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De fractie heeft zich in 2012 ingezet voor betere dienstverlening aan al onze inwoners en extra 

aandacht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, sterker financieel beleid en meer 

inzicht in de besteding van gemeenschapsgeld, het voorkomen dat de Rijnlandroute Voorschoten 

doorsnijdt, beter groen- en wegenonderhoud, het behoud van voorzieningen als het zwembad, de 

bibliotheek en goede ondersteuning van de vele verenigingen en vrijwilligers die Voorschoten een 

mooi dorp maken. Hoewel dit geen volledig overzicht is van het werk dat Teun, Henk, Bruno, Jan, 

Esmee, Matthijs en Jan-Paul, regelmatig met de nodige ondersteuning van diverse partijgenoten, in 

2012 hebben gedaan, geeft de fractie graag een beknopt overzicht met van een aantal successen en 

van een aantal zaken waar we ons hard voor maakten, maar die het niet hebben gehaald. In 2013 

gaan we met vereende krachten door! 

De fractie is altijd bereid tot nadere toelichting. De snelste manier om de fractie te bereiken met 

vragen, op- en aanmerkingen of om een afspraak te maken, is per e-mail: fractie@jpmiddelburg.com. 

Enkele politieke successen: 

 Hoewel het langer duurde dan de bedoeling was: een goede en veilige stopplaats voor de 

Cirkelbus in het centrum. 

 Dankzij de PvdA is een loketfunctie voor basiszaken m.b.t. de sociale dienst in 2012 in 

Voorschoten behouden gebleven. 

 Om de kosten van de afvalstoffenheffing te beheersen, wordt er scherper gekeken naar de 

prijs van afvalverwerking, terwijl ook het voorstel van de PvdA om schaalvergroting hier niet 

uit de weg te gaan, is overgenomen. 

 Meer aandacht voor de gevolgen van de WWB voor mensen in de bijstand. 

 Meer aandacht voor de toegankelijkheid van het centrum en de terrassen voor mensen met 

een beperking, ook op marktdagen zonder daarbij de belangen van de ondernemers uit het 

oog te verliezen. 

 Het centraler stellen van mensen om ze individueel beter te helpen binnen de WMO. 

 Een initiatief van de PvdA waar we ons al jaren hard voor maken om een aantal weeffouten 

uit ons financiële beleid te halen (specifiek: in het activabeleid) zijn dankzij onze 

voortdurende inzet in 2012 gelukt. Dat klinkt technisch en weinig politiek, maar concreet 

betekent het dat de gemeente gemeenschapsgeld efficiënter in kan zetten waardoor de 

lasten voor Voorschotenaren beheersbaarder worden. Aan de andere kant voorkomen we 

hiermee rare tegenvallers in de toekomst; tegenvallers die anders tot afnemende 

dienstverlening of hogere lasten zouden hebben geleid. 

 De lang gewenste reconstructie van de Vlietwijk (riolen, wegen) begint eindelijk. 

 Bij de Rijnlandroute heeft de fractie zich voortdurend ingezet tegen een open weg of 

tunnelbak door Voorschoten. Zowel in de raad, regionaal en richting landelijke en provinciale 

politiek hebben we ons sterk gemaakt voor een goede oplossing die bewoners, verenigingen 

en bedrijven geen overlast bezorgd. De fractie mocht daarbij bij een aantal gelegenheden 

(richting de verantwoordelijke gedeputeerde toen zij Voorschoten bezocht en tevens in een 
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speciale gezamenlijke bijeenkomst met de Wassenaarse raad) het woord voeren en de 

Voorschotense raad vertegenwoordigen. De uiteindelijk door het college van B&W met de 

provincie uitgewerkte oplossing (een volledig onder Voorschoten door geboorde tunnel waar 

we als gemeente wel flink aan meebetalen) is niet in alle opzichten ideaal, maar naar mening 

van de fractie het hoogst haalbare en een voor Voorschoten zeer acceptabele oplossing. 

 De plannen voor de Dobbewijk kunnen, mede door bijdragen vanuit de PvdA, goed 

doorgaan. 

 De PvdA vestigde de aandacht op de onoverzichtelijke publicatie van vergunningen op de 

gemeentelijke website. Het wordt nu aangepast. 

 Dankzij de PvdA zijn het AWBZ-, werk- en jeugdbeleid (de zogenaamde "3 Decentralisaties") 

aangepast en is er extra aandacht voor de vrijwilligers die hierin een grote rol (moeten) gaan 

spelen. 

 Vele bestemmingsplannen-in totaal voor bijna heel Voorschoten, die in eerste instantie 

onvoldoende waren, zijn mede dankzij de inbreng van de PvdA verbeterd. 

 De PvdA heeft, samen met de VVD, gestreden voor behoud van de fietspaden langs de Prins 

Bernhardlaan-een belangrijkste fietsroute voor schoolgaande kinderen. 

 De PvdA heeft tevens gestreden tegen het kappen van bomen langs de Mozartlaan en het 

wijzigen van die laan in een brede, geasfalteerde weg. 

 De PvdA heeft op het gebied van financiën, de reguliere, maar vooral ook met betrekking tot 

de financiële verhoudingen tussen Voorschoten en Wassenaar in de gefuseerde organisatie 

regelmatig het beleid aangescherpt en daarmee onnodige risico's (=lasten) voor inwoners 

beperkt.  

 Met het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis is een begin gemaakt met het door 

de PvdA eerst op de agenda geplaatste èn vervolgens ook door de PvdA geïnitieerde beleid 

om lokaal actief milieubeleid te gaan voeren dat ook bijdraagt aan het terugdringen van de 

CO2-uitstoot. 

 Dankzij de PvdA is de privatisering van de kinderboerderij veranderd: als het niet lukt, zal de 

kinderboerderij nu niet verdwijnen (zoals het voorstel was), maar wordt een andere 

oplossing gezocht. 

 Dankzij de PvdA heeft de raad, i.t.t. de voorgestelde aanpak om ons in Voorschoten volledig 

op de vlakte te houden en het commissariaat voor de media het te laten uitzoeken, een 

heldere voorkeur voor een regionale zender uitgesproken (nl.: Holland-Centraal / Unity FM). 

Wij zijn van mening dat we in Voorschoten beter zicht hebben op de lokale situatie en 

belangen van Voorschoten dan het commissariaat, dat wellicht ook gauw naar de belangen 

van de grootste gemeente in de regio zal kijken. Wij vonden de gehele raad, behalve ONS 

Voorschoten dat zelf aangaf geen keuze te maken, aan onze zijde met onze aanpak.  

 De PvdA heeft de doorgeschoten notie dat iedereen volledig verantwoordelijk is voor de 

eigen veiligheid en waarbij politiek en politie slechts dienen als vangnet voor als het fout 

gaat, bestreden. Onze aanpak waarin inwoners, bedrijven, organisaties, politiek èn natuurlijk 
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de politie en hulpdiensten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in ons dorp, 

heeft-na bijval vanuit andere partijen-de extreme ieder-voor-zich lijn vervangen.  

 Onze voortdurende scherpe aandacht tegen (sluipende) lastenverzwaringen begint vruchten 

af te werpen; de lastenbeheersing wordt steeds beter en ook in de raad komt er steeds meer 

aandacht voor dit punt. 

 De PvdA heeft zich hard gemaakt om een aantal voorstellen om de werkwijze van de raad te 

veranderen eerst als proef met een evaluatie te laten uitvoeren in plaats van ze ongewijzigd 

te accepteren. Dit omdat de voorstellen rommelig waren, extra commissies en overleggen 

creëerden en afbraak deden aan de mogelijkheden van inwoners om in te spreken. Wij 

hopen dat de door ons bedongen evaluatie dit jaar (2013) tot de nodige verbeteringen leidt. 

De fractie blijft zich inzetten voor het recht van onze inwoners om gehoord te worden èn op 

transparante politiek waarbij besluiten openbaar worden genomen en toetsbaar zijn. 

 De PvdA heeft zich ingezet om ervoor te zorgen dat leden van de commissie 

bezwaarschriften niet kunnen oordelen over zaken waar ze zelf bij betrokken zijn, om ervoor 

te zorgen dat de leden van de commissie hun hoofd- en nevenfuncties ook openbaar moeten 

maken zodat hun belangen kunnen altijd worden nagegaan en hun handelen getoetst en het 

is dankzij de inbreng van de PvdA-fractie moeilijker geworden voor de commissie om af te 

zien van een hoorzitting van een bezwaarde. Samen met verhelderingen in de 

verslaglegging/verantwoording van de commissie, zorgen deze zaken ervoor dat bezwaren 

zuiverder en transparanter worden behandeld. 

 Als laatste noemt de fractie graag het op de agenda plaatsen van integriteit binnen de 

gemeente Voorschoten. Het initiatief om naast de ambtelijke organisatie ook raadsleden en 

het college van Burgemeester en Wethouders integer te houden en hierop te controleren 

nam de fractie in november 2009. Er was toen geen enkele steun voor te vinden bij andere 

partijen. Na veel inspanning (en een aantal landelijke schandalen die de ogen openden dat 

integriteitsschendingen overal kunnen voorkomen) is het de fractie eind 2012 gelukt 

integriteit behandeld te krijgen. Er wordt begin 2013 een verder vervolg aan gegeven met 

afspraken.  

Er zijn ook dossiers waar we ons hard voor hebben ingezet, maar als oppositiepartij strijdend hebben 

moeten vaststellen dat de coalitie van VVD en ONS Voorschoten ons wegstemde. Hieronder volgen 

enkele voorbeelden uit 2012: 

 Wij waren fel tegen de ondemocratische en kostbare organisatie die is gecreëerd door de 

gemeentes Voorschoten en Wassenaar volledig te fuseren met uitzondering van de besturen: 

als je één organisatie hebt, moet je daar niet twee besturen en complexe extra lagen boven 

zetten. Dat maakt zaken nodeloos kostbaar en complex. Je moet kiezen: of zelfstandig 

doorgaan met alles wat daarbij hoort, of echt fuseren en één bestuur boven één organisatie. 

De PvdA kiest voor ècht fuseren omdat Voorschoten te klein is om aan de ene kant de 

kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening (WMO, hulp aan werkzoekenden, onderhoud 

aan groen en wegen, maar ook burgerzaken en vergunningaanvragen en natuurlijk de 
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vuilkophaal, etc.) op termijn in stand te houden en aan de andere kant de kosten te 

beheersen en de lasten voor onze inwoners op acceptabel peil te houden. Helaas wilden ONS 

en de VVD de verder volledig met Wassenaar gefuseerde gemeente niet gefuseerd laten 

besturen. 

 De fractie bleef zich in 2012 verzetten tegen het storten van miljoenen gemeenschapsgeld 

als subsidie naar de ontwikkelaars van het Deltaplein. In tijden van bezuinigingen is het nog 

minder dan voorheen goed te praten dat verenigingen worden gekort op hun subsidies 

terwijl de kas van private ondernemers die voor de winst werken, wordt gespekt door de 

gemeente. Helaas denkt de meerderheid van de raad daar anders over. 

 De fractie houdt ook onverminderd vast aan de plannen om het kruispunt Wijngaardenlaan-

Julianalaan als rotonde uit te voeren. De huidige plannen voor het maken van een 

"knooppunt Voorschoten" leiden slechts tot een "knelpunt Voorschoten." 

 Ter hoogste van de Elstlaan hoort er een zebrapad te komen over de Leidseweg. De huidige 

oversteek vlakbij de Bachlaan is verkeerd gesitueerd. Dit levert dagelijks gevaarlijke situaties 

op en dat moet veranderen. 

  De PvdA was tegen verdere bezuinigingen op groen- en wegenonderhoud. De huidige staat 

van onderhoud is voldoende, maar het mag niet minder worden. Ook hier was de 

meerderheid van de raad een andere mening toegedaan. 

 De PvdA vond de door het VVD-ONS college voorgestelde bezuinigingen op het 

jongerenwerk, de bibliotheek, het zwembad en verschillende verenigingen te kort door de 

bocht en niet goed beargumenteerd. Hoewel er een noodzaak tot bezuinigingen is door de 

crisis en het landelijke beleid, moeten die bezuinigingen zorgvuldig en onderbouwd worden 

uitgevoerd. Zo maar her-en-der snijden is onacceptabel.  

 De PvdA-fractie vond het niet verantwoord in deze financieel moeilijke tijden alleen maar te 

roepen dat er niet bezuinigd mag worden op groen- en wegenonderhoud, de bibliotheek, het 

zwembad, etc. en heeft daarom een grondig doorgerekende tegenbegroting opgesteld die de 

financiën meerjarig op peil houdt zonder essentiële zaken aan te pakken. Deze vond geen 

meerderheid in de raad, met name omdat een deel van onze bezuinigingen kwam uit het 

afschaffen dan de dubbele raden en colleges van B&W in Voorschoten en Wassenaar. 

 De PvdA was tegen het afschaffen van de informatiepagina in Groot Voorschoten omdat er in 

Voorschoten nog voldoende mensen zijn die die informatie niet per internet opzoeken. 

Transparantie en duidelijke communicatie zijn essentieel voor een goed democratisch 

bestuur en makkelijk toegankelijke publicatie van gemeentebesluiten hoort daarbij. We 

vonden op dit punt helaas slechts het CDA aan onze zijde. 

 De PvdA vindt de aanpak van het milieu door de huidige coalitie voortdurend onvoldoende. 

Onze voortdurende inzet om dit te verbeteren, vindt meestal geen steun van een 

meerderheid in de raad. 

 De PvdA heeft zicht ingezet om niet zonder verdere discussie en visie de welstand te laten 

verdwijnen. Toch is in de Dobbewijk besloten dat er een welstandvrij gebied komt. Hoewel 

we begrip hebben voor argumenten tegen een (te beklemmend) welstandsbeleid, vinden we 
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dat het wel iets is waar we voorzichtig mee moeten omgaan. Welstand kan lastig zijn, maar 

niet alleen mensen die willen bouwen hebben belangen-ook de buren van (ver-)bouwers 

hechten aan hun leefomgeving. Een discussie gaan we niet uit de weg, maar zo maar 

afschaffen, gaat de PvdA te ver. 

 


