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1. Algemene inleiding 

Voorschoten is een aantrekkelijk dorp. Er zijn veel voorzieningen, er is een mooi centrum waar velen 

graag winkelen en verblijven, het dorp is uitstekend bereikbaar en het ligt in een regio met een prima 

recreatief en cultureel aanbod. De inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van 

Voorschoten hebben het dorp de afgelopen decennia met elkaar opgebouwd. De achtereenvolgende 

gemeentebesturen hebben hen daarbij geholpen en ook de PvdA-Voorschoten heeft vanuit de 

gemeenteraad en het college van b&w daar een steentje aan bijgedragen. 

Na de raadsverkiezingen van maart 2014 wil de PvdA-Voorschoten weer deel uitmaken van het 

college van B&W. Vanuit die positie is de PvdA het best in staat om bij te dragen aan verdere 

kwaliteitsverbetering van Voorschoten als woon- en verblijfplaats. Er is namelijk heel veel te doen! Er 

komen nieuwe taken op de gemeente af vooral op het terrein van werk & inkomen, zorg en 

jeugdzorg. De PvdA beseft hoe belangrijk het is dat op al deze terreinen landelijke bezuinigingen niet 

leiden tot een afkalving van zorg en voorzieningen op lokaal niveau. Een zorgvuldige uitvoering van 

deze taken vraagt het uiterste van bestuurders. De PvdA is gewend bestuurders te leveren voor dit 

soort zware taken.  

In de lokale samenleving die de PvdA-Voorschoten voor ogen heeft, telt iedereen mee. Alle inwoners 

krijgen zoveel mogelijk gelijke kansen om te participeren en de voorzieningen zijn voor iedereen 

toegankelijk. Het is belangrijk dat u invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijke beleid en dat er als 

gevolg daarvan draagvlak is voor de uitvoering. In een gezamenlijke aanpak zit de kracht van het 

zoeken naar nieuwe wegen. Onze focus is gericht op solidariteit, goede dienstverlening, 

ondernemerschap een hoogwaardig voorzieningenniveau, financiële stabiliteit en bestuurlijke 



kwaliteit. Deze combinatie van punten vormt komende periode de inspiratiebron voor de PvdA. 

Spreekt u dat aan? Stem dan op 19 maart PvdA! 

2. Werkgelegenheid en ondernemen  

2.1. Inleiding 

Werkgelegenheid en ondernemerschap hebben diverse raakvlakken. Beleid op beide terreinen dient 

daarom in samenhang te worden ontwikkeld. Effecten van succesvol lokaal en regionaal economisch- 

en werkgelegenheidsbeleid komen vooral tot stand door gezamenlijk periodiek overleg en het 

scheppen van voorwaarden waardoor werkgevers en werkzoekenden elkaar eenvoudig kunnen 

vinden.  

2.2. Werkgelegenheid 

Werk is belangrijk om brood op de plank te krijgen. Maar werk is meer dan het voorzien in eigen 

inkomsten. Het gaat ook om onafhankelijk en zelfstandigheid. Verder is werk de aanjager van 

integratie en participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners die nu nog een uitkering hebben 

aan het werk. Dit kan betekenen een volwaardige baan, of via een traject van vrijwilligerswerk, kleine 

banen en stages zo mogelijk naar betaald werk. 

 Voor mensen met een uitkering, moet de gemeente Voorschoten een springplank zijn door 

voorwaarden te scheppen waardoor mensen succesvol worden op de arbeidsmarkt. 

Activering gaat boven een uitkering. Het uitgangspunt is dat uitkeringsgerechtigden in de 

eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van een baan. Voor hen die hierin 

niet slagen, blijven ondersteunende faciliteiten bestaan en is de gemeente een vangnet. 

 De PvdA wil een gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid dat werkzoekenden motiveert en 

activeert. De PvdA verwacht dat meer uitkeringsgerechtigden actief worden, ook wanneer 

iemand geen opleiding heeft of een beperking. Een uitkering dient te worden gekoppeld aan 

een tegenprestatie. Hiervoor maken een uitkeringsgerechtigde zelf een plan en wordt hij/zij 

door de gemeente ondersteund bij de uitvoering daarvan. 

 Werkgevers moeten eenvoudig toegang krijgen tot het bestand van Voorschotense 

werkzoekenden. Omgekeerd dient de gemeente ondernemers actief te benaderen met de 

beschikbare arbeidskrachten.  

In Voorschoten zitten ruim 200 personen in de bijstand. Een groot aantal soms al langer dan vijf jaar. 

De PvdA-Voorschoten vindt dit onwenselijk.  

 Volgens de PvdA moeten mensen die heel langdurig in de bijstand zitten speciale begeleiding 

krijgen om uit deze situatie te komen, bijvoorbeeld door middel van stages. Ons doel is 

komende periode meer personen uit de bijstand te helpen, zodat er in 2018 aanzienlijk 

minder mensen langer dan 5 jaar afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het beleid is nu 

om mensen die relatief makkelijk uitstromen aan het werk te helpen. Wij willen juist ook 

meer aandacht voor mensen die juist relatief moeilijk uitstromen. 

Door de snel toenemende werkloosheid is het vooral voor nieuwkomers, vaak jongeren, lastig om 

een baan te vinden. Jongeren zijn soms niet goed geïnformeerd over hun mogelijkheden en 

beperkingen op de arbeidsmarkt. Het is van groot belang dat de informatievoorziening verbetert. 



 De PvdA wil een pilot starten waarbij een groep Voorschotense senioren jongeren gaat 

coachen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt, het vinden van een baan en/of het eventueel 

volgen van aanvullend onderwijs. 

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen die wil participeren in de samenleving daar ook toe in staat 

is. Vooral voor sommige senioren, mensen met een beperking, anderstaligen en op zorg aangewezen 

mensen is het soms moeilijk volwaardig mee te doen.  

 De PvdA gaat zich ook de komende periode inzetten om de brede participatie van deze 

groepen aan het maatschappelijk leven te bevorderen. Wij denken aan het introduceren van 

'projectstages', 'taalstages' en het verbeteren van de begeleiding. 

 Voor mensen met een WSW-indicatie geldt dat zij zoveel mogelijk moeten werken in 

reguliere banen. Wie dat niet kan, krijgt een beschermde arbeidsplaats binnen een regionaal 

leerwerkbedrijf; 

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente Voorschoten maakt deel uit van 

de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en draagt samen met de andere gemeenten in de regio 

en de Werkpleinen gezamenlijk de verantwoordelijk voor het terugdringen van de werkloosheid en 

het stimuleren van de werkgelegenheid.  

 De PvdA wil ter versterking van de werkgelegenheid in Voorschoten dat er in onze 

arbeidsmarktregio een Plan van de Arbeid komt. Dit Plan zorgt ervoor dat de 

werkgelegenheid in de regio wordt gestimuleerd, er een betere afstemming komt tussen 

vraag en aanbod, het aantal leer-werkplekken wordt uitgebreid en er regie wordt gevoerd op 

stageplekken. Er komen projecten voor de groepen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt, 

zoals senioren en mensen met een beperking. Het Plan van de Arbeid brengt ondernemers, 

werkzoekenden, gemeenten, onderwijsinstellingen bij elkaar, zodat invulling wordt gegeven 

aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de werkloosheid terug te dringen. Het Plan 

voor de Arbeid gaat uiterlijk in 2015 van start.  

 De PvdA wil dat Voorschoten actief blijft participeren in het Ondernemershuis Zoetermeer en 

omstreken. Hier kunnen bedrijven uit de regio elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en 

project opstarten. In aanvulling hierop willen we samen met lokale ondernemers bezien op 

welke wijze andere netwerkactiviteiten kunnen worden georganiseerd om het 

ondernemersklimaat verder te verbeteren.  

2.3. Ondernemen 

Ondernemerschap maakt Voorschoten welvarend, aantrekkelijk en sterk. Bedrijven zoeken steeds 

nieuwe mogelijkheden om te innoveren en te groeien. Dit biedt nieuwe kansen voor deze 

ondernemers, maar ook voor de werkgelegenheid. Het belang van de betekenis van ondernemen 

wordt door de gemeente wel eens onderschat. Hierdoor worden kansen gemist en worden ijn 

ondernemers geremd in het ondernemen.  

 Om ondernemers in staat te stellen te ondernemen, dient de gemeente meer dan nu het 
geval is een partner van ondernemers te zijn. De gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris 
dient een proactieve houding richting ondernemers te hebben en ondernemers te adviseren 
bij hun contacten met de gemeente, te helpen bij het aanvragen van vergunningen en het 
volgen van procedures. Ook dient de gemeente in voorwaardenscheppende sfeer zichtbaar 



te zijn, onder meer door een goede infrastructuur te waarborgen en een platform te bieden 
waar gemeente en ondernemers elkaar ontmoeten. Hierbij wordt onder meer in overleg 
besproken hoe barrières kunnen worden weggenomen zodat ondernemers zich kunnen 
focussen op ondernemen. 

 De PvdA ziet een rol voor de gemeente weggelegd om regionale overheden, 

onderwijsinstellingen en ondernemers bij elkaar te brengen voor afstemming en 

kruisbestuiving.  

 De gemeente gaat beleid ontwikkelen om de kansen voor ZZP’ers te vergroten. Tijdelijk werk 
en projecten mogen niet automatisch bij grote organisaties terecht komen of via 
raamcontracten worden toegewezen. Onderzocht wordt of Voorschoten zich kan aansluiten 
bij een regionale marktplaats voor tijdelijk werk. 

 De PvdA wil dat er in de arbeidsmarktregio een databank wordt aangelegd voor bedrijven en 

instellingen die een ander onderkomen zoeken. Enerzijds kan hiermee het zoekproces naar 

beter passende huisvesting worden versneld, anderzijds geeft het inzicht in de 

huisvestingsbehoeften van ondernemers.  

 Het college van b&w gaat onderzoeken of het voor starters eenvoudiger kan worden 

gemaakt om een bedrijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door vergunningen te 

vereenvoudigen en bestemmingsplannen te verruimen. Ook wordt bekeken of er een 

bedrijfsverzamelgebouw in Voorschoten kan komen waar ondernemers tijdelijk tegen 

gereduceerde huisvestingskosten een bedrijf kunnen starten.  

3. Sociaal en solidair  

3.1 Inleiding 

Met veel inwoners van de gemeente Voorschoten gaat het goed. Dat komt onder meer doordat ze 
een baan hebben, gezond zijn en/of goed onderwijs hebben genoten. Niet iedereen is altijd in staat 
zelfstandig iets van het leven te maken. Er komt ook in Voorschoten armoede, eenzaamheid en 
uitsluiting voor. De overheid kan niet alle tegenslag voorkomen of wegnemen, maar de overheid kan 
wel voorwaarden creëren waardoor het aantal mensen dat tussen de wal en schip raakt beperkt blijft 
en ook kan de overheid de ernst van individuele situaties beperken. 
 
Het stimuleren van solidariteit tussen burgers is een van de uitgangspunten van de PvdA-
Voorschoten. Wij willen samen met de inwoners van Voorschoten werken aan een samenleving 
waarin iedereen actief kan deelnemen. Wie dat (tijdelijk) niet kan, moet op ondersteuning kunnen 
rekenen. In de eerste plaats vanuit de eigen omgeving maar als er meer nodig is, zorgt de gemeente 
voor een goed vangnet. Die ondersteuning van de gemeente is gericht op het zoveel mogelijk 
herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd.  
 
3.2. Iedereen telt mee 
 
In economisch moeilijke tijden zijn de meest kwetsbaren vaak het eerste slachtoffer. Dat zijn de 
mensen met geringe scholing, mensen met een beperking en mensen die de taal niet goed 
beheersen. Als we niet oppassen zijn deze mensen dubbel de klos. Om dat te voorkomen, is 
solidariteit met de kwetsbaren een belangrijk uitgangspunt van de PvdA-Voorschoten. 
 

 De PvdA zet zich in de gemeenteraad en het college van b&w in voor een samenleving 
waarin plaats is voor iedereen, waarin iedereen meetelt en waar voorzieningen voor 
iedereen toegankelijk zijn. 



 De PvdA verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. Dat kan via een 
betaalde baan, maar ook op andere manieren, zoals vrijwilligerswerk.  

 De PvdA streeft naar een zorgzame samenleving waarin mensen elkaar helpen en waar de 
overheid bescherming waarborgt en belangrijke ontwikkelingen stimuleert en faciliteert. 
Inwoners hebben in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid bij het invullen van hun 
leven. Dat geldt voor werk, wonen, gezondheid en vrije tijd. Als er hulp nodig is, komt in de 
eerste de sociale omgeving van de betrokkene in beeld. Als dit onvoldoende is, kan een 
beroep worden gedaan op de gemeente. 

 De gemeente dient actief positie te kiezen in het aanmoedigen van gezond leven. Dit komt 
tot uitdrukking in lokale voorlichtingscampagnes, maar ook in de ondersteuning van 
projecten van maatschappelijke organisaties die zijn gericht op het terugdringen van 
(overmatig) alcoholgebruik en overgewicht, het stimuleren van goede voeding en voldoende 
bewegen. 

 Het verstrekken van bijzondere bijstand aan inwoners met een langdurig (te) laag inkomen 
blijft een belangrijke drager van het gemeentelijke minimabeleid. Met het verstrekken van 
bijzondere bijstand stellen wij deze inwoners in staat deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven zoals sport en cultuur. Ook biedt bijzondere bijstand een overbrugging om de 
noodzakelijke middelen van bestaan aan te schaffen. 

 De PvdA vindt de voedselbank een betekenisvolle en noodzakelijke voorziening in onze 
gemeente. Dit zal de komende jaren wel zo blijven. De voedselbank zorgt ervoor dat 
inwoners met een smalle beurs periodiek een aantal belangrijke middelen voor bestaan 
ontvangen. Ook geeft de voedselbank betekenis aan solidariteit tussen Voorschotenaren: 
iedere inwoner van Voorschoten kan via de voedselbank een andere inwoner helpen.  
 

3.3. Veranderingen in het sociale domein 

Er komen veel nieuwe taken op het terrein van wonen, werk en zorg op de gemeente af, terwijl er 

gelijktijdig minder geld beschikbaar is voor deze taken. Dit leidt tot ingrijpende veranderingen bij de 

gemeente, maar heeft ook gevolgen voor u als inwoner en eventueel gebruiker van bepaalde 

diensten. De nadruk komt meer te liggen op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De 

eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt vanzelfsprekender.  

Veranderingen gaan zich vooral voordoen op het terrein van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdzorg en de beschermde werkplekken. De Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) wordt met ingang van 1 januari 2015 uitgebreid met begeleiding (vanuit de 

AWBZ). Op dit moment worden deze diensten nog verstrekt via de zorgverzekeraar, maar dat gaat 

dus veranderen. Alle taken die vallen onder de jeugdzorg gaan vanaf 1 januari 2015 gefaseerd over 

naar de gemeenten. Het gaat om de provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming, 

geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en de licht verstandelijke gehandicaptenzorg voor jeugd. De 

gemeente wordt verantwoordelijk voor de verlening van deze zorg. Dit betekent dat de 

gemeenteraad het beleid en dus ook de prioriteiten binnen het jeugdbeleid gaat bepalen.  

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Er komt dus één wet voor 

iedereen met arbeidsvermogen. De gemeente wordt financieel en beleidsmatig verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de nieuwe wet. De gemeente krijgt de taak om er voor te zorgen dat zoveel 

mogelijk mensen participeren in de samenleving en niet of minder financieel afhankelijk zijn. 

 De PvdA staat voor een verantwoorde uitvoering van de nieuw taken op het gebied van 

arbeidstoeleiding, zorg en jeugdzorg. De toegankelijkheid en kwaliteit staan daarbij voorop. 



 De taken die de gemeente er de komende jaren bij krijgt, vereisen een professionele 

organisatie van enige omvang, voldoende schaalgrootte en financiële middelen. De PvdA 

vindt dat de gemeente Voorschoten de kwaliteit van het sociale domein niet meer 

zelfstandig kan waarborgen en streeft daarom naar uitbreiding van regionale samenwerking, 

zodat een schaal wordt bereikt waarop het beleid het best kan worden ontwikkeld en 

uitgevoerd. Dit gebeurt in de eerste plaats met de gemeente Wassenaar (onze natuurlijke 

partnergemeente) en in de tweede plaats met de gemeente Leidschendam-Voorburg 

waarmee Voorschoten een gezamenlijke sociale dienst heeft.  

3.4. Onderwijs 

Het aanbieden van onderwijs is in de eerste plaats een taak van de schoolbesturen en leerkrachten. 

De gemeente zorgt voor goede schoolgebouwen en een veilige schoolroutes.  

 De PvdA vindt dat elk kind recht heeft op passend onderwijs. Dit hoeft niet altijd in de eigen 

gemeente te worden aangeboden. Om goed zicht te krijgen op passend onderwijs gaat de 

gemeente komende periode de knelpunten op dit terrein inventariseren.  

 De PvdA vindt dat elk kind aan het eind van de basisschool kennis moet hebben gemaakt met 

muziek, toneel, zang, dans, musea en een aantal sporten. Om dat mogelijk te maken biedt de 

gemeente buitenschoolse kennismakingscursussen op deze terreinen aan. De PvdA vindt dat 

het culturele aanbod in dit kennismakingspakket verder moet worden uitgebreid. Wij zien 

hiervoor een belangrijke taak weggelegd voor de bibliotheek. 

 De PvdA staat wil een kwalitatief hoogwaardige en eigentijdse bibliotheek in Voorschoten 

behouden. Naast het stimuleren van lezen en het vergaren van kennis heeft de bibliotheek 

een belangrijke rol bij het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en evenementen. 

3.5. Cultuur 

Het cultuuraanbod in Voorschoten is gevarieerd en van hoge kwaliteit. Regelmatig zijn er 

uitvoeringen van muziek- en toneelgezelschappen en tentoonstellingen. Door de ligging van de 

gemeente kunnen de inwoners eenvoudig gebruik maken van het aanbod in de omliggende steden. 

Dit betekent niet dat cultuur geen prioriteit heeft. De mogelijkheden zijn door de schaal van 

Voorschoten echter beperkt. Daarom moeten er prioriteiten worden gesteld.  

 Komende periode dient de focus te liggen op het thema 'kennismaking'. Dit betekent dat het 

accent komt te liggen op het aanmoedigen van een cultuuraanbod voor groepen die nog niet 

met bepaalde cultuuruitingen in aanraking zijn geweest. Het gaat onder meer om 

schilderkunst, toneel, muziek en literatuur. Dit kunnen leerlingen van het basisonderwijs zijn 

en scholieren van het voortgezet onderwijs, maar ook Voorschotenaren met een andere 

culturele achtergrond. 

 De PvdA vindt dat culturele en recreatieve activiteiten voor en door de inwoners van 

Voorschoten komende periode een impuls moeten krijgen. Daarom worden initiatieven van 

organisaties en burgers die activiteiten en evenementen organiseren gestimuleerd en 

financieel ondersteund.  

Culturele en recreatieve activiteiten dragen bij aan een aantrekkelijk woonklimaat in Voorschoten. 

Dit aanbod wordt overwegend door vrijwilligers mogelijk gemaakt. Doordat het culturele en 



recreatieve aanbod over een groot aantal accommodaties is versnipperd, ontbreekt er in 

Voorschoten een cultureel brandpunt. Veel locaties zijn niet geschikt voor de activiteiten die erin 

plaatsvinden.  

 Het aanbod van culturele activiteiten vindt vaak plaats in gebouwen die daarvoor niet 

geschikt zijn. Volgens de PvdA blijft het een aantrekkelijke optie om te onderzoeken om een 

aantal cultuur georiënteerde organisaties samen te brengen onder één dak. 

3.6. Jeugd 
 
Voor sommige jongeren is Voorschoten geen aantrekkelijke gemeente. De jeugd van Voorschoten is 
na de basisschool aangewezen op onderwijs buiten de gemeente en ook het aanbod van 
uitgaansgelegenheden is beperkt.  
 

 Om jongeren toch aan de gemeente te binden, vindt de PvdA het van belang om in 
aanvulling op de goede sportvoorzieningen nog een geschikte ontmoetingsplek te realiseren. 
Te denken valt aan het commercieel exploiteren van jongerencentrum The Basement. Ook 
moet er meer werkgelegenheid voor jongeren worden gestimuleerd en moeten er meer 
betaalbare woningen voor starters komen.  

 De PvdA wil op basis van een enquête onder jongeren samen met hen een voorstel opstellen 
om de aantrekkingskracht van Voorschoten voor de jeugd te verbeteren. 

 

Voor de kleinste jeugd is er een groot aantal speelplaatjes beschikbaar. Voor kinderen vanaf een jaar 

of acht tot elf is er echter weinig aanbod binnen de gemeenten. Voor deze groep zou een centrale 

speeltuin kunnen worden ingericht. Het grote veld van het Berkhoutpark is hiervoor een geschikte 

locatie. 

 De PvdA vindt dat de gemeente moet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op basis 

van particulier initiatief een grote speeltuin op een centrale plek in Voorschoten te realiseren 

met enkele tientallen speeltoestellen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. 

Voorschotense jongeren groeien in een relatief beschermde omgeving op. Dat maakt het mogelijk 

om in het jeugdbeleid de positieve ontwikkelingen te stimuleren. De nadruk ligt hierdoor niet op 

risico's en problemen van jeugdigen, maar op mogelijkheden en kansen, een gezonde en positieve 

opvoeding, een succesvolle schoolloopbaan, talentontwikkeling en het actief participeren op school 

en in de samenleving.  

Daarnaast is het van belang om een goede opvoedingsondersteuning te realiseren. Veel knelpunten 

ten aanzien van opvoeding zijn normaal en het omgaan daarmee behoort tot de gewone 

opvoedingstaak van de ouders. Voor de gevallen waarin de mogelijkheden en kansen niet als 

vanzelfsprekend benut (kunnen) worden door jongeren en opvoeders dient een hoogwaardig aanbod 

van professionele jongeren hulpverlening beschikbaar te zijn. 

 De PvdA vindt dat de nadruk moet wordt gelegd op de positieve ontwikkeling en opvoeding 

van jeugdigen. 

 De PvdA vindt dat het accent bij jeugdbeleid moet liggen op het stimuleren van 

talentontwikkeling en het actief participeren in de samenleving. 



 Voor ouders die problemen ervaren bij het opvoeden van jongeren dient goede 

opvoedingsondersteuning beschikbaar te zijn. Voor het aanpakken van probleemsituaties 

kan altijd een beroep worden gedaan op gespecialiseerde en professionele hulpverlening. 

3.7. Sport 

Voorschoten is op sportief gebied een aantrekkelijke gemeente. Er zijn veel sportclubs en de kwaliteit 

van de voorzieningen, zoals zwembad, sportvelden en -zalen, is over het algemeen hoog. Jong en oud 

hebben tal van mogelijkheden om hun geliefde sport te beoefenen. Dat moet zo blijven. 

Het beoefenen van sport is voor jong en oud belangrijk. Sport draagt bij aan gezondheid, het daagt 

uit prestaties neer te zetten, het leert omgaan met tegenslag, het versterkt het vermogen tot 

samenwerken en biedt een basis voor ontmoeting. 

 De gemeente stimuleert sportdeelname door met sportverenigingen mee te denken over het 

terugdringen en/of voorkomen van wachtlijsten. Daarnaast blijft de gemeente het 

kennismakingsprogramma voor sport en cultuur financieel ondersteunen. Verder blijft ook 

de komende periode de gemeentelijke jeugdsportsubsidie bestaan. 

Het sportpark Adegeest is een belangrijke voorziening in onze gemeente. De gemeente heeft de 

afgelopen periode veel geld in het park geïnvesteerd.  

 De PvdA vindt dat de gezamenlijk sportverenigingen het beheer van het sportpark moeten 

overnemen. In overleg met de betrokken clubs wordt onderzocht op welke wijze dit vorm 

kan krijgen.  

3.8. Vrijwilligers 

In Voorschoten zijn enkele duizenden vrijwilligers actief bij onder meer sportverenigingen, 

verzorgingshuizen, scholen, buurthuizen en culturele organisaties. Deze vrijwilligers verdienen veel 

waardering. Voor sommige organisaties is het lastig om vrijwilligers te vinden, omdat het werk soms 

zwaar is en niet altijd aangenaam. 

 De PvdA vindt dat je professionals inzet waar het moet en vrijwilligers inzet waar het kan. 

Tevens vindt de PvdA dat de inzet van vrijwilligers meer moet worden gewaardeerd en de 

werving van vrijwilligers verder moeten worden verbeterd. Het creëren van betere 

voorwaarden voor vrijwilligersorganisaties vinden wij een gemeentelijke taak. 

Een bijzondere groep 'vrijwilligers' zijn de mantelzorgers. Hoewel er geen sprake is van vrijwilligheid, 

maar eerder van een vanzelfsprekend gevoelde sociale plicht, verdienen mantelzorgers veel steun en 

waardering.  

 De PvdA wil dat de gemeente inventariseert aan welke ondersteuning mantelzorgers 

behoefte hebben.  

3.9. Ouderen  

Veel ouderen zijn vitaal en staan nog volop in het leven. Een groot aantal participeert in 

maatschappelijke organisatie die in hoge mate afhankelijk zijn van hun inzet. Zij vormen een enorm 



reservoir van kennis en ervaring waarop organisaties een beroep kunnen doen. Toch zou het 

wenselijk zijn als nog meer ouderen actief worden. 

 De PvdA wil dat de gemeente ouderen stimuleert om maatschappelijk actief te worden en 

dat maatschappelijke organisaties voldoende financiële mogelijkheden hebben om hun 

seniore vrijwilligers te waarderen. Het Vrijwilligerssteunpunt heeft hierin een belangrijke rol. 

Er zijn Voorschotense ouderen die verminderd of niet in meer staat zijn om zelfstandigheid te wonen 

en er opuit te gaan.  

 De PvdA vindt dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en er opuit kunnen gaan 

in beginsel via de Wmo moeten kunnen rekenen op de gemeente. Tevens zorgt de gemeente 

voor algemene toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbaar vervoer en 

voorzieningen in de wijk.  

3.10. Voorzieningen 

Voorschoten kent talrijke organisaties die bijdragen aan de kwaliteit van ons dorp en een 

aantrekkelijk woonklimaat in de gemeente. Deze organisaties zijn vaak afhankelijk van gemeentelijke 

subsidie. In de achterliggende periode heeft een aantal van die organisaties de wrange vruchten van 

deze afhankelijkheid moeten proeven. De bezuinigingen hebben overal pijn veroorzaakt, maar op 

sommige plekken onevenredig veel pijn zoals bij het welzijnswerk voor jongeren, het zwembad en de 

bibliotheek. 

 De PvdA vindt dat de grondslag voor subsidie moet veranderen. Er moet een eind komen aan 

de systematiek van instandhoudingssubsidie, zoals sommige organisaties die nu krijgen. 

Subsidie dient alleen te worden verstrekt voor activiteiten en prestaties die bijdragen aan 

vooraf geformuleerde maatschappelijke doelen. De subsidie wordt gekoppeld aan de mate 

waarin een organisatie bijdraagt aan het realiseren van deze doelen. Deze verandering 

stimuleert organisaties om de gewenste maatschappelijke doelen te realiseren en het 

beperkt gemeentebesturen om ongemotiveerd te snijden in belangrijke gemeentelijke 

voorzieningen. 

3.11. Accommodaties 

Er bestaat in de gemeente een ruim aanbod aan accommodaties. De meeste van die accommodaties 

worden maar een beperkt aantal dagdelen gebruikt. Sommige maar vier tot zeven dagdelen per 

week. De rest van de week staan de gebouwen leeg. Dat kan beter. Bij een efficiënter gebruik van 

gebouwen ontstaat wellicht een bescheiden overschot aan accommodaties die dan in aanmerking 

komen voor herbestemming.  

 De PvdA wil dat het college in gesprek gaat met de maatschappelijke organisaties die slechts 

beperkt gebruik maken van 'hun' gebouw met als doel ervoor te zorgen dat er meer 

gastvrijheid jegens andere gebruikers ontstaat. Dit geldt ook voor onderwijsgebouwen. 

De kwaliteit van een aantal gemeentelijke culturele accommodaties is onvoldoende. Dit geldt in het 

bijzonder voor de bibliotheek en het cultureel centrum. Oude gebouwen hebben vaak hoge 

onderhouds- en exploitatiekosten. Door die gebouwen af te stoten en te vervangen door één nieuw 



gebouw kan een nieuwe accommodatie aan alle milieu- en energienormen voldoen en lage 

onderhoudskosten hebben. 

 De PvdA wil dat er komende periode een inhaalslag wordt gemaakt ten aanzien van de 

kwaliteit van enkele culturele accommodaties. In 2018 zijn de bibliotheek en het cultureel 

centrum ondergebracht in één multifunctioneel centrum eventueel aangevuld met andere 

voorzieningen zoals de muziekschool.  

4. Beheer, ruimte, duurzaamheid en milieu, verkeer 

 

4.1.  Inleiding 

 

De (aantrekkings)kracht van Voorschoten is voor burgers het meest zichtbaar in de wijze waarop het 

beheer van openbare ruimte plaatsvindt, er zorg wordt besteed aan de gebouwde omgeving, 

duurzaamheid een plek krijgt in het dagelijks leven, er wordt omgegaan met milieubescherming en 

het verkeer wordt ingepast in de gemeente. Naarmate de gemeente daarin beter slaagt, wint de 

gemeente aan kwaliteit. Dat geeft u als inwoner een gevoel van trots op uw gemeente.  

 

4.2. Beheer openbare ruimte 

 

Zorgvuldig beheer van de openbare ruimte is een visitekaartje van Voorschoten. Dit betekent 

aantrekkelijke, schone en veilige straten en parken. Dit is echter niet uitsluitend een taak van de 

gemeente. Ook de inwoners van Voorschoten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

leefomgeving. 

 

 De PvdA vindt dat u zeggenschap moet krijgen over hoe de beschikbare middelen in uw wijk 

worden ingezet en dat u zelf een steentje gaat bijdragen aan het aantrekkelijk houden van de 

leefbaarheid in uw wijk.  

 De PvdA hecht nog steeds aan haar 1000-bomen-plan van vier jaar geleden: met duizend 

bomen verrijken we Voorschoten en behoudt het dorp ook als oude bomen moeten worden 

gekapt, een groen karakter. Deze bomen willen wij planten aan de randen van de Papewegse 

Polder ter afscherming van de verstedelijking, langs de Vliet en op diverse aanvullende 

plekken in woonwijken. In navolging van enkele andere gemeenten gaat de gemeente ook 

jaarlijks een aantal bomen beschikbaar stellen aan particuliere voortuinen. Hiervoor komen 

bijzondere bomen met een lange levensduur in aanmerking. Met dit voortuinenproject 

wordt bijgedragen aan een aantrekkelijk en gevarieerd straatbeeld.  

 

Het groene dorpse karakter maakt Voorschoten aantrekkelijk. De groene ruimtelijke kwaliteit in en 

om ons dorp willen we daarom behouden en waar mogelijk versterken.  

 

 De PvdA wil enkele buitengebieden rond Voorschoten beter toegankelijk maken zodat ze 

beter benut kunnen worden om in te wandelen. Onze gedachten gaan daarbij in eerste 

plaats uit naar onverharde wandelpaden vanaf de Papelaan-West naar het landgoed De 

Horsten en de Papenwegse polder. De natuurwaarde mag hierdoor uiteraard niet worden 

aangetast.  

 



4.3. Ruimte 

 

Het levendig en aantrekkelijk centrum is een belangrijke drager van de Voorschotense identiteit. Die 

identiteit moet verder worden versterkt. Daarom worden komende in de periode diverse 

verwaarloosde plekken in ontwikkeling genomen. Hier kunnen winkels en andere voorzieningen 

worden gerealiseerd die het centrum verder versterken. Het parkeren vindt zoveel mogelijk in 

ondergrondse parkeergarages plaats.  

 

 De PvdA wil dat het centrum in de toekomst op verantwoorde wijze verder wordt versterkt 

door het MOC-terrein en het Churchillplein te ontwikkelen. De gemeente draagt aan de 

ontwikkeling uitsluitend financieel bij voor het realiseren van maatschappelijke 

voorzieningen.  

 

De winkels in de Noord-Hofland, Adegeest en Vlietwijk hebben een nuttige functie voor deze wijken. 

Ze bieden levendigheid en ze maken zelfredzaamheid van senioren mogelijk.  

 

 De PvdA wil een goede spreiding van supermarkten over het dorp. Daarom willen wij dat er 

weer een buurtsupermarkt komt in het winkelcentrum Adegeest.  

 

De Voorschotense bedrijventerreinen vervullen een belangrijke functie voor het de economische 

dynamiek in het dorp.  

 

 De plannen voor de herstructurering van het bedrijventerrein Dobbewijk worden met grote 

prioriteit uitgevoerd. 

 

De woningmarkt zit in een diepe crisis. Toch blijft er behoefte aan goede en betaalbare woningen. 

Vooral nu heeft de gemeente een stimulerende rol om de woningbouw in Voorschoten weer op gang 

te helpen.  

 

 De PvdA wil dat komende periode diverse grote en kleine bouwlocaties in ontwikkeling 

worden genomen met speciale aandacht voor starters (tot 23 jaar) en jonge gezinnen met 

een middeninkomen (tussen € 34.700 en € 43.000). Voorbeelden zijn het MOC-terrein in het 

centrum, Starrenburg III, het VOS-terrein en het perceel Segaar aan de Leidseweg-Noord. 

Ook biedt het bovengrondse tracé van de tunnel van de Rijnlandroute en de omgeving 

daarvan diverse mogelijkheden.  

 Het college van b&w stelt een gemeentelijke beleidsvisie op met een plan van aanpak inzake 

de ontwikkeling van de diverse bouwlocaties. Om op diverse plekken sociale woningbouw 

mogelijk te maken wordt het Volkshuisvestingsfonds ingezet. 

 

4.4. Milieu en Duurzaamheid 

 

De PvdA Voorschoten staat voor een duurzame toekomst voor ons dorp. Duurzaamheid betekent 

verstandig investeren en is dus vooral van belang als we iets nieuws opzetten. De ontwikkeling van 

de Dobbewijk biedt daarvoor kansen. Duurzaam bouwen, hergebruik waar mogelijk, afname van 

energiegebruik en terugdringen van CO2 uitstoot. Dat vereist creativiteit. Creativiteit, die we willen 



halen uit een denktank van bestuurders, milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en 

bewoners. 

 

 Bestaande gebouwen en voorzieningen worden verduurzaamd, dat wil zeggen minder 

belastend gemaakt. Dat geldt niet alleen voor energieverbruik, maar ook voor een tweede 

leven van gebruikte en afgedankte materialen. Het college stelt hiervoor een plan van 

aanpak op. 

 De PvdA vindt dat hergebruik moet worden gestimuleerd door het gemakkelijk te maken 

gebruikte spullen in te leveren bij een lokaal inzamelpunt met gangbare openingstijden.  

 

Het meervoudig gebruik van openbare ruimten en gebouwen is een belangrijk onderdeel van 

duurzaamheid.  

 

 Scholen worden geschikt gemaakt voor gebruik ’s avonds, sportfaciliteiten als clubhuizen, 

gymzalen en sportvelden voor alternatief gebruik overdag.  

 Om fietsgebruik ten opzichte van de auto te bevorderen, komen er meer voorzieningen om 

fietsen te parkeren: in het centrum, bij de winkels, bij horecagelegenheden en bij het station. 

Ook worden kuilen in fietspaden niet conform een herstraatplan gerepareerd, maar zo 

spoedig mogelijk nadat hierover een melding bij de gemeente is binnengekomen.  

 

4.5. Verkeer 

 

Voorschoten ligt in het dicht bevolkte gebied tussen Den Haag en Leiden. Vele inwoners verlaten 's 

ochtends de gemeente en andere rijden door Voorschoten onderweg naar hun bestemming. Het 

hoofdwegennet wordt hierdoor zwaar belast. 

 

 Om het verkeer zo soepel mogelijk uit Voorschoten te leiden naar het hoofdwegennet, vindt 

de PvdA dat de aansluiting aan de noordkant van Voorschoten richting de A4 moet worden 

verbeterd.  

 

Het verder verbeteren van de doorstroming mag echter niet leiden tot een concessie aan de 

verkeersveiligheid. Het veilig kunnen oversteken door voetgangers en fietsers van het gemeentelijke 

hoofdwegennet moet eveneens verder worden verbeterd.  

 

 Om een balans tussen verkeersafwikkeling en veiligheid verder te versterken wil de PvdA dat 

het aantal zebrapaden en rotondes (bijvoorbeeld bij de Zilverfabriek) op de hoofdstructuur 

wordt uitgebreid, zeker op routes van en naar scholen.  

 De PvdA hecht aan goede intergemeentelijke fietspaden, zoals de Velostrada en de Via44, de 

fietspaden tussen Leiden en Den Haag. De knelpunten op deze fietspaden, zoals begroeiing, 

gevaarlijke bochten en variabele toegang voor bromfietsen in overleg met provincie en 

buurgemeenten worden opgelost. 

 

De afgelopen jaren zijn er in alle wijken 30-km zones aangelegd. Dit heeft de veiligheid van de 

woonwijken voor fietsers en voetgangers flink verbeterd. De praktijk leert dat het niet 

vanzelfsprekend is dat automobilisten zich aan de aangegeven snelheid houden.  



 

 De PvdA wil dat onderzocht wordt op welke wijze het rijgedrag van automobilisten kan 

worden beïnvloed door specifieke verkeerskundige maatregelen te nemen.  

 

Gemeentelijk openbaar vervoer, zoals de bus, is belangrijk voor de algemene mobiliteit. Een 

fijnmazig netwerk van busverbindingen maakt het mogelijk dat het dorpscentrum, diverse 

winkelcentra in de wijken, de NS stations, diverse scholen buiten de gemeente en de ziekenhuizen in 

de buurgemeenten goed bereikbaar zijn. Gezien de kosten die dit met zich meebrengt, maakt de 

PvdA zich zorgen over de instandhouding van het aantal busverbindingen in Voorschoten.  

 

 Voor de PvdA geldt als uitgangspunt dat in beginsel elke wijk een busverbinding heeft en 

behoudt. Ook blijven Leiden en Den Haag per bus vanuit Voorschoten bereikbaar.  

 De voorzieningen voor het parkeren van fietsen en auto's in omgeving van het station 

Voorschoten worden uitgebreid, zodat het voor u nog aantrekkelijker wordt om van de trein 

gebruik te maken. 

 

5. Gemeente en dienstverlening 

5.1. Inleiding  

Op veel terreinen verlegt de gemeente haar rol van bedenker en uitvoerder naar de rol van regisseur 

en opdrachtgever. Overheidssturing wordt meer procesmatig en minder gericht op het zelf 

verwezenlijken van eigen doelstellingen. Hierbij wordt gezocht naar een bestuurlijke schaal die past 

bij de aard, omvang en complexiteit van het desbetreffende maatschappelijke vraagstuk. De 

rolverandering van de overheid heeft invloed op de manier waarop de ambtelijke organisatie het 

bestuur bijstaat. Ambtenaren moeten meer dan in het verleden in staat zijn een dialoog aan te gaan 

met burgers en organisaties en de samenwerking met hen kunnen aangaan. Daarnaast moeten zij 

meer dan in het verleden de bestuurder ondersteunen zodat die een centrale rol heeft in de 

beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en de beleidsuitvoering.  

5.2. Dienstverlening 

Regelmatig geven burgers en bedrijven signalen af dat ze ontevreden zijn over de kwaliteit van de 

gemeentelijk dienstverlening. Natuurlijk, de medewerkers van de gemeente zijn vriendelijk en 

behulpzaam, maar daar gaat het niet om. Als u met een vraag bij de gemeente komt, staat uw vraag 

wat de PvdA Voorschoten betreft centraal. Dat is op dit moment vaak niet het geval. Uw vraag wordt 

te vaak behandeld vanuit de regels en procedures. Regelmatig is de gemeente niet uw 

gesprekspartner, maar een te nemen hindernis. De grondhouding bij uw vragen moet zijn uw vraag 

snel en volledig te beantwoorden. Dat betekent niet dat u altijd gelijk krijgt, of dat u altijd 

toestemming voor uw plannen krijgt. De gemeente hoort met u een dialoog aan te gaan, waarbij u 

snel een antwoord krijgt. Afwijzingen horen er soms bij, want uw belang is niet altijd het enige en de 

gemeente hoort een gedegen afweging te maken waarbij soms andere belangen zullen prevaleren. 

Maar een afwijzing moet wel altijd duidelijk worden gemotiveerd. Bij een conflict hoort u ook 

gewezen te worden op de beroepsmogelijkheden en klachtenregelingen die de gemeente kent.  

De gemeente moet bij de dienstverlening een passie voor kwaliteit krijgen die ze nu te vaak nog mist, 

getuige onder andere onderzoek van de Kamer van Koophandel en de ervaringen van te veel 



organisaties en inwoners die te langzaam worden geholpen of een onduidelijk antwoord ontvangen 

op hun verzoeken. 

 De PvdA vindt dat uw standaardvragen snel moeten worden beantwoord. Complexe 

vraagstukken moeten in dialoog met u worden aangepakt zodat er heldere, onderbouwde 

antwoorden kunnen worden geven. 

5.3. Digitalisering 

U hoort zo veel mogelijk zaken zelf digitaal te kunnen regelen als u dat kunt en wilt. Dan zit u niet 

vast aan openingstijden en bepaalt u zelf wanneer u uw zaken regelt. Als u er de voorkeur aan geeft, 

kunt u ook telefonisch contact met de gemeente zoeken. Dat is geen 24 uur per dag, maar nog altijd 

een stuk flexibeler dan als u voor alles langs moet komen. Voor als u zelf toch persoonlijk contact 

wenst, blijft er een balie in het gemeentehuis.  

 De PvdA wil dat de gemeente standaardvragen digitaal gaat afhandelen.  

 De PvdA Voorschoten vindt het belangrijk dat Voorschotenaren kunnen rekenen op een 

gemeente die met hen meedenkt.  

Voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn volledig digitale dienstverlening te 

gebruiken en voor de zaken waarvoor u volgens de wet zelf langs moet komen op, bijvoorbeeld voor 

het aanvragen van een identiteitsbewijs of paspoort, blijft een balie binnen Voorschoten 

beschikbaar.  

 Op langere termijn kan worden overwogen over te gaan op huisbezoeken of een systeem van 

flexibele afspraken. De insteek van de PvdA-Voorschoten is daarbij: digitaal aanbieden wat 

kan, maar voor mensen die dat niet kunnen, moet er altijd een offline alternatief voorhanden 

blijven. Een dergelijk offline alternatief kan ook als back-up dienen voor als het systeem niet 

beschikbaar is. 

Naast digitalisering van dienstverleningsproducten waar de gemeente monopolist is, zoals 

paspoorten en uittreksels uit het bevolkingsregister, etc. moet digitale dienstverlening zich ook 

richten op het informeren van en communiceren met u. Dit geldt zowel voor de beleidsontwikkeling, 

de besluitvorming als de uitvoering.  

 De PvdA wil flexibele 24/7 digitale dienstverlening voor standaardvragen en -producten. Dit 

wordt aangevuld met een balie voor iedereen die de gemeente niet digitaal kan of wil 

benaderen. Er blijft altijd de mogelijkheid tot persoonlijke afspraken binnen een redelijke 

termijn voor complexe vragen. Verder komt er een website met meer mogelijkheden voor 

respons, zodat het voorbereiden en maken van beleid transparanter wordt en u er, 

laagdrempelig, actief aan kunt meedoen 

5.4. Sociale veiligheid 

Volgens de statistieken is Voorschoten een relatief veilig dorp. Desondanks waren er de laatste jaren 

diverse inbraakgolven en ook waren er enkele grote overvallen. Dit heeft een negatief effect op het 

veiligheidsgevoel van burgers. Gemeente en politie werken daarom samen om de veiligheid in de 

gemeente te waarborgen. Het politiekeurmerk Veilig wonen draagt hieraan bij. 



 De PvdA vindt dat er komende jaren, ook met de aangekondigde bezuinigingen en 

ingevoerde veranderingen in de politieorganisatie, voldoende aandacht en menskracht 

behouden moet blijven om in te zetten binnen Voorschoten. 

 De PvdA geeft daarnaast prioriteit aan preventie. De gemeente neemt samen met de politie 

het initiatief om burgers te adviseren bij het voorkomen van woninginbraak en het veiliger 

maken van de leefomgeving. Prioriteit gaat uit naar het terugdringen van sociaal onveilige 

plekken. 

5.5. Zelfstandig of fuseren? 

De gemeente Voorschoten wordt de komende jaren verantwoordelijk voor aanzienlijk meer taken. 

Daarnaast vereist het uitvoeren van die taken steeds meer specialistische deskundigheid. Steeds 

meer gemeenten zoeken daarom samenwerking met andere gemeenten of besluiten te fuseren. Dit 

laatste aspect zorgt ervoor dat indien Voorschoten blijft kiezen voor zelfstandigheid onze gemeente 

geleidelijk aan een kleine gemeente wordt en in de regio minder invloed heeft.  

Tegen deze achtergrond is het voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, de 

kostenbeheersing en de toekomst van onze gemeente goed om na te denken over de vraag of 

Voorschoten op termijn zelfstandig kan blijven. Schaalvergroting is uiteraard geen doel in zichzelf, 

maar dat geldt ook voor het vasthouden aan zelfstandigheid.  

 De PvdA vindt dat aan de eventuele keuze die wordt gemaakt voor fusie met een of 

meerdere andere gemeenten een weloverwogen keuzeproces ten grondslag moet liggen 

waarin op basis van criteria een afweging wordt gemaakt. De PvdA wil fuseren met 

Wassenaar mits hiermee een aantoonbare kostenbesparing van miniaal 10 procent wordt 

gerealiseerd, er sprake is van inkomstenverhoging vanuit het rijk, het voorzieningenniveau 

gewaarborgd blijft, de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk wordt verbeterd en dat er 

weer een transparant en controleerbaar bestuursmodel wordt ingevoerd met rechtstreekse 

politieke aansturing van de ambtelijke organisatie.  

 Vooralsnog kiest de PvdA ervoor om samen te werken met de gemeente Wassenaar. 

Wassenaar is niet alleen onze buurgemeente, Voorschoten en Wassenaar zijn qua aantal 

inwoners gelijkwaardige gemeenten. Bovendien is er al een ambtelijke fusie. 

Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten worden in dit kader heroverwogen. 

Per 1 januari 2013 zijn de gemeentelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar volledig met 

elkaar gefuseerd. Dit was een slecht besluit van het huidige gemeentebestuur. De prestaties zijn er 

nog niet beter van geworden, de kosten zijn nauwelijks gedaald en de politieke sturing op de 

ambtelijke organisatie is verminderd. In de praktijk betekent dit dat de gemeenteraden van 

Voorschoten en van Wassenaar minder directe invloed op de gemeente hebben. Wij hebben minder 

grip op de financiën en de uitvoering van beleid. De negatieve effecten die de ambtelijk fusie met 

zich meebrengen (de extra ambtelijke kosten en het gebrek aan transparantie) moeten worden 

opgelost. De PvdA-Voorschoten is de enige partij die daarom van begin af aan een bestuurlijke fusie 

heeft bepleit. 

 Als het aan de PvdA ligt worden op korte termijn maatregelen getroffen om de kwaliteit van 

de ambtelijke organisatie substantieel te verhogen, de kosten aanzienlijk te verlagen en de 

bestuurlijke aansturing te verbeteren.  



5.6. Het gemeentebestuur en u  

De PvdA is dè partij die er in Voorschoten op let dat ook de belangen van mensen die zelf misschien 

niet direct de raad of het college aanschrijven, worden meegenomen in besluiten.  

 De PvdA vindt dat bewoners, bedrijven en organisaties zo vroeg mogelijk moeten worden 

betrokken bij het maken van belangrijke beleidsmatige keuzen. De gemeente neemt de 

komende periode daarom meer dan in het verleden het initiatief om alle betrokkenen bij 

elkaar te brengen om samen te werken aan de toekomst van Voorschoten. 

 Om ervoor te zorgen dat de gemeente in de toekomst beter met u in dialoog gaat, wil de 

PvdA ten eerste dat er bij ieder collegevoorstel dat naar de raad gaat standaard wordt 

aangegeven wat er gedaan is om de opinie van de inwoners te peilen en mee te nemen in 

het voorstel. Als met de voorstellen wordt afgeweken van wat inwoners willen - wat soms 

nodig is - wordt die afwijking gemotiveerd. Tevens wordt wat de PvdA betreft, aangegeven 

hoe met betrokkenen is gecommuniceerd. 

 Daarnaast wil de PvdA de besluitvorming van de gemeente anders inrichten. U moet aan de 

voorkant van het hele proces uw mening kunnen laten horen en met de politiek in gesprek 

kunnen gaan. Wij pleiten daarom voor introductie van de volgen werkwijze: elke cyclus 

begint met een opiniërende fase waarin de raad iedereen die iets wil inbrengen over een 

bepaald onderwerp daartoe de kans geeft. Vervolgens komt de meningsvormende fase 

waarin de raadsleden met elkaar in debat gaan. Tenslotte volgt de besluitvormende fase 

waarin de raad een besluit neemt. 

 Concreet wil de PvdA beginnen met thema-avonden. Iedere burger en organisatie in 

Voorschoten is bevoegd om zo'n thema-avond te organiseren. Tijdens zo'n thema-avond 

wordt een onderwerp besproken om daarna door te geleiden naar het bestuurlijke proces.  

Het gaat tijdens deze thema-avonden niet om presentaties van reeds gemaakte plannen 

waar u nog slechts accenten mag plaatsen, maar om bijeenkomsten waar u aangeeft wat 

voor u belangrijk is vóórdat er plannen worden opgesteld. 

6. Financieel perspectief  

De gemeente Voorschoten zit financieel in zwaar weer. Door de crisis en de bezuinigingen door de 

rijksoverheid wordt de financiële ruimte van de gemeente kleiner. De ene bezuiniging wordt op de 

andere gestapeld. De balans van 2012 en 2013: het voorjaarsakkoord in 2012 (Kunduz-akkoord), 

daarna in het najaar van 2012 het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte 2 en daarna in het najaar 

van 2013 komt daar nog € 6 miljard structureel bij voor de begroting voor 2014. Dit heeft vergaande 

gevolgen voor wat nog wel en wat niet meer mogelijk is in de komende periode. In elk geval heeft 

het gevolgen voor de omvang en kwaliteit van de gemeentelijke diensten en voorzieningen. Bij het 

heroverwegen van taken zullen vergaande bezuinigingen noodzakelijk zijn. De PvdA-Voorschoten 

loopt er niet voor weg om ook hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. 

 Om te waarborgen dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt bij de invoering van 

bezuinigingen en investeringen wil de PvdA dat het college van b&w een totale 

heroverweging maakt van alle gemeentelijke bestedingen. Deze heroverweging is 

richtinggevend voor het bezuinigings- en investeringsprogramma in de periode 2014-2018. 

 Het uitgangspunt bij het doorvoeren van bezuinigingen is bij de PvdA de menselijke maat, 

dat wil zeggen dat de PvdA ervoor kiest om in de eerste plaats te bezuinigen op de 



gemeentelijke organisatie en het verbeteren van de efficiency. Uitsluitend als het echt niet 

anders kan, is de PvdA bereid te bezuinigen op gemeentelijke voorzieningen. De omvang 

hiervan dient te allen tijde realistisch te blijven.  

 De PvdA Voorschoten wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen. De PvdA vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit 

ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht. Wettelijk zijn hiervoor beperkte 

mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht benutten. 

Desondanks zullen organisaties die subsidies van de gemeente ontvangen voor een groter 

deel eigen inkomsten moet verwerven. Dit betekent onmiskenbaar dat gebruik van die 

voorzieningen komende periode geleidelijk duurder gaat worden. 

 Veel gemeentelijke accommodaties worden te weinig gebruik. Hierdoor zijn er meer 

gebouwen dan er werkelijk nodig zijn. Deze gebouwen drukken zwaar op de gemeentelijke 

begroting. Onderzocht wordt op welke wijze het aantal gemeentelijke gebouwen kan 

afnemen. 

 De PvdA vindt dat er komende periode terughoudend moet worden omgegaan met het 

verhogen van de gemeentelijke lasten, zoals de OZB. Het streven blijft echter gericht op een 

stijging met maximaal het inflatiepercentage. 

 Onderzocht wordt op welke wijze de gemeente uitgaven aan elkaar kan koppelen. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan een koppeling tussen het vervangen van riolering en het 

bestratingsprogramma. Dergelijke verbindingen kunnen op meer terreinen een gunstig effect 

hebben op het budget. Tevens wordt onderzocht welke gemeentelijke investeringen 

uitgesteld kunnen worden en welke onderhoudsbudgetten hierdoor (tijdelijk) naar beneden 

kunnen worden gebracht.  

 Voor gemeentelijke lasten, zoals de Afvalstoffenheffing en bouwvergunningen, blijft het 

uitgangspunten dat dit kostendekkend dient te zijn. Tarieven stijgen in beginsel maximaal 

met het inflatiepercentage. 

 De PvdA pleit al jaren voor een transparant en consistent financieel beleid. De komende 

jaren zal de PvdA zich blijven inzetten voor een financieel sterke en stabiele gemeente die 

helder verantwoording aflegt over de uitgaven.  

 Het is belangrijk dat Voorschoten financiële reserves heeft om in de toekomst investeringen 

te kunnen doen en om tegenvallers op te vangen, maar reserves opbouwen zijn nooit een 

doel op zich. De reserves van de gemeente worden in beginsel niet gebruikt om de begroting 

sluitend te maken, maar worden uitsluitend aangewend om investeringen te doen. Dat geldt 

voor de algemene reserves, de bestemmingsreserves, het fonds bovenwijksevoorzieningen 

en het volkshuisvestingsfonds.  

 De gemeente inventariseert risico's en is terughoudend met het aangaan van risico's, zoals 

bij het aankopen van grond en onroerend goed. Elke uitgave van de gemeente dient een 

maatschappelijk doel.  

 


