
Spreekschets bijdrage PvdA fractievoorzitter Olaf McDaniel voor de begroting 2019  
 
Motto: Hou de bestuurlijke antenne goed gericht en bedrijf wat meer bestuurlijk activisme!  
  
Positieve aspecten 

 Grote en goede stap met Inclusio (rafelrandje sportservicepunt ondersteuning 
sportdagen en sportverenigingen ?). 
 
Overigens: waar moet die organisatie gaan zitten? Hoe staat het met de Sterrentuin?  

 

 Goed plan om een duurzaamheidsreserve in te richten. Daar zit nu nog niet zoveel: 
hebben we wel voldoende middelen om ook de plannen te maken? Graag een 
actieve jaarlijkse analyse van wat nodig is om stappen voorwaarts te zetten.  
 

 Start van de discussie met de Oranjewijk; gisteravond een bijeenkomt met de energie 
ambassadeurs.  

 

 Initiatieven om op de Baanderij grootschalige huisvesting te realiseren 
 

 Het inzichtelijk maken van de hoofdlijnen van de begroting in het Leiderdorps 
Weekblad (model Zoeterwoude) 
 

 Het terugtrekken van een krankzinnig voorstel van het College om voor 60.000 euro 
7 bomen te verplaatsen: nooit meer doen!  
 
Overigens: Hoe zit het met de regels omtrent zonnepanelen en bomen? Wachten we 
nu al 2 jaar op de uitwerking van de bomen nota. Eventueel dienen we een 
initiatiefvoorstel in. 

 
 
Maar ook zorgen die erop duiden dat de politieke antenne niet altijd goed is gericht. 
 

 Ontevreden over informatievoorziening van de plotselinge wijzigingen Jeugdzorg (as 
maandag).  

 Wethouder Joosten zegt voor de Oranjegalerij zomaar een fonds voor de 
ondernemers toezeggen zonder enig overleg met de Raad?  

 Zorgen omtrent de warmterotonde (weinig info), grote consequenties: Oranjewijk 
van het gas af, nieuwbouw idem en fietspaden ellende op de Hoogmadenseweg en 
de Engelendaal 

 Aanbesteding van een onderzoek over samenwerking in de regio zonder brede 
betrokkenheid van de Raad 
 

Regio: 

 Discussie lijkt te zijn stilgevallen. College besteedt zomaar een onderzoek aan zonder 
breed overleg met de Raad. Het argument “uitvoering” is hier ongepast. Ook hier de 
politieke antenne niet voldoende scherp gericht.  

 



Drie aandachtspunten:  
 
Omgekeerd inzamelen 

 Waar blijft het omgekeerd inzamelen? Besluit is al lang genomen, budget is 
beschikbaar, College hoeft alleen maar in te voeren. Aan de slag! Bestuurlijke 
antenne niet gericht op succes. Eventueel motie in 2e termijn.  

 
 
Participatie van burgers (Motie) 

 idee van de Kinderraad met basisscholen (zie voorbeeld Noordwijkerhout). 
 
Stem sociaal (Motie) 

 Goed initiatief van Leiden voor individualisering van de sociale voorzieningen en het 
geven van een belangrijke rol aan het sociaal team en JGT in de oplossing.  

 
 
  


