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Voorschoten, 24 april 2022 

 

Aan:  de fractievoorzitters van de VVD, Voorschoten Lokaal, CDA en D66 

i.a.a.  de fractievoorzitters van GroenLinks en SP 

 de burgemeester van Voorschoten 

 de griffier van de gemeenteraad Voorschoten 

 de formateur(s)  

Geachte dames en heren, 

Op donderdag 21 april j.l. heeft de raad het eindverslag van de informateur besproken en in 
meerderheid ingestemd met een traject waarin VVD, Voorschoten Lokaal, CDA en D66 ‘met elkaar in 
gesprek zullen gaan over een op te stellen coalitieakkoord’. Tijdens de beraadslagingen is vanuit deze 
partijen beklemtoond dat zij zich graag willen verstaan met de (beoogde) oppositiepartijen over de 
bestuurlijk-politieke prioriteiten van de komende vier jaren. De PvdA is positief gestemd over deze 
handreiking en pakt graag deze handschoen op.  

De PvdA ziet het daarom als opdracht om in heldere bewoordingen aan te geven wat naar onze 
mening de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten van en voor de komende raadsperiode zijn. In 
bijgevoegde notitie hebben we deze uitdagingen en prioriteiten op een rij gezet. De handreiking 
verplicht de vier partijen om niet alleen kennis te nemen van de negen punten in de bijlage, maar 
ook om op heldere manier in hun toekomstige eindrapportage aan te geven op welke wijze onze 
prioriteiten al dan niet zijn meegenomen in het op te stellen coalitieakkoord. 

Het uitgangspunt van de PvdA blijft om constructief mee te denken met de inhoud van een 
toekomstig college- akkoord. Het zal niettemin duidelijk zijn dat dat bijgevoegde notitie tevens het 
referentiekader van de PvdA zal zijn bij de politieke beoordeling van het op te stellen coalitieakkoord.  

Wij wensen u veel succes toe in uw werkzaamheden en wij zijn gaarne bereid die om dit op een 
gewenst moment toe te lichten! 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Arnold Posthuma, Rachèl van Hellemondt en Ad de Graaf 

PvdA Voorschoten 
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Belangrijkste uitdagingen en prioriteiten raadsperiode 2022 – 2026 

Deze notitie bevat een opsomming van belangrijke prioriteiten voor de komende jaren en is opgesteld 
ten behoeve van de (in)formatie die moet leiden tot een nieuwe coalitie en een nieuw college. Voor 
ons volledige programma verwijzen we naar onze website: https://voorschoten.pvda.nl  

Werkwijze en cultuur 

1. Bestuurlijke en politieke cultuur: 
De afstand tussen burger en gemeentebestuur moet worden verkleind. Burgerparticipatie wordt  
serieus genomen. Inwoners, ondernemers en verenigingen worden in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken bij planvorming. Het nieuwe college en de nieuwe raad nemen het initiatief tot 
een serieus debat over de Bestuurseffectrapportage van de Alliantie Burgers Voorschoten. 

2. Bestuurlijke en politieke cultuur: 
De PvdA wil een gemeentebestuur dat daadkrachtig, sociaal en innovatief is. ‘Daadkrachtig’ 
betekent dat vaker wordt gekozen voor actief stimuleren van ontwikkelingen in plaats van af te 
wachten tot deze ‘vanzelf’ plaatsvinden. Alleen de markt lost het niet op. ‘Sociaal’ betekent dat de 
gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij de bestaanszekerheid van zijn inwoners.  
‘Innovatief’ betekent dat soms gekozen wordt voor het betreden van nieuwe paden waarbij ‘ietsje 
meer of ietsje minder’ wordt ingeruild voor ‘iets anders’.  

Inhoudelijke prioriteiten 

3. Wonen 
Bij het woningbouwprogramma van de komende jaren is het uitgangspunt van de PvdA er dat 
sprake is van 30% sociale woningbouw en 25% middenhuur en sociale koop. Op korte termijn 
wordt uitvoering gegeven aan motie 231 van PvdA en andere partijen (3 februari 2022) waarmee 
de raad het college verzoekt voor 1 oktober 2022 in een informatiebrief te beschrijven hoe de 
gemeente meer invloed kan uitoefenen op het type en de prijsklassen van de te bouwen woningen. 
We willen de positie van de gemeente  versterken ten opzichte van corporaties en 
projectontwikkelaars. In het verlengde hiervan presenteert het college uiterlijk 1 januari 2023 zijn 
voornemens met betrekking tot het woningbouwprogramma in de komende vijf jaren. Teneinde 
tot een daadkrachtig bouwbeleid te komen is een versterking van de ambtelijke capaciteit 
noodzakelijk.  Geen inhuur is het devies! 

4. Sociaal domein 
Eén op de veertien huishoudens in Voorschoten is financieel kwetsbaar. Op dit moment zijn er 
uiteenlopende regelingen ter ondersteuning van de financieel meest kwetsbaren. De PvdA wil dat 
de gemeente nog dit jaar de bestaande regelingen op een rijtje zet en kritisch doorlicht. Doen deze 
regelingen waar ze voor bedoeld zijn? Worden de mensen waarvoor ze bedoeld zijn wel bereikt? 
Hoe staat het met de toegankelijkheid en de gemeentelijke informatievoorziening? Is er voldoende 
samenhang tussen de regelingen en in de uitvoering hiervan? Wat kunnen we leren van andere 
gemeentes? En uiteindelijk, hoe versterken we onze ondersteuning aan deze groep inwoners. Bij 
de uitvoering van het sociaal beleid behoort het ‘vertrouwensbeginsel’ uitgangspunt van het  
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handelen te zijn. Doorgeslagen vormen van controle en wantrouwen worden actief bestreden.  Op 
het gebied ven Jeugdzorg dient de versnippering van aanbieders te worden aangepakt  
 

5. Duurzaamheid 
In het verlengde van de diverse plannen waarbij ‘visie’ en ‘uitgangspunten’ centraal staan, is het 
nu tijd voor een concrete uitvoeringsagenda. Voor de PvdA zijn drie uitgangspunten belangrijk. In 
de eerste plaats is betaalbaarheid voor de burgers een belangrijk gegeven en voorwaarde voor 
draagvlak. Generieke regelingen zoals een voucher voor elk huishouden worden vervangen door 
regelingen die betere aansluiten bij de financiële positie van huishoudens en die bijdragen aan het 
bestrijden van energiearmoede. In de tweede plaats is een wijkgerichte aanpak belangrijk die 
aansluit bij de specifieke kenmerken van de buurt. En in de derde plaats moet zoveel als mogelijk 
worden aangesloten bij de afspraken uit het coalitieakkoord van het kabinet waardoor maximaal 
gebruik kan worden gemaakt van de financiële mogelijkheden van de Rijksoverheid. Voorschoten 
zal plannen moeten indienen om aan co-financiering te komen.    

6. Centrumontwikkeling 
De gemeente zal meer dan nu inspirerend, stimulerend en daadkrachtig zijn. Allereerst zal de 
ontwikkeling van het Churchillplein, het MO-terrein, het Fixit-terrein en het Wagenerf zorgen voor 
meer woningen. In de tweede plaats wordt samen met ondernemers en bewoners het 
voorzieningenaanbod aangepakt. Voorbeelden zijn een voorziening voor ZZP’ers, een kidscafé en 
een Gemeentelijk en Groen Informatiecentrum. Herinrichting van het Treubplein draagt bij aan 
meer dynamiek en versterkt de aantrekkingskracht van het centrum. Meer horeca in de 
Schoolstraat en het Treubplein behoort tot de mogelijkheden, meer horeca in de Voorstraat 
verstoort het broze evenwicht tussen horeca en wonen en is onwenselijk. In de derde plaats, 
zorgen we voor een goed bereikbaar, groen en schoon centrum. Tenslotte, ten vierde, wordt in 
2022 een knoop doorgehakt over de locatie van de Multifunctionele accommodatie (MFA).  

7. Cultuur en Sport 
De PvdA vindt dat cultuur en sport de komende vier jaren hoger op de politieke agenda moeten 
staan. Samen met de Cultuurfabriek en de zojuist opgerichte Sportkoepel.  Een sterker 
verenigingsleven maakt Voorschoten een vitale en levendige gemeente.  Samen met de mensen 
en de organisaties in de cultuur- en sportsector willen we in 2022 een agenda maken waarin 
staat wat we de komende jaren gaan doen, wanneer we dat doen en wat de gemeentelijke 
bijdrage hieraan kan zijn. We verwachten een actieve houding van de gemeente, met een lange 
termijn missie en visie dat bijdraagt aan het sociale cement van Voorschoten. De 
cultuurcoördinator moet actief aan de slag met het verkrijgen van additionele fondsen en het 
promoten van de cultuursector in Voorschoten. Er zal onderhoud gepleegd moeten worden aan 
de verschillende sportaccommodaties. Ook moet het sportklimaat veiliger en inclusiever worden 
gemaakt. Tevens vinden we dat zwembad Het Wedde als publieke voorziening moet worden 
beschouwd. De PvdA pleit dan ook voor het openhouden van het zwembad. 

8. Veiligheid 
Op het gebied van veiligheid moet in Voorschoten de basis op orde komen. Het aantal wijkagenten 
moet naar vijf worden opgehoogd. Daarbij moet worden gestreefd naar een evenwicht tussen 
boa’s en wijkagenten, bijvoorbeeld in een verhouding van vijf op vijf. Zo is Voorschoten zeven 
dagen in de week verzekerd van (zichtbare) veiligheidszorg op straat. Recent heeft Voorschoten 
op aandringen van de PvdA geld vrijgemaakt voor de aanstelling van een ambtenaar ondermijning.   
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Het is belangrijk dat deze functionaris snel aan de slag gaat en de veiligheid van haar bewoners 
ook op dit vlak serieus gaat nemen. Er is sprake van grootschalig, achterstallig onderhoud. Een plan  
van aanpak voor de komende collegeperiode moet op de kortst mogelijke termijn aan de raad 
worden voorgelegd. 

 
9. Financiën 

Bij het maken van financiële keuzes in Voorschoten laat de PvdA zich leiden door twee 
uitgangspunten:  
1) In welke mate wordt rekening gehouden met minder draagkrachtige en kwetsbare groepen? 
2) In welke mate wordt bijgedragen aan het sociale cement van Voorschoten?  
 
Verder vinden wij dat realistisch begroten de norm moet zijn:  onderbegroten en PM-posten 
worden zoveel mogelijk vermeden. Verder willen dat de nota schuldbeheersing van 2018 direct 
aan het begin van de nieuwe raadsperiode geëvalueerd en geactualiseerd wordt. Om te investeren 
in de ambtelijke capaciteit en het verenigingsleven, willen we dat de OZB voor niet-woningen 
(eigendom) wordt verhoogd.  
 
                              --------------------------------------------------------------------- 
 


