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Voorzitter. Een eerste algemene beschouwing van ondergetekende. Als nieuwe 
fractievoorzitter. Van een eveneens nieuwe fractie. Wellicht onervaren maar hopelijk met 

een frisse blik. Op het Leiderdorp van nu maar natuurlijk vooral het Leiderdorp van straks.  
 
Het Leiderdorp van nu is zelfstandig maar staat niet op zichzelf. Het Leiderdorp van nu is 
zelfstandig en stabiel. Wat betreft financiën en bestuur, maar ook in regionaal perspectief. 
De verkiezingen hebben uitgewezen dat de regio grotendeels afziet van verdere gesprekken 
over de vormen van regionale samenwerking zoals voorgesteld in de Toekomstvisie Leidse 
Regio. Ook in Leiderdorp zetten wij komende jaren, deze collegeperiode, geen stappen in 
deze richting. Wat wij wel doen is een zelfstandig onderzoek naar de twee varianten zoals 
door de raad genoemd in haar zienswijze; lichte samenwerking en fus ie. Dat tekent mijns 
inziens het open bestuur in en van deze gemeenteraad.  
 
Zelfstandigheid is dus de werkelijkheid van dit moment. Ondanks de grote uitdagingen die 
wij als regio kennen en ook unaniem hebben onderschreven in het inhoudelijke deel van 
eerdergenoemde toekomstvisie. Ik noem in dat kader maar even wonen, het sociale domein, 
energietransitie, verkeer en bereikbaarheid en ook de regionale kenniseconomie. Voor de 

korte termijn moeten wij deze uitdagingen zelfstandig of binnen de context van 
versnipperde gemeenschappelijke regelingen aangaan. En voorzitter, dat doen wij dan ook.   

 
Voor de lange termijn is echter een slagvaardig bestuur op een logische schaal noodzakelijk. 

Niet alleen de Leidse Regio is voor Leiderdorp relevant maar ook de kernen daaromheen, 
zoals Alphen ad Rijn en Katwijk. En verder daarvan af de metropolen Amsterdam en Den 

Haag/Rotterdam. Onze zelfstandigheid is een groot goed maar we zien in omliggende 
gemeentes ontwikkelingen die ook onze zelfstandigheid bedreigen. De financiële positie en 

daarmee voorzieningen in een dorp als Voorschoten. De financiële positie van Oegstgeest. 
En natuurlijk de enorme schulden die onze grote buurman Leiden met ingang van het 
nieuwe college aldaar is aangegaan.  
 
Wat betekent dat voor Leiderdorp? En hoe regelen wij nu zaken vanuit het huidige 
perspectief zodanig, dat we ook op langere termijn die mooie gemeenschap met haar 
voorzieningen kunnen behouden. Zelfs rekening houdend met het onvermijdelijke. Voor 

sommigen misschien onwenselijk of zelfs beangstigend, maar wel een reëel scenario. 
Zelfstandig maar niet op zichzelf. Of, in het geval van de vorige spreker, op zichzelf maar niet 

zelfstandig.  
 

We kennen in Leiderdorp grote uitdagingen, die vaak op grotere schaal worden aangegaan. 
Maar waar we ook lokaal voortvarend mee aan de slag moeten. En dat doen we ook. Zoals 

op het terrein van verkeer en bereikbaarheid, waarvoor een hoognodig nieuw IVVP op 
komst is. Op het terrein van huisvesting, zodat nieuwe generaties hier hun thuis kunnen 

vinden en ouderen kunnen doorschuiven naar een woning die aansluit bij hun behoeften. 
We zijn dan ook verheugd dat Leiderdorp zo grootschalig inzet op nieuwe ontwikkellocaties. 

 
 



Thuis in Leiderdorp dus, voorzitter. In welke vorm dan ook, want dat verandert niet. Om te 
behouden wat mooi is en te versterken waar nodig. Want daar zijn we hier als 

gemeenteraad voor. En dat begint met een visie. En daarna een sluitende begroting.  
 

Over dat laatste straks meer. Maar hoe gaan wij nu structureel onze sterke positie 
behouden? De payoff/ Het motto van Leiderdorp, luidt: "kloppend hart tussen stad en land." 
Hoe zorgen wij ervoor dat dit blijft kloppen en niet aan een infarct of aderverkalking 
bezwijkt? En wat maakt dit hart nu kloppend? Zijn dat onze mooie polders? Onze winkel- en 
bedrijventerreinen? Is dat de markt, de jachthaven of ons verenigingsleven? Eigenlijk is er 
maar één antwoord mogelijk op deze vraag. Het zijn de mensen. De inwoners en daarmee 
gemeenschap die al het moois realiseren, in stand houden of laten groeien.  
 
Er zijn vele Leiderdorpers die zich inzetten voor Leiderdorp. Voor hun eigen gezin of familie 
maar ook hierbuiten. Ik denk aan de organisatoren van de Dag van het Park, de Jaarmarkt en 
van de Vriendenfeesten. Aan de inwoners die samen hebben gezorgd voor een filmhuis in 
ons dorp. Vrijwilligers die mooie tentoonstellingen inrichten. En dan al die mensen die onze 
kinderen vorige week blij hebben gemaakt met Halloween-activiteiten in verschillende 
buurten en in de Houtkamp. Alleen al in de Houtkamp waren ongeveer 2000 bezoekers 
aanwezig. Dit zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk; ik zou er nog veel meer kunnen 

noemen. En precies dat is wat dat gevoel van Thuis zijn in Leiderdorp bepaalt.  
 

Zorgen dat iedereen mee kan doen begint bij het voorkomen van uitsluiting, van uitval. Als 
we kijken naar de begroting van het programma Meedoen in Leiderdorp, dan zien we dat 

een groot deel van het budget wordt besteed aan maatwerkvoorzieningen en individuele 
begeleiding in het kader van de WMO en gespecialiseerde jeugdhulp in het kader van de 

jeugdwet. Hierbij geldt: we zetten in op preventie. Niet alleen uit kostenoverwegingen. Nee, 
juist omdat het voorkomen van uitsluiting, het behouden van regie over je eigen leven, 

zoveel betere kansen biedt aan inwoners om méé te doen dan genezen.  
 
De presentatie van dit adagium luistert nauw. Inzetten op preventie is geen bevel van een 
gemeente die bezuinigt op de professionele zorg. Wél de intentie van een gemeente die een 
gezonde leefstijl stimuleert, vrijwilligers en mantelzorgers waardeert en zorgt voor een 
samenhangend aanbod van welzijnsvoorzieningen. Een aanbod dat zowel toegankelijk is als 
samengesteld op basis van wensen van inwoners. Met de komst van een nieuwe partij, 

Incluzio, verwacht de VVD dat we hier een belangrijke stap in hebben gezet. Daarnaast heeft 
het JGT hierin een belangrijke (regie)rol. Een rol die zij, zoals onder meer blijkt uit het 

recente rapport van de rekenkamer, in toenemende mate weet op te pakken. 
 

Ondernemers en ondernemende mensen zorgen voor nieuwe impulsen en energie. Dat 
willen we koesteren, stimuleren en faciliteren. En dat over de volle breedte: van het 

uitvoeren van beleid op gebied van Economie of Werk & Inkomen tot het wegnemen van 
barrières die ondernemers of organisatoren van evenementen onnodig hinderen. Dergelijke 

barrières zijn veelal opgeworpen uit angst. Omdat er dingen mis kunnen gaan, gaan we alles 
dichtregelen. Werken vanuit wantrouwen is soms verklaarbaar maar weerhoudt mensen er 

ook van om initiatieven te nemen.  
 



Nee, voorzitter. We gaan wat ons betreft juist uit van vertrouwen. In elkaar, in onze 
inwoners en onze ondernemers. We geven hen dus ruimte om die initiatieven te ontplooien. 

In bestemming, in regelgeving maar ook door als gemeente bijvoorbeeld een aanspreekpunt 
te bieden.  

 
En nu we het toch over energie hebben. Op het terrein van duurzaamheid hebben we als 
Leiderdorp grote ambities. In 2050 willen we als dorp helemaal CO2 neutraal zijn.  
Als het gaat over klimaatverandering of dé energietransitie, dan voelt dat vaak als vraagstuk 
van zo'n enorme omvang, dat je je afvraagt of dit iets is waar je je als dorp over moet 
buigen. De impuls is snel om te denken dat dit meer iets is voor de landelijke overheid, of 
iets wat je beter in regioverband kunt oppakken. Maar in Leiderdorp realiseren we ons dat 
het én én is, en niet óf. Zonder daarbij het nodige realisme uit het oog te verliezen of in 
vergezichten te vervallen.   
 
En er zijn tal van Leiderdorpers, zowel inwoners, verenigingen als ondernemers, die daarin 
voorop lopen en initiatieven nemen. En laten we ook de sociaal maatschappelijke kant niet 
vergeten: ondernemers die iemand met een hele slechte arbeidsmarktpositie een kans 
geven. In 2050 helemaal CO2 neutraal: laten we ervoor gaan. Maar laten we ook zeggen dat 
in 2025 in Leiderdorp iedereen mee doet. Waar mogelijk in betaald werk, en anders op een 

andere manier. Want een gemeenschap waaraan iedereen bijdraagt zorgt ervoor dat het 
hart blijft kloppen.  

 
Een van de dingen waarvan iedereen zich realiseert dat het niet bijdraagt aan meedoen, is 

het hebben van schulden. En die willen we dan ook het liefst voorkomen. Niet alleen voor 
onze inwoners. Als we naar de toekomst toe onze stevige positie willen behouden in de 

regio, dan is het voor de VVD noodzakelijk dat de gemeentefinanciën goed op orde zijn en 
blijven.   

 
De begroting wijst uit dat dit het geval is. Zo ziet de VVD het graag. Dit neemt niet weg dat er 
een paar kritische opmerkingen te maken zijn: 

- Ondanks dat het weerstandsvermogen uitstekend is, neemt de schuldquote toe.  
- Lokale lasten zijn in verhouding hoog. En we kunnen ondanks de afspraak met 

maximaal de inflatiecorrectie te indexeren dit niet als vanzelfsprekendheid 
beschouwen. Onze missie is om prudent om te gaan met gemeenschapsgeld, de 

voorzieningen en hoe wij de lasten voor de inwoners en bedrijven zo laag als mogelijk 
kunnen houden. 

 
 

 
  

 
 


