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Voorzitter, 

Het gaat goed met Leiderdorp. Het college is hard aan het werk en de eerste 

resultaten zijn zichtbaar. 

Voorzitter, soms verlang ik terug naar mijn tijd in de oppositie. Dan zijn de 

algemene beschouwingen veel makkelijker, je geeft je kritiek op het door de 

coalitie gevoerde beleid, stelt als alternatief jouw plannen voor zonder daar 

verantwoordelijkheid voor te hoeven dragen, en je praat met gemak die 10 

minuten vol. 

Dat zal ik niet doen vandaag. Logisch, want LPL staat volledig achter het 

coalitiebeleid en de uitvoering hiervan door het college. 

Enkele onderwerpen breng ik graag onder uw aandacht. Het college is 

voortvarend op weg en bereikt al de eerste resultaten. Ik verwijs naar de 

aanbesteding van het nieuwe welzijnsbeleid, met als resultaat de komst van 

Incluzio. De onlangs gegeven presentatie van Incluzio geeft alle vertrouwen dat 

de uitvoering van het welzijnsbeleid in goede handen is bij deze organisatie. 

Vrijwilligers en personeel zijn zo mogelijk overgenomen, en ze barsten van de 

ambities. LPL zal deze ontwikkeling met belangstelling kritisch blijven volgen. 

De jeugdzorg, dat is een door ons allen met zorg gevolgd dossier. Een structureel 

financieel tekort uit Den Haag levert veel problemen op, overal in het land. LPL 

heeft vertrouwen in de aanpak van het college inzake de inkoop, een plan dat wij 

maandag in het forum zullen bespreken.  



Vrijwel wekelijks bereiken ons berichten dat de kosten voor de jeugdzorg almaar 

blijven stijgen. Graag horen wij van de wethouder hoe zij deze kosten denkt te 

beteugelen, en wat haar verwachtingen zijn wat betreft de kostenontwikkeling. 

Het bestemmingsplan dat de komst van de LIDL mogelijk maakt is onlangs door 

de raad aangenomen. Eindelijk zit er schot in de zaak, de lang verwachte 

supermarkt en de sociale huurwoningen komen er nu aan. 

Op verkeersgebied heeft de wethouder al de eerste maatregelen genomen, die 

de weg naar een integrale aanpak, een nieuw IVVP, mogelijk maakt. Wij wachten 

verdere ontwikkelingen met vertrouwen af. 

Een zorgelijk punt is echter de duurzaamheid. LPL is geschrokken van de 

resultaten van de Duurzaamheid Monitor Gemeenten 2018. Daarin eindigt 

Leiderdorp op plaats 292, terwijl een vergelijkbare gemeente als Voorschoten op 

nr. 4 eindigt, en Oegstgeest op nr. 6. Hoe kan dat? Bereiken we met onze 

duurzaamheidsagenda de beoogde doelen wel? 

LPL roept het college op met het onderzoeksbureau dat de monitor heeft 

geproduceerd contact op te nemen. Dat bureau kan ons adviseren hoe we de 

duurzaamheid serieus kunnen aanpakken in Leiderdorp. Over het 

duurzaamheidsbeleid hebben wij een motie ingediend. 

Ook mooi te lezen is dat we met een investering in de personele capaciteit de 

organisatie weer op sterkte brengen. Wij vragen het college mede gelet op de 

vernieuwing in de jeugdzorg, of de organisatie nu echt toekomstbestendig is. 

Burn out en stress gerelateerde klachten zorgen voor veel ziekteverzuim. Wij 

vragen wij het college welke concrete maatregelen er in dit huis worden 

genomen om stress gerelateerde klachten en mogelijk daaruit voor komend 

arbeidsverzuim aan te pakken. 

Dan voorzitter, het LPL-stokpaardje: een zelfstandig Leiderdorp. Het wordt ons 

makkelijk gemaakt de argumenten voor een zelfstandig Leiderdorp nog eens te 

noemen.  

Kijk naar de ijsbaan aanpak: geen regionale samenwerking, maar een dictaat 

van Leiden, en als je niet snel genoeg ja zegt trekken ze het hele plan maar weer 

in. Dat noemen wij geen samenwerking.  



In onze raad bespreken wij regelmatig kleine gedetailleerde onderwerpen, zoals 

bijvoorbeeld het verplanten van een aantal bomen. Nu kan dat nog, invloed 

uitoefenen op een relatief klein dossier. Als wij gefuseerd zouden zijn beslist een 

ambtenaar daar wel even over, en heeft de raad daar helemaal geen tijd voor. 

Opvallend was dat de partijen die voor een fusie zijn de meeste tijd aan de 

bespreking van dit kleine onderwerp besteedden. 

Daarnaast moeten we niet vergeten dat Leiderdorp een uitstekende financiële 

positie heeft, en daar kunnen Leiden, Voorschoten en Oegstgeest alleen maar 

van dromen. Gisteren werd bekend dat ook Wassenaar zelfstandig wil blijven. 

Voor Leiden zijn wij natuurlijk een goede vangst, maar andersom? 

Het college heeft aanzet gegeven tot het door de raad gewenste onderzoek naar 

regionale samenwerking. Een onderzoek dat specifiek gericht is op ons 

Leiderdorps belang. En daar is helemaal niks mis mee. 

Voorzitter, als u geen vragen heeft laat ik het hier nu bij. 

 


