op het gebied van onderwijs. Vorig jaar heeft D66 
een motie ingediend om het bewegingsonderwijs op basisscholen een kwaliteitsimpuls te 
geven door geld voor vakdocenten te reserveren. Het bereiken van alle kinderen vindt D66 
bijzonder belangrijk: bewegen heeft immers een preventieve werking op het gebied van 

overgewicht en bevordert de gezondheid.In deze begroting staat €60.000, - voor het 

uitvoeren van deze motie gereserveerd. D66 is daar blij mee. Vanuit het onderwijsveld 

hebben wij begrepen dat er al ideeën zijn hoe dit te benutten. Het onderwijs zou het 

onderwijs niet zijn als die voorstellen niet met scholing en kwaliteitsimpulsen te maken 
hadden. Van het college wil D66 graag weten of er inderdaad op 1 januari gestart kan 
worden met de uitvoering en hoe dit gaat gebeuren. 
 
Verder denken: dat is wat d66 in Leiderdorp drijft. Zou het niet mooi zijn als we in dit dorp 
een school hadden voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Waar leren, jezelf ontwikkelen, spelen en 
sporten op 1 locatie mogelijk is. Waar op elk niveau het beste uit elk kind wordt gehaald? In 

Rotterdam staat inmiddels zo’n school. Leiderdorp kan de tweede gemeente in Nederland 

zijn die zo’n instelling huisvest. D66 ziet dat wel zitten… 

 
Voorzitter, dan willen wij spreken over het maken van verstandige keuzes. Steeds vaker zal 
de overheid enkel een regisserende of faciliterende rol hebben. In een dorp vol 
voorzieningen is het lastig om alles op peil te houden als de broekriem steeds verder moet 
worden aangesnoerd. Tot op heden is ons dat gezamenlijk gelukt.  
 
Het is aan de raad om het slechtweerlijstje van dit college er eens bij te pakken en te kijken 
waar we veel of juist minder belang aan hechten. Gelukkig kan de Leiderdorpse burger daar 
ook zijn zegje over doen in het stemhokje. Die moet zich dan wel realiseren dat wij niet 
wonen aan het eind van de regenboog en dat hier geen pot met goud staat. Schitterende 
beloftes zijn natuurlijk makkelijk gedaan. Ze nakomen is een stuk lastiger, zoals sommige 
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partijen landelijk hebben mogen ervaren. Van D66 mag de Leiderdorpse burger realisme 
verwachten. 
 
Van D66 mag bijvoorbeeld het geld dat we de komende jaren krijgen vanuit het rijk en de 
provincie om de drie grote decentralisaties uit te voeren NIET gebruikt worden voor het 
vullen van gaten of het in stand houden van voorzieningen. Wij zijn van mening dat het al 
heel knap zou zijn, als we de bezuiniging van 30% op jeugdzorg, participatie en de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO) zonder kleerscheuren weten te realiseren. Het recht 
op geestelijke gezondheidszorg vervalt door de nieuwe Jeugdwet voor iedereen onder de 18. 
De raad zal voor zware keuzes komen te staan. De keuze tussen gedragstherapie voor het 

kind met een handicap of een cursus rouwverwerking of een rollator voor de bejaarde is zo’n 

voorbeeld. 
Laten we hierin met zijn allen vooral verstandige keuzes proberen te maken in het belang 
van al onze burgers. 

Laten we, als blijkt dat dit pak een maatje te groot is, vooral ook verder durven te kijken… 

letterlijk over de grens naar onze buren en dan op die manier het beste voor onze burgers 
realiseren: voor D66 zou dat een verstandige keus zijn. De wereld houdt namelijk niet op bij 
de gemeentegrens. Niet ruimtelijk en ook niet maatschappelijk. 
Daar moet de Leiderdorpse burger op kunnen vertrouwen. 
  
Betrouwbaar getuigt ook van kracht, namelijk om je koers vast te houden en ook NEE te 
durven zeggen. Met de verkiezingen in zicht is het verleidelijk om terug te komen op eerder 
genomen besluiten. Als raad hebben we echter zorgvuldig de voors en tegens afgewogen en 
daarop onze besluiten gebaseerd. D66 staat voor een betrouwbare manier van politiek 
bedrijven. 
 
Tot slot. Ons eerste wapenfeit deze raadsperiode was de toezegging dat de 
vandalismewijzer terug zou komen en met regelmaat gepubliceerd zou worden. We hebben 

‘m alweer een tijdje niet gezien. Zou het college kunnen aangeven wanneer deze afspraak 

nagekomen wordt.   
Bij de laatste raad heeft de raad op voorspraak van D66 besloten dat de subsidiematrix goed 

vindbaar voor burgers op de site moet komen. Wanneer gaat het college dát doen? 

 
Vertrouwen verdien je alleen maar door betrouwbaar te zijn. Geen toezeggingen doen die je 
niet kunt of wilt nakomen. D66 heeft gebouwd aan vertrouwen en zal dat in de toekomst uit 
volle overtuiging blijven doen. 
Wie betrouwbaar wil zijn denkt vooruit. 
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  MOEILIJKE JAREN VOOR DE BOEG 

 

Mevrouw de voorzitter, leden van de gemeenteraad, college en overige aanwezigen, 

Voor ons ligt de begroting 2014-2017. Afgelopen jaren zijn wij met scheepvaart- en zeiltermen 
bestookt om maar aan te geven dat het allemaal niet gemakkelijk zou worden. Het CDA denkt dat het 
college daar gelijk in had en heeft. Maar wat zien we nu. Inderdaad volgend jaar is de begroting 
structureel dekkend, dat moet ook wel want dat is een eis van de provincie. De jaren daarna 
rammelen echter wat betreft de dekking. En als we dan ook de gevolgen van de septembercirculaire 
erbij betrekken, constateren we dat, behalve volgend jaar, alle volgende jaren niet meer dekkend 
zijn. Vier wethouders kunnen of willen geen besluiten nemen om aan de eigen wens van solide 
financieel beleid gevolg te geven. Is het ‘t komende verkiezingsjaar dat hen parten speelt en dat om 
die reden beslissingen worden uitgesteld? 
 
Mevrouw de voorzitter, 
Dan de begroting zelf, ik stip enkele programma’s aan.  
 
Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 
Een programma waar ik wat meer woorden aan wijd. Er komt nogal wat op de gemeente af. Vanaf 
2015 zal dit programma een veel grotere post op de begroting gaan worden. Jeugdzorg, langdurende 
zorg in de thuissituatie en MEE zullen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan vallen. Het 
CDA heeft de indruk dat Leiderdorp goed op koers ligt en dat volgend jaar gebruikt wordt om alles in 
goede banen te leiden en de raad dan kaders kan gaan stellen. De onzekerheid bij de rijksoverheid 
over de overheveling van begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf vanuit de AWBZ 
zal hopelijk spoedig worden opgelost, zodat ook daar op kan worden ingespeeld. 
Volgend jaar wordt aan de werkende mantelzorger speciale aandacht besteed. Een goede inzet maar 
onduidelijk is hoe dit gestalte zal krijgen. 
Benieuwd is het CDA naar hoe in 2014 het preventief jeugdbeleid verder ontwikkeld wordt, waarbij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin zoals u noemt de toegangspoort tot de jeugdhulp zal zijn. 
Het tegengaan van alcoholmisbruik van jongeren onder de 16 jaar is vanaf 2011 (de eerste begroting 
van dit college) tot nu verworden van een concrete tot een abstracte aanpak als platform-
bijeenkomsten en voorlichten.  
Het stimuleren van buurtinitiatieven zien wij voor de derde keer in de begroting verschijnen. Wordt 
hier wel genoeg voorlichting over gegeven? 
Ook onderwijs en haar huisvesting valt onder dit programma. De voortijdig schoolverlaters zullen een 
blijvend aandachtspunt voor het CDA zijn.  
Op de begrotingsmarkt hoorden wij dat niet alle scholen worden aangepast aan de eisen van de Wet 
Passend Onderwijs. Naar de mening van het CDA zal dit ten koste gaan van de mogelijkheid tot vrije 
schoolkeuze. 
 
Het programma Werk en Inkomen, 
Door de economische situatie zal de druk op hulp vanuit de gemeente zeker toenemen. De 
indicatoren zijn negatief bijgesteld. Door de systematiek van betalen door de rijksoverheid aan de 
gemeente zal dit de komende jaren een extra druk op onze begroting geven. Daarnaast zal de 
inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de nieuwe Participatiewet zeker geen verlichting bieden. 
 
Sport 
Vier jaar verder en een sportnota die doelen stelt, waar het CDA grote vraagtekens bij zet. 
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Alecto die niet bij de indicatoren staat, maar wel een aflopend contract heeft. Een volgend college 
mag dit alles gaan oplossen. 
 
 
Beheer Openbare Ruimte 
Het CDA hoort van inwoners en ziet met eigen ogen dat het onderhoud van wegen, belijning en 
groen achteruit gaat. Het college stelt zelf dat 25 % van onze wegen niet voldoet aan de 
veiligheidseisen. Aanpakken dus. En wordt het geen tijd voor een kwaliteitscontrole van het groen 
naast het bezuinigen op het groen? 
Leiderdorp werkt toch projectmatig? Althans dat geeft het college keer op keer aan. Hoe de 
Boterhuispolder is aangepakt als project is dan natuurlijk een lachertje. Inrichting van de polder 
afgerond en nu nog moeten nadenken over het beheer. Naar onze mening hoort beheer in een 
projectplan te zitten. Het CDA is benieuwd hoe dit dadelijk met de Munnikenpolder en 
Achthovenerpolder gaat. 
Over de afbraak van speelgelegenheden heeft het CDA al genoeg gezegd en ik zal hier in dit kader 
niet verder op ingaan. U weet onze mening. 
Wat ons verbaasd is het afvalbeleid bij de hoogbouw. Niet meer scheiden omdat de containers 
ondergronds zijn geplaatst. Besloten door een college met GL in de gelederen. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn? 
 
Mevrouw de Voorzitter, ik kom bij 
 
Wonen en Economie 
Lokaal maatwerk moet het mogelijk maken de Woonvisie ook ten uitvoer te brengen. 100 % sociaal 
voor Leiderdorpers bij nieuwbouw en 30 % bij bestaande bouw. Met name de ROC en de Driemaster 
locaties kunnen hiervoor gaan dienen. 
Het is voor het CDA duidelijk dat de markt moet blijven. Bij de actualisatie van de marktverordening 
moet volgens ons niet alleen naar de opbrengstenkant gekeken worden. 
 
Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid 
We zijn verheugd over het feit dat het college tot het inzicht is gekomen om vanaf volgend jaar, na 
de verkiezingen, met maximaal drie wethouders toe te kunnen. Wat hadden we niet allemaal met die 
bijna 5 ton kunnen doen de afgelopen 4 jaren.  
Op voorlichting wordt bezuinigd. Leiderdorp kent relatief veel ouderen. Niet alle ouderen kunnen 
met een computer overweg; zorg dus dat ook deze mensen bereikt worden. 
Wat het CDA in deze begroting compleet mist is een paragraaf over de Buitengewoon Opsporing 
Ambtenaren. Juist ook met de nieuwe Drank- en Horecawet zou je verwachten dat hier ruimschoots 
aandacht aan zou worden geschonken. Hier zouden wij ook indicatoren bij willen zien . 
Bij de rampenbestrijding  zet het CDA vraagtekens. Eén grote oefening per jaar en dat met Enschede, 
Volendam en Moerdijk in het achterhoofd,  lijkt ons erg weinig. Met veel wisselingen in de 
organisatie zou je meer verwachten. 
 
Grondontwikkeling 
De laatste loodjes van het W4 plan wegen veruit het zwaarst. Lukt het nog om inkomsten te 
genereren uit de Bospoort paviljoens en de kavels 1 en 5 van Vierzicht. Daar bovenop komen dan nog 
de forse extra uitgaven voor de tijdelijke geluidsschermen, met de vraag hoe tijdelijk zal tijdelijk zijn. 
Aan de andere kant staat het Centrumplan. De verwachting lijkt ons gerechtvaardigd dat dit project 
in totaal een positief financieel resultaat gaat opleveren. 
 
Paragrafen 
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Enige opmerkingen en kanttekeningen: 
 
De ratio van het weerstandsvermogen is met een verwachte 1,71 nog ruim voldoende. Wat wel 
opvalt is de teruggang met € 3,6 miljoen in weerstandscapaciteit in het lopende jaar 2013. 
 
Het beleid van de gemeente is om onderhoud van de belijning en figuraties gelijktijdig met het 
wegonderhoud te doen; dat klinkt logisch. Er zijn echter wegen en oversteekplaatsen waar de 
belijning nauwelijks meer zichtbaar is, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Moet hier 
geen inhaalslag gemaakt worden? 
Echt inzicht in de nieuwe manier van onkruidbestrijding in 2014 heeft het CDA nog niet. We zullen dit 
dan ook nauwlettend gaan volgen. 
En dan blijft het wachten op het accommodatiebeleid. Daar is in de afgelopen jaren al veel over 
gezegd en we blijven dus maar wachten. 
 
Een onzekerheid voor de volgende jaren schuilt in de organisatieontwikkeling waar de invoering van 
een nieuw functieboek eventueel hogere kosten met zich mee kan brengen. 
 
Mevrouw de Voorzitter, 
 
Ik kom tot een afronding waarbij ik zeker de ambtenaren niet wil vergeten om hen te bedanken met 
name voor hun inzet bij de begrotingsmarkt.  
Voor de komende jaren zitten we nog met veel onzekerheden en extra openeinde regelingen zullen 
het de gemeente niet gemakkelijk maken. Het CDA betreurt het echter dat er in de voorliggende 
begroting nauwelijks keuzes  worden voorgesteld om de komende bezuinigingrondes door te komen.  
 
Ik sluit, zoals gebruikelijk voor het CDA, af met Gods zegen voor u allen. 
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Voorzitter, mederaadsleden, burgerraadsleden, griffier, leden van het College, aanwezige 

ambtenaren, leden van de pers, overige aanwezigen, dames en heren,  

 

Wij behandelen vandaag de laatste begroting van deze Raadsperiode. Als vanzelfsprekend 

zijn deze algemene beschouwingen daarmee een geëigend moment om stil te staan bij wat 

deze Raadsperiode ons heeft gebracht. Laat ik beginnen met die zaken die wat ons betreft aan 

de positieve kant van de balans staan: 

 

 De Boterhuispolder werd heringericht en voor extensieve recreatie geschikt gemaakt. 

Dit dossier kent een lange geschiedenis en werd al in een vorige raadsperiode met 

volledige steun van GroenLinks in gang gezet. Het is inmiddels een prachtige plek om 

in te vertoeven en te genieten van flora en fauna. Goed om te zien dat onzalige 

plannen die in het verleden zijn geopperd, zoals de aanleg van een golfbaan, het niet 

hebben gehaald. Wij zien uit naar een soortgelijke ontwikkeling voor de 

Achthovenerpolder.  

 De Nieuwe Weg werd afgesloten voor autoverkeer om sluipverkeer over dit 

landweggetje tegen te gaan. De weg is nu een mooi en passend onderdeel geworden 

van die zelfde Boterhuispolder. GroenLinks is blij hiertoe het initiatief te hebben 

genomen en steeds te hebben aangedrongen op een snelle realisatie. 

 GroenLinks heeft zich vanaf het begin fel gekeerd tegen de aanleg van de Ringweg 

Oost over Leiderdorps grondgebied. In de campagne voor de raadsverkiezingen van 

2010 vormde dit voor ons een speerpunt. In de daaropvolgende 

coalitieonderhandelingen is er een compromis gevonden. Aan de medewerking van 

Leiderdorp aan de plannen van Leiden werden een aantal ontbindende voorwaarden 

gesteld en een lang eisenpakket verbonden. Dit heeft er toe geleid dat Leiden van de 

aanleg over Leiderdorps grondgebied afzag. We blijven er natuurlijk alert op dat via 

de omweg van het project LAB71 niet alsnog dit onzalige project nieuw leven gaat 

worden ingeblazen. 

 Op initiatief van GroenLinks is de natuurspeeltuin “de Dwarstuin” in de Bloemerd 

gerealiseerd. Deze natuurspeeltuin is een groot succes. De tuin wordt druk bezocht, 

zelf ook door mensen van buiten ons dorp. De reacties van kinderen, ouders, 

grootouders en begeleidsters zijn zeer positief. Inmiddels wordt er samengewerkt met 

de Stichting Nadja en is de tuin ook voor kinderen met een beperking toegankelijk 

gemaakt. 

 Op initiatief van GroenLinks is er een regeling energiebesparingsfonds gekomen. Deze 

regeling voorziet in het uitlenen van gelden tegen zeer gunstige voorwaarden, 

bestemd voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen. 

 Op initiatief van GroenLinks is het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen 

van zonnepanelen inmiddels vrij van leges en is ook het tijdelijk plaatsen van een 

Vliko-bak bij verbouwingen niet langer vergunningplichtig.  

 GroenLinks heeft er al geruime tijd voor gepleit met het gebruik van het zeer 

schadelijke RoundUp als onkruidbestrijdingsmiddel te stoppen. Een amendement 

hiertoe werd aangenomen, waardoor het gebruik m.i.v. 2014 stopt. Leiderdorp 

behoort hiermee tot de voorhoede van gemeenten. De discussie hierover is in veel 

gemeenten volop in gang, maar wij zijn er  trots op dat in Leiderdorp e.e.a. al een feit 

is. 

 In 2010 kwamen wij, na intensief overleg met alle betrokkenen met de nota 

“Leiderdorp bruisend: meer aandacht voor kunst en cultuur”. Ondanks de lauwe 

ontvangst door de andere fracties vormde deze nota de opmaat naar de gemeentelijke 

Cultuurnota, waarin wij veel van onze voorstellen konden herkennen. 
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 In 2010 vroegen wij door middel van een motie meer aandacht voor de positie van de 

vrijwilligers in ons dorp. Ten gevolge hiervan wordt er nu jaarlijks een 

vrijwilligersprijs uitgereikt. 

 Op initiatief van GroenLinks zijn door het College voorgenomen bezuinigingen op het 

leerlingenvervoer en op de conciërgeregeling van tafel gegaan. 

 Onze GroenLinks wethouder heeft op een groot aantal beleidsterreinen beleidsnota’s 

en uitvoeringsplannen het licht doen zien. Hierdoor wordt het mogelijk in de komende 

jaren zaken planmatig aan te pakken en een einde te maken aan allerlei ad-hoc 

benaderingen. Ik noem hierbij het waterplan, het verbreed rioleringsplan, de 

duurzaamheidsagenda, het openbaar verlichtingsplan en het integraal beheersplan 

openbare ruimte. Met name de duurzaamheidsagenda is vanuit onze fractie met een 

groot aantal wijzigingsvoorstellen verder aangescherpt. 

 Onze GroenLinks wethouder heeft het jongerencentrum Dwars, een nieuwe 

milieustraat, ondergrondse huisvuilcontainers, inzamelcontainers voor plastic afval en 

de aanleg natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen kunnen realiseren. 

 

Maar natuurlijk zijn er ook minpunten te noemen: 

 

 Het verkeersbeleid van dit College is zeer onder de maat. Het is volledig gericht op het 

ruim baan verlenen aan de auto, kortom het bevorderen van zo veel mogelijk 

mobiliteit en het ondergeschikt maken van de gezondheid van veel Leiderdorpers aan 

economisch gewin. Om dit te doorbreken hebben wij over de verkeerssituatie op het 

Engelendaal een zwartboek uitgebracht en oplossingen aangedragen. Helaas werd dit 

zwartboek door het College achteloos terzijde geschoven, waarmee ook een grote 

groep inwoners in de kou werd gezet. Een dieptepunt was verder het extra 

beschikbaar stellen van Euro 750.000 voor de Rijnlandroute. Dat door dit College er 

zelfs een 2
e
 poging werd gedaan om de Raad hiervoor te winnen terwijl de Raad in 1

e
 

instantie hiertegen nee had gezegd, zonder dat er nieuwe feiten voorhanden waren, 

was natuurlijk een monstrum. Gelukkig heeft onlangs een motie van GroenLinks 

waarin het College werd gevraagd nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden 

om op korte termijn geluidwerende maatregelen te treffen een meerderheid gekregen. 

We beschouwen dit dan maar als een eerste correctie op het afwachtplan geluid en het 

verkeersbeleid van dit College. We zullen het College houden aan een snelle en 

adequate uitvoering van de motie.  

 Het subsidiebeleid blijft voor ons een voortdurende bron van zorg. Dat er voortdurend 

op een welhaast achteloze wijze, zonder degelijke onderbouwing, instellingen onder 

vuur komen te liggen voor wat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor hun 

activiteiten vinden we opportunistisch. Eerst was het Sociaal-Cultureel Werk aan de 

beurt en nu komt de bibliotheek in beeld. Natuurlijk moet er goed gekeken worden 

naar de bijdragen van dit soort instellingen aan het welbevinden van onze inwoners en 

wat dat ons waard is, maar wel graag vanuit een gedegen kennis van wat er omgaat en 

wel graag in overleg en samenspraak met degenen die het aangaat.  

 Zodra wij met voorstellen kwamen die ook maar enigszins het directe eigenbelang van 

Leiderdorp te buiten gingen en die het navelstaren trachten te doorbreken zoals inzake 

het Polenmeldpunt van de PVV en onze motie over het omvormen van Leiderdorp tot 

een fair-trade gemeenten stonden wij vrijwel alleen. Dit is zeer teleurstellend.   

 

Voorzitter, 
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We staan in de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. De landelijke overheid wil 

immers de jeugdzorg, de verzorging en ondersteuning van chronisch zieken, gehandicapten en 

de meeste psychiatrische patiënten, plus de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten 

overdragen naar de gemeenten. GroenLinks vindt het een goede ontwikkeling dat de 

uitvoering van wetten op sociaal gebied door gemeenten plaatsvindt. Dat geeft veel betere 

mogelijkheden aan de burgers die het betreft en de organisaties die hen vertegenwoordigen 

daar invloed op uit te oefenen. Maar GroenLinks heeft ook kanttekeningen bij deze 

ontwikkeling. Er wordt immers door het Rijk ook flink bezuinigd op deze activiteiten 

waardoor er een beroep wordt gedaan op mantelzorgers, zoals familie, vrienden en buren om 

mogelijke problemen op te vangen. Veel mensen zijn gedwongen werk en zorg voor hun 

dierbaren, zoals jonge kinderen of hulpbehoeftige ouderen, te combineren. Dat lukt niet altijd. 

GroenLinks pleit er daarom voor dat de gemeente samen met de betrokkenen dit probleem in 

kaart brengt en zoekt naar vormen waar zowel cliënten, als mantelzorgers en de gemeente 

tevreden over zijn. Op deze manier moet worden voorkomen dat door de bezuinigingen 

mensen dadelijk niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en alsnog ‘buiten de boot 

vallen’. 

Wij willen dat mensen met een laag inkomen of een uitkering betere mogelijkheden krijgen 

om aan het sociale en maatschappelijke leven in Leiderdorp deel te nemen. Wij vinden dat 

welzijnswerk en armoedebestrijding aan de ‘bron’ moet beginnen en vinden dat er daarom 

versterkt moet worden ingezet op alle activiteiten die aan de voorkant, daar waar kan worden 

voorkomen dat het mis gaat, ingezet kunnen worden. Daarnaast is het helpen van mensen die 

werkloos worden bij het vinden van werk een van de belangrijkste aandachtspunten.  Vanuit 

deze uitgangspunten zullen wij de voorstellen waarmee het College op al deze aspecten zal 

gaan komen beoordelen. 

 

Voorzitter, 

 

Voor ons ligt de begroting 2014-2017. Een compliment aan dit College dat men er in geslaagd 

is een sluitende begroting te presenteren in deze moeilijke financiële tijden zonder dat er forse 

ingrepen in het voorzieningenniveau van ons Leiderdorp moesten worden gedaan. Wij zijn 

daar zeer content mee. Het zal u verder niet verbazen dat wij zeer tevreden zijn over het feit 

dat het College in deze begroting de in de Kadernota aangekondigde extra 5% bezuiniging op 

de subsidies per 2016 niet meer heeft opgenomen.  

En natuurlijk zullen wij, zoals wij al jaren doen, blijven toezien op een correcte uitvoering van 

het bomen- en groenbeleid, op goede naleving van de Natuurbeschermingswet en op een 

juiste toepassing van de gemaakte afspraken inzake het realiseren van sociale woningbouw.  
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