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Een	groen	dorp	in	een	sterke	regio	

Voor	u	ligt	het	verkiezingsprogramma	van	D66	Leiderdorp.	Bij	het	schrijven	ervan	hebben	we	veel	inbreng	
gekregen.	Van	D66-leden	én	van	betrokken	inwoners	en	organisaties	in	ons	dorp.	Tijdens	onze	“In-gesprek-met”	
acties	op	straat	en	onze	voordeurgesprekken	vertelde	u	ons	wat	u	belangrijk	vindt.	In	door	ons	georganiseerde	
themabijeenkomsten	zijn	we	dieper	ingegaan	op	een	aantal	onderwerpen	als	fijnstof,	recreatie	en	economie.	Ik	
ben	ervan	overtuigd	dat	veel	van	uw	ideeën	terecht	zijn	gekomen	in	dit	programma.	

D66	wil	–	met	u	-	bouwen	aan	een	mooi	en	sterk	dorp,	waar	iedereen	prettig	kan	wonen,	werken	en	
ontspannen.	Een	dorp	dat	aantrekkelijk	is	voor	alle	bewoners	in	een	verbondenheid	tussen	generaties	en	met	
buurgemeenten.	Een	duurzaam	dorp	waarin	groen	en	natuur	behouden	blijven.	D66	wil	werken	aan	een	dorp	
met	een	innovatief	ondernemersklimaat	waar	de	gemeente	goed	samenwerkt	met	bewoners,	ondernemers	en	
onderwijsinstellingen.		

Onderwijs	schept	kansen	en	is	voor	ons	de	manier	om	maatschappelijke	tweedeling	te	bestrijden.	D66	ziet	dat	
het	bedrijfsleven	en	onderwijs	elkaar	versterken.	Ook	onze	sportverenigingen	en	cultuurorganisaties	dragen	bij	
aan	verbinding,	inspiratie	en	plezier.	Dit	mag	voor	niemand	onbereikbaar	zijn.	Wij	streven	naar	een	groene,	
gezonde	leefomgeving,	die	mensen	stimuleert	om	te	bewegen	en	gezond	te	blijven	

De	afgelopen	jaren	heeft	D66	een	belangrijke	rol	
gespeeld	in	het	bestuur	van	Leiderdorp.	Onze	
gemeente	heeft	de	economische	crisis	van	de	
afgelopen	jaren	goed	doorstaan.	Vooral	door	onze	
D66-wethouder	Michiel	van	der	Eng	zijn	de	
gemeentelijke	financiën	onder	controle.	Het	
afgelopen	jaar,	waarin	D66	niet	in	het	college	zat,	
laat	echter	ook	zien	dat	dit	zeker	niet	
vanzelfsprekend	is.	Het	kan	zo	weer	veranderen.	
Daarom	willen	wij	keuzes	maken	die	ook	in	de	
toekomst	houdbaar	zijn.	

Steunt	u	ons?	Met	uw	steun	kunnen	we	meer	
bereiken.	Zodat	Leiderdorp	ook	in	toekomst	een	
groen	dorp	blijft	in	een	sterke	regio.		
	

Stem	op	21	maart	D66!	

Jeroen	Hendriks	
Lijsttrekker	D66	Leiderdorp	
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Onze	drijfveren	

D66	Leiderdorp	is	een	gedreven	partij.	Onze	uitgangspunten	zijn	vastgelegd	in	vijf	‘drijfveren’.	Deze	
geven	richting	bij	onze	standpuntbepaling	maar	hebben	niet	de	status	van	dogmatische	waarheden.	

Vertrouw	op	de	eigen	kracht	van	mensen	
D66	vertrouwt	op	de	eigen	kracht	van	Leiderdorpers.	Zij	weten	vaak	heel	goed	wat	er	in	hun	omgeving	nodig	is.	Dat	leidt	tot	
betere	oplossingen.	D66	wil	dat	de	gemeente	vindingrijkheid	van	inwoners	ondersteunt	en	er	ruimte	aan	geeft.	Wij	vinden	
het	belangrijk	dat	de	gemeente	toegankelijk	is,	zodat	inwoners	echt	kunnen	meepraten,	meedenken	en	meedoen.	Helaas	is	
niet	iedereen	zelfredzaam.	D66	wil	dat	de	gemeente	een	vangnet	verschaft	voor	wie	dat	echt	nodig	heeft.	

Denk	en	handel	regionaal	
Inwoners	en	bedrijven	moeten	niet	gehinderd	worden	door	grenzen	van	overheden.	Leiderdorp	staat	de	komende	jaren	
voor	grote	uitdagingen.	Veel	daarvan	kunnen	door	onze	kleine	gemeente	niet	meer	goed	alleen	worden	aangepakt.	Er	is	
intensieve	samenwerking	met	andere	gemeenten	nodig.	Samenwerking	biedt	kansen	op	het	vlak	van	zorg,	economie	en	
onderwijs,	duurzaamheid	en	natuur,	wonen,	winkelen,	vrije	tijd	en	recreatie.	Kansen	om	de	sterke	punten	in	de	regio	met	
elkaar	in	verbinding	te	brengen.	Zo	kunnen	we	een	concurrerende	en	aantrekkelijke	regio	blijven.	
Er	wordt	al	veel	samengewerkt	met	omliggende	gemeenten,	in	een	veelheid	aan	samenwerkingsverbanden.	Een	groot	deel	
van	het	gemeentelijk	budget	wordt	binnen	deze	samenwerkingen	uitgegeven,	maar	de	invloed	van	gemeenteraadsleden	
hierop	is	beperkt.	Wij	vinden	het	belangrijk	om	de	bestuurlijke	spaghetti	waarin	onze	gemeente	zich	bevindt	aan	te	pakken.	
Op	die	manier	kunnen	we	transparantie	en	democratische	controle	waarborgen.	

Beloon	prestatie	en	deel	de	welvaart	en	zorg	
Wij	willen	een	dynamische,	open	samenleving.	Een	samenleving	waarin	iedereen	in	vrijheid	de	ruimte	krijgt	om	zijn	eigen	
beslissingen	te	nemen.	Waarin	iedereen	zich	op	zijn	eigen	manier	kan	ontwikkelen.	Mensen	zijn	niet	gelijk,	wél	gelijkwaardig.	
Wij	willen	dat	de	gemeente	ruimte	laat	voor	die	verschillen.	Wij	streven	naar	economische	zelfstandigheid	voor	zoveel	
mogelijk	mensen	en	vinden	dat	mensen	die	uitmuntend	presteren	daarvoor	een	beloning	verdienen.	Wij	vinden	het	
vanzelfsprekend	om	welvaart	met	elkaar	te	delen.	
Samenleven	doe	je	niet	alleen.	Het	is	ook	zorgen	voor	de	ander	en	naar	elkaar	omkijken.	Zorg	vanuit	de	overheid	moet	voor	
iedereen	toegankelijk	zijn.	Daarnaast	zorgen	mensen	voor	eigen	familie,	buren	en	vrienden.	Wij	staan	hierbij	voor	
keuzevrijheid,	voor	regie	over	het	eigen	leven.	D66	wil	inzetten	op	zelfredzaamheid	maar	hulp	bieden	waar	dat	echt	nodig	is.	
Wie	zorg	nodig	heeft,	moet	deze	zorg	krijgen.	D66	vindt	maatwerk	en	kwaliteit	van	zorg	belangrijk.	

Kiezen	voor	duurzaamheid	
D66	kijkt	verder	dan	morgen.	Wij	staan	voor	een	modern	en	vooruitstrevend	dorp,	waarin	ook	volgende	generaties	veilig	en	
gezond	kunnen	opgroeien.	D66	kiest	daarom	voor	duurzaamheid.	Wij	zijn	er	ook	van	overtuigd	dat	investeren	in	
duurzaamheid	Leiderdorp	aantrekkelijk	houdt	en	economische	groei	mogelijk	maakt.	Kiezen	voor	de	toekomst	betekent	
voor	ons	vooraf	investeren	in	plaats	van	achteraf	repareren.	
D66	zoekt	altijd	naar	innovatieve,	creatieve	en	groene	oplossingen,	waarbij	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	ideeën	van	de	
Leiderdorpse	inwoners.	De	gemeente	heeft	zelf	een	voorbeeldrol	bij	het	zuinig	omgaan	met	onze	omgeving,	zeker	in	
Leiderdorp	als	kloppend	hart	tussen	stad	en	land.		

Koester	de	grondrechten	en	gedeelde	waarden	
De	fundamentele	waarden	van	onze	samenleving	zijn	vrijheid	en	gelijkwaardigheid	van	ieder	mens,	ongeacht	opvattingen,	
geloof,	seksuele	geaardheid,	gerichtheid	of	herkomst.	Lichamelijke	integriteit,	geweldloze	oplossing	van	belangenconflicten	
en	een	respectvol	gehanteerde	vrijheid	van	meningsvorming	en	-uiting,	inclusief	respect	voor	onze	democratische	
rechtsstaat	en	privacy,	zijn	voor	ons	centrale	waarden.	Die	waarden	zijn	universeel	en	gelden	altijd,	zonder	uitzondering.	Wij	
beschermen	de	grondrechten	van	onszelf	en	anderen.	
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Wat	we	bereikt	hebben	

De	afgelopen	jaren	heeft	fractie	van	D66	Leiderdorp	belangrijke	bijdragen	geleverd	aan	ons	dorp.	Dit	
heeft	geleid	tot	mooie	resultaten.	

• Door	zorgvuldig	en	behoedzaam	handelen	waren	–	in	ieder	geval	tot	en	met	eind	2016	-	de	
financiën	én	de	bedrijfsvoering	van	de	gemeente	op	orde	zonder	dat	gemeentelijke	voorzieningen	
geschrapt	zijn.	Leiderdorp	heeft	dankzij	D66	de	economische	crisis	goed	doorstaan.		

• De	woonlasten	zijn,	op	inflatiecorrectie	na,	gelijk	gebleven.		
• De	uitbreiding	van	de	gemeentelijke	taken	op	het	terrein	van	WMO,	Jeugdzorg	en	Participatie	is	

vlekkeloos	verlopen.	D66	heeft	bewaakt	dat	iedereen	de	zorg	krijgt	die	hij	of	zij	nodig	heeft.	
• D66	heeft	gezorgd	voor	een	eerlijke	en	transparante	verdeling	van	buitensportsubsidies.	Dankzij	

nieuwe	afspraken	is	per	vereniging	duidelijk	waar	iedere	vereniging	zelf	verantwoordelijk	voor	is	
en	waar	de	gemeente	voor	zorgt.	Er	is	een	doorbraak	gerealiseerd	in	de	jarenlange	discussie	over	
het	clubhuis	van	RCL	dat	nu	eindelijk	gebouwd	wordt.	

• Basisscholen	hebben	extra	geld	gekregen	voor	het	geven	van	goed	bewegingsonderwijs	aan	alle	
kinderen.		

• In	de	Sterrentuin	komen	zorginstellingen	onder	één	dak	om	de	nieuwe	zorgtaken	van	de	
gemeente	nog	beter	te	kunnen	uitvoeren.	Dit	gebouw	wordt	zo	optimaal	benut.	Een	D66	idee.	

• Met	politie	en	brandweer	zijn	transparante	afspraken	gemaakt,	bijvoorbeeld	over	de	prioriteiten	
(jeugd,	alcohol	en	drugs).	

• De	vluchtelingenopvang	is	in	2016	snel	en	adequaat	georganiseerd.		
• Leiderdorp	krijgt	een	goed	ingepaste	rondweg	die	ervoor	zorgt	dat	doorgaand	verkeer	buiten	het	

dorp	om	gaat.		
• Bij	bouwprojecten	wordt	beter	rekening	gehouden	met	belangen	van	inwoners.	
• We	hebben	ervoor	gezorgd	dat	de	gemeente	Leiderdorp	een	duurzaamheidagenda	heeft	

opgesteld	die	blaakt	van	ambitie.		
• Er	is	dankzij	D66	meer	aandacht	voor	veilig	verkeer	rondom	scholen.		
• De	succesvolle	koopzondagen	zijn	behouden.		
• D66	heeft	de	discussie	over	het	belang	van	regionale	samenwerking	–	en	op	termijn	fusie	–	

opengebroken.	Wat	eens	taboe	was,	wordt	nu	in	het	openbaar	besproken.	
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Hoofdpunten	D66	Leiderdorp	

Een	groen,	prettig	en	duurzaam	dorp	
• Ruimtelijke	ordening,	groen	en	wonen	

• Goede	mix	van	nieuwe	woningen,	hergebruik	gaat	voor	nieuwbouw,	klimaatneutraal	bouwen	
• Polders	blijven	groen,	bebouwing	binnen	de	huidige	grenzen	
• Woonlasten	blijven	gelijk:	alleen	inflatiecorrectie	
• Meer	ruimte	voor	groene	initiatieven	
• Actueel	bomenbeleid,	kappen	met	kappen,	meer	biodiversiteit	

• Duurzaamheid,	afval	en	energie	

• Stimuleren	uitvoering	duurzaamheidsagenda	
• Minder	afval	produceren,	ruimere	openingstijden	gemeentewerf	
• 100%	groene	energie,	duurzame	gemeente	met	duurzame	inwoners	
• OZB-korting	voor	zuinige	woningen	
• Alternatieven	voor	gas,	eigen	afslag	warmterotonde	

• Cultuur	en	recreatie	

• Vitale	bibliotheek,	terugdringen	laaggeletterdheid	
• Ruimte	voor	kleinschalige	culturele	voorzieningen	
• Ligging	Leiderdorp	benutten	voor	versterken	recreatie	
• Behoud	historische	aanzicht	Oude	dorp	
• Betere	recreatieve	fiets-	en	wandelverbindingen	(o.a.	met	het	Ghoybos)	

	

Een	sociaal,	gezond	en	veilig	dorp	
• Onderwijs	

• Brede	scholen	in	hart	van	betrokken	buurt	
• Uitbreiden	aanbod	vroeg-	en	voorschoolse	educatie	
• Voorkomen	schooluitval	

• Sociaal	domein	
Maatschappelijke	ondersteuning	

• Betere	zorg	voor	wie	dat	nodig	heeft,	dichter	bij	mensen,	patiënt	centraal	
• Steunen	mantelzorgers	

Jeugdzorg	
• Eén	gezin,	één	plan,	één	regisseur	
• Regionale	aanpak,	voorkomen	wachtlijsten	
• Meer	aandacht	voor	preventie,	vroegtijdige	signalering	lokaal	organiseren	

Participatie	
• Iedereen	doet	mee,	voorkom	sociaal	isolement	
• Aandacht	voor	laaggeletterdheid	en	schuldpreventie	

• Sport	en	bewegen	

• Transparant	en	eerlijk	sportbeleid	voor	iedereen	
• Goed	bewegingsonderwijs	op	school	
• Regionaal	beleid	rond	sportaccommodaties	

• Veiligheid	

• Privacy	inwoners	belangrijk,	geen	preventief	cameratoezicht	
• Evenementen	prima,	wel	duidelijke	kaders	in	overleg	met	omwonenden	
• Verkeersveiligheid,	“voorrang”	voor	kwetsbare	verkeersdeelnemer	
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Een	bedrijvige	en	bereikbare	gemeente	
• Economie	

• Regionale	schaal:	voortzetten	Economie071	
• Leiderdorp	aantrekkelijker	voor	kennisbedrijven	en	medewerkers	(voorzieningen	voor	expats)	
• Uitbouwen	Vitaliteitsboulevard	

• Bereikbaarheid	en	mobiliteit	

• Goed	ingepaste	rondweg,	minder	doorgaand	(sluip)verkeer	op	lokale	wegen	
• Oplossen	knelpunten	A4	en	Leiderdorpse	Brug	
• Fietser	op	kop	
• Geen	parkeertoerisme,	wel	transferium	

	

Een	sterk	en	democratisch	bestuur	
• Bestuur	en	organisatie	

• Verbeteren	betrokkenheid	inwoners	en	organisaties	
• Integer,	transparant	en	democratisch	
• Digitaal	eerst	

• Financiën	

• Degelijke	en	inzichtelijke	gemeentefinanciën	
• Subsidies	ondersteunen	gemeentelijke	speerpunten	en	zijn	nooit	structureel	

• Regionale	samenwerking	

• Vol	inzetten	op	regionale	samenwerking		
• Voorkeur	voor	fusie,	maar	met	behoud	van	eigen	identiteit	en	voorzieningen	
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Een	groen,	prettig	en	duurzaam	dorp	
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Ruimtelijke	ordening	

• Kwaliteit	openbare	ruimte	omhoog,	groene	karakter	van	het	dorp	behouden,	geen	verdere	
bebouwing	in	de	polders.		

• Goede	communicatie	en	inspraak	belangrijk.	Ruimte	voor	initiatieven	van	inwoners.	
• Historisch	aanzicht	Oude	Dorp	behouden.		

Groen	

• Bomenbeleid	gericht	op	de	lange	termijn.	Bomen	alleen	kappen	als	dat	niet	anders	kan.	
Vervanging	door	kwalitatief	gelijkwaardige,	of	betere,	bomen.	

• Verbeteren	groenonderhoud	en	onkruidbestrijding.		
• Groenbeleid	en	-beheer	gericht	op	vergroten	biodiversiteit	en	natuurwaarde.		
• Samen	met	beheerorganisaties,	provincie	en	agrariërs,	broedsucces	van	(weide)vogels	

vergroten.	

Wonen	

• Woonbeleid	vooral	gericht	op	starters,	senioren	en	scheefwoners.	
• Maximale	doorstroming	door	goede	balans	tussen	aantal	sociale	huurwoningen	en	

huurwoningen	in	het	segment	net	daarboven.	
• Herbestemmen	leegstaande	kantoorgebouwen	tot	woonruimte.		
• Senioren	houden	zelf	regie	over	hun	woonsituatie.	Per	wijk	een	woon-zorgvisie	ontwikkelen.		
• Nieuwe	bouwlocaties	ontwikkelen	met	respect	voor	de	omgeving	en	het	bestaande	groen	

en	in	goed	overleg	met	bewoners.		
• Energietransitie	gestalte	geven	door	ondersteuning	energiebesparingen	in	bestaande	

woningen	en	lagere	leges	bij	bouw	van	nul-op-de-meterwoningen.	

.		

De	demografische	ontwikkelingen	leiden	ertoe	dat	we	
woningen	moeten	bouwen.	De	huidige	bebouwingsgrenzen	
zijn	wat	D66	betreft	definitief.	Er	vindt	geen	verdere	
bebouwing	plaats	in	de	Achthovenerpolder	en	ook	de	
Boterhuispolder	en	Munnikenpolder	blijven	groen.	Ook	het	
groen	binnen	de	bebouwde	kom	moet	groen	blijven.	Met	
die	woningbouwopgave	moeten	we	dus	creatief	omgaan.	
Dat	betekent	dat	nieuwbouw	op	bestaande	locaties	vaker	
hoogbouw	zal	zijn.	In	geval	van	bestaande	
kantoorgebouwen	hebben	renovatie	en	herbestemming	de	
voorkeur.	

Ecologische	hoofdverbindingen	en	–structuren	binnen	en	
buiten	de	bebouwde	kom	moeten	we	goed	onderhouden	
en	waar	mogelijk	versterken,	bijvoorbeeld	door	de	aanleg	
van	natuurvriendelijke	oevers.	De	gemeente	ondersteunt	
inwonersinitiatieven	met	een	positieve	invloed	op	de	
openbare	ruimte,	zoals	buurttuinen	en	stadslandbouw		

D66	wil	op	termijn	van	het	industrieterrein	aan	de	Lage	
Zijde-Achthovenerweg	af	en	zou	graag	zien	dat	dit	gebied	
beter	wordt	ingepast	in	het	landschap.	Nu	Vliko	is	
vertrokken	komt	het	aan	op	vervolgstappen.		

Leiderdorp	heeft	een	flink	aantal	monumentale	panden	die	
het	bewaren	en	beschermen	waard	zijn.	De	gemeente	
heeft	tot	voor	kort	daaraan	geen	aandacht	willen	
schenken.	Door	dit	beleid	dreigden	mooie	panden	in	het	
oude	dorp	te	verdwijnen.	We	willen	het	historische	
aanzicht	van	de	Hoofdstraat	in	het	Oude	Dorp	behouden.	
D66	zal	de	uitvoering	van	de	nieuwe	Monumentennota	
nauwlettend	volgen.	

Het	groen	in	Leiderdorp	is	belangrijk	voor	een	mooie	en	
gezonde	leefomgeving.	Dit	moet	behouden	blijven,	zowel	
in	het	dorp	zelf	als	in	ons	buitengebied.	Het	onderhoud	van	
ons	openbaar	groen	is	nu	niet	goed,	dit	verdient	meer	
aandacht.	Het	moet	milieuvriendelijk	gebeuren,	kwalitatief	
goed,	planmatig	en	in	overleg	met	de	bewoners.		

Ook	moet	er	meer	aandacht	zijn	voor	ons	bomenbestand.	
Het	bomenbeleid	moet	geactualiseerd	worden	(en	
gebaseerd	op	een	bomenbalans)	met	financiering	voor	de	
vervanging	van	bomen	die	aan	het	einde	van	hun	
levensduur	zijn	gekomen.	De	gemeente	kapt	alleen	bomen	
als	het	echt	niet	anders	kan	en	vervangt	deze	dan	door	
gelijkwaardige	bomen	in	de	directe	nabijheid.	Hierbij	moet	
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aandacht	zijn	voor	diversiteit	in	boomsoorten	en	de	
waarde	voor	andere	flora	en	fauna.	

Ook	moet	er	meer	aandacht	komen	voor	de	weidevogels	in	
onze	polders.	Wij	vinden	dat	alle	betrokken	partijen	een	
convenant	moeten	opstellen	om	gezamenlijk	het	
broedsucces	te	verhogen.		

Leiderdorp	moet	een	gemeente	zijn	met	een	breed	
woningaanbod	voor	alle	sociale	klassen	en	voor	jong	en	
oud.	Enerzijds	betekent	dat	meer	starterswoningen	en	
anderzijds	duurzaam	en	levensloopbestendig	bouwen.	Een	
bijzondere	groep	wordt	gevormd	door	mensen	die	meer	
zijn	gaan	verdienen	maar	in	een	sociale	woning	blijven	
wonen.	Soms	omdat	dit	goedkoper	is,	maar	ook	omdat	
passend	aanbod	ontbreekt	om	te	kunnen	doorstromen.		

Leiderdorp	moet	met	andere	gemeenten	in	de	Leidse	regio	
afspraken	maken	over	het	woningaanbod.	Hetzelfde	geldt	
voor	het	creëren	van	woonruimte	voor	(tijdelijke)	
kenniswerkers	en	studenten.	De	manier	waarop	de	
woningvoorziening	voor	statushouders	geregeld	wordt	

dient	transparant	te	zijn,	speciaal	voor	mensen	die	op	een	
wachtlijst	voor	huisvesting	staan.	

De	gemeente	moet	blijven	stimuleren	dat	eerst	
ongebruikte	(kantoor)panden	worden	verbouwd	alvorens	
nieuwe	te	bouwen,	en	er	zo	voor	zorgen	dat	leegstand	
wordt	opgelost.	De	gemeente	dient	daarmee	ook	rekening	
houden	in	haar	bestemmingsplannen	en	die	waar	nodig	op	
dit	punt	te	herzien.	De	gebouwen	“De	Entree”	en	het	
“Thomashuis”	zijn	goede	voorbeelden	die	navolging	
verdienen.	

Een	op	oude	gebouwen	gebaseerd	bedrijventerrein	als	de	
Baanderij	kunnen	we	best	efficiënter	en	groener	inrichten.	
Hier	dreigt	leegstand,	zeker	als	de	Winkelhof	groter	is	
geworden.	Dat	wil	zeggen	dat	je	nu	al	de	bakens	moet	
verzetten.	Wat	D66	betreft	betekent	dit	dat	er	op	de	
Baanderij	meer	ruimte	moet	komen	voor	wonen.	Het	deel	
van	de	Baanderij	dat	uitkijkt	op	de	Zijl	kan	een	dubbele	
bestemming	krijgen:	woningbouw	en	bedrijvigheid.	De	
afgelopen	periode	heeft	de	raad	D66	hierin	unaniem	
gevolgd.	Het	moet	nu	ook	echt	gaan	gebeuren.
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Duurzaamheid	

• Prioriteit	aan	uitvoering	duurzaamheidsagenda	en	duurzaamheidsmaatregelen	door	
inwoners	en	bedrijven	stimuleren.		

• Meer	oog	voor	de	gevolgen	van	klimaatverandering,	aantal	overstortmomenten	van	
rioolwater	tot	nul	terugbrengen.	

• Milieu	Educatie	Centrum	wordt	Educatiecentrum	voor	Milieu	en	Duurzaamheid.	
• Streng	toezicht	op	naleving	van	milieunormen	en	–wetten.	
• Leidse	regio	wordt	pilotregio	voor	duurzame	innovaties.	

Afval	

• Geen	‘afvaltoerisme’	vanuit	buurgemeenten.		
• Eigen	afvalstroom	gemeente	terugdringen.	
• Openingstijden	gemeentewerf	verruimen.	
• Gemeente	blijft	grofvuil	ophalen.	

Energie	

• Lokaal	groene	energie	opwekken,	aansluitend	bij	al	aanwezige	grootschalige	infrastructuur	
(zoals	A4).	

• Laagdrempelige	energie-	of	duurzaamheidscans	voor	inwoners	en	organisaties.	
• Alle	grootschalige	nieuwbouw	en	renovatie	wordt	‘nul-op-de-meter’.		
• Plan	voor	het	van	het	gasnet	afhalen	van	Leiderdorpse	wijken.		
• Gemeentelijke	gebouwen	toonbeeld	van	energie-efficiëntie	en	duurzaamheid.		
• Korting	op	OZB	voor	energiezuinige	woningen.

D66	vindt	duurzaamheid	heel	belangrijk	en	gelooft	in	
innovatieve	oplossingen	voor	milieu-	en	
klimaatproblematiek.	We	willen	dat	Leiderdorp	en	de	
regio	hierbij	vooroplopen.	We	willen	gebruik	maken	van	
de	ruimschoots	in	onze	regio	aanwezige	kennis	en	zo	een	
pilotregio	worden	voor	duurzame	innovatie.	

We	gaan	de	in	2017	vastgestelde	duurzaamheidsagenda	
uitvoeren.	De	gemeente	gaat	voortvarend	aan	de	slag	
met	de	eigen	activiteiten	en	op	de	activiteiten	van	
anderen	vindt	strakke	regie	plaats.	We	willen	ruimte	
bieden	aan	goede	ideeën	om	ons	dorp	en	onze	regio	
duurzamer	te	maken.	Inwoners	die	hun	woning	
energiezuiniger	willen	maken	gaan	we	ondersteunen;	
wat	ons	betreft	betalen	ze	minder	belasting.		Een	ander	
voorbeeld	van	ondersteuning	is	het	aanbieden	van	een	
aantrekkelijke	duurzaamheidslening.	Het	gemeentelijke	
kapitaal	dat	beschikbaar	is	voor	zo’n	lening	groeit	mee	
met	de	vraag.		

We	willen	onze	kinderen	zo	vroeg	mogelijk	vertellen	over	
het	klimaat	en	duurzaamheid.	Bijvoorbeeld	door	het	
Milieu	Educatie	Centrum	(MEC)	meer	aandacht	te	laten	
besteden	aan	duurzaamheid	en	om	te	vormen	naar	een	
centrum	voor	milieu	en	duurzaamheidseducatie.	

Op	de	naleving	van	milieunormen	en	–wetten	moet	
namens	de	gemeente	door	de	Omgevingsdienst	streng	
worden	toegezien	(o.a.	fijnstof	en	geluid).	

Ook	Leiderdorp	krijgt	te	maken	met	de	gevolgen	van	
klimaatverandering.	Ons	dorp	moet	klimaatbestendiger	
worden.	Bijvoorbeeld	door	te	zorgen	voor	betere	
waterafvoer	en	voldoende	waterberging	voor	
piekmomenten.	Door	het	‘ontstenen’	van	tuinen	en	
terreinen	en	het	van	het	riool	loskoppelen	van	
regenwaterafvoer.	Door	gebruik	te	maken	van	de	
verkoelende	werking	van	vegetatie.	Samen	met	het	
hoogheemraadschap	van	Rijnland	zorgen	we	ervoor	dat	
het	lozen	van	vuil	rioolwater	op	ons	oppervlaktewater	
tijdens	hevige	buien	(overstorten)	niet	meer	voor	kan	
komen.	

Voor	D66	is	afval	een	grondstof.	We	kunnen	het	
hergebruiken	en	we	willen	dat	het	daarom	zo	veel	
mogelijk	gescheiden	wordt	ingezameld.	Leiderdorp	
voldoet	aan	de	landelijke	doelstellingen	rond	
afvalscheiding.	We	voorkomen	‘afvaltoerisme’	vanuit	
ander	gemeenten	als	daar	wel	betaald	moet	worden	
voor	restafval	door	hierover	goede	regionale	afspraken	
te	maken.	Om	het	inzamelen	van	afval	te	



Verkiezingsprogramma	D66	Leiderdorp	2018-2022	 	 Een	groen,	prettig	en	duurzaam	dorp	

12	

vergemakkelijken	worden	de	openingstijden	van	de	
gemeentewerf	verruimd.	De	gemeente	blijft	grofvuil	
ophalen.	

Beter	dan	scheiding	nog	is	het	om	het	ontstaan	van	afval	
te	voorkomen.	De	gemeente	zelf	doet	dit	bijvoorbeeld	
door	uitsluitend	duurzame	materialen	en	artikelen	te	
gebruiken	en	bij	de	inkoop	verpakkingsmaterialen	terug	
te	dringen.	

Organisaties	die	afvalstromen	willen	inzamelen	als	
inkomstenbron,	dragen	zelf	volledig	de	kosten	maar	
ontvangen	ook	volledig	de	baten	daarvan.		

We	willen	het	energieverbruik	terugdringen	en	de	
opwekking	van	energie	vergroenen.	De	gemeente	
gebruikt	zelf	echte	groene	stroom.	Deze	wordt	zoveel	
mogelijk	in	de	eigen	regio	opgewekt.	Dit	kost	ruimte	en	
vraagt	daarom	om	een	regionale	aanpak.	De	groene	
ruimte	in	ons	dorp	wordt	hierbij	zoveel	mogelijk	ontzien.	
We	sluiten	aan	bij	de	al	aanwezige	grootschalige	
infrastructuur	(A4).		

D66	wil	dat	inwoners	en	bedrijven	besparen	op	
energieverbruik.	Eigenaren	die	hun	woning	
energiezuiniger	maken	ontvangen	korting	op	de	OZB	De	
inzet	van	energie-	of	duurzaamheidscans	voor	inwoners	
wordt	laagdrempelig	aangeboden.	Uitvoering	van	hierin	
genoemde	maatregelen	wordt	gestimuleerd,	
bijvoorbeeld	door	terugbetaling	van	de	kosten	voor	de	
scan	bij	uitvoering	van	de	eerste	maatregel.	

D66	vindt	duurzaamheid	heel	belangrijk	en	gelooft	in	
innovatieve	oplossingen	voor	milieu-	en	
klimaatproblematiek.	We	willen	dat	Leiderdorp	en	de	
regio	hierbij	vooroplopen.	We	willen	gebruik	maken	van	
de	ruimschoots	in	onze	regio	aanwezige	kennis	en	zo	een	
pilotregio	worden	voor	duurzame	innovatie.	

We	gaan	de	in	2017	vastgestelde	duurzaamheidsagenda	
uitvoeren.	De	gemeente	gaat	voortvarend	aan	de	slag	
met	de	eigen	activiteiten	en	op	de	activiteiten	van	
anderen	vindt	strakke	regie	plaats.	We	willen	ruimte	
bieden	aan	goede	ideeën	om	ons	dorp	en	onze	regio	
duurzamer	te	maken.	Inwoners	die	hun	woning	
energiezuiniger	willen	maken	gaan	we	ondersteunen;	
wat	ons	betreft	betalen	ze	minder	belasting.		Een	ander	
voorbeeld	van	ondersteuning	is	het	aanbieden	van	een	
aantrekkelijke	duurzaamheidslening.	Het	gemeentelijke	
kapitaal	dat	beschikbaar	is	voor	zo’n	lening	groeit	mee	
met	de	vraag.		

We	willen	onze	kinderen	zo	vroeg	mogelijk	vertellen	over	
het	klimaat	en	duurzaamheid.	Bijvoorbeeld	door	het	
Milieu	Educatie	Centrum	(MEC)	meer	aandacht	te	laten	
besteden	aan	duurzaamheid	en	om	te	vormen	naar	een	
centrum	voor	milieu	en	duurzaamheidseducatie.	

Op	de	naleving	van	milieunormen	en	–wetten	moet	
namens	de	gemeente	door	de	Omgevingsdienst	streng	
worden	toegezien	(o.a.	fijnstof	en	geluid).	

Ook	Leiderdorp	krijgt	te	maken	met	de	gevolgen	van	
klimaatverandering.	Ons	dorp	moet	klimaatbestendiger	
worden.	Bijvoorbeeld	door	te	zorgen	voor	betere	
waterafvoer	en	voldoende	waterberging	voor	
piekmomenten.	Door	het	‘ontstenen’	van	tuinen	en	
terreinen	en	het	van	het	riool	loskoppelen	van	
regenwaterafvoer.	Door	gebruik	te	maken	van	de	
verkoelende	werking	van	vegetatie.	Samen	met	het	
hoogheemraadschap	van	Rijnland	zorgen	we	ervoor	dat	
het	lozen	van	vuil	rioolwater	op	ons	oppervlaktewater	
tijdens	hevige	buien	(overstorten)	niet	meer	voor	kan	
komen.	

Voor	D66	is	afval	een	grondstof.	We	kunnen	het	
hergebruiken	en	we	willen	dat	het	daarom	zo	veel	
mogelijk	gescheiden	wordt	ingezameld.	Leiderdorp	
voldoet	aan	de	landelijke	doelstellingen	rond	
afvalscheiding.	We	voorkomen	‘afvaltoerisme’	vanuit	
ander	gemeenten	als	daar	wel	betaald	moet	worden	
voor	restafval	door	hierover	goede	regionale	afspraken	
te	maken.	Om	het	inzamelen	van	afval	te	
vergemakkelijken	worden	de	openingstijden	van	de	
gemeentewerf	verruimd.	De	gemeente	blijft	grofvuil	
ophalen.	

Beter	dan	scheiding	nog	is	het	om	het	ontstaan	van	afval	
te	voorkomen.	De	gemeente	zelf	doet	dit	bijvoorbeeld	
door	uitsluitend	duurzame	materialen	en	artikelen	te	
gebruiken	en	bij	de	inkoop	verpakkingsmaterialen	terug	
te	dringen.	

Organisaties	die	afvalstromen	willen	inzamelen	als	
inkomstenbron,	dragen	zelf	volledig	de	kosten	maar	
ontvangen	ook	volledig	de	baten	daarvan.		

We	willen	het	energieverbruik	terugdringen	en	de	
opwekking	van	energie	vergroenen.	De	gemeente	
gebruikt	zelf	echte	groene	stroom.	Deze	wordt	zoveel	
mogelijk	in	de	eigen	regio	opgewekt.	Dit	kost	ruimte	en	
vraagt	daarom	om	een	regionale	aanpak.	De	groene	
ruimte	in	ons	dorp	wordt	hierbij	zoveel	mogelijk	ontzien.	
We	sluiten	aan	bij	de	al	aanwezige	grootschalige	
infrastructuur	(A4).		

D66	wil	dat	inwoners	en	bedrijven	besparen	op	
energieverbruik.	Eigenaren	die	hun	woning	
energiezuiniger	maken	ontvangen	korting	op	de	OZB	De	
inzet	van	energie-	of	duurzaamheidscans	voor	inwoners	
wordt	laagdrempelig	aangeboden.	Uitvoering	van	hierin	
genoemde	maatregelen	wordt	gestimuleerd,	
bijvoorbeeld	door	terugbetaling	van	de	kosten	voor	de	
scan	bij	uitvoering	van	de	eerste	maatregel.	
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Cultuur	en	recreatie	

• Volwaardige	bibliotheek	in	Leiderdorp.	Meer	aandacht	voor	tegengaan	laaggeletterdheid.	
• Aandacht	voor	kunstbeoefening	door	amateurs	en	voor	kleinschalige	culturele	initiatieven.		
• Ruimte	voor	gemeentelijke	monumenten	
• Betere	samenwerking	tussen	culturele	organisaties	en	het	onderwijs.	.		
• Ruimte	voor	(culturele)	evenementen	in	de	open	lucht,	maar	wel	binnen	

vergunningsvoorwaarden	en	in	goed	overleg	met	omwonenden.	
• Ligging	Leiderdorp	benutten	voor	recreatie	door	wandelaars,	fietsers	en	watersporters.		
• Regionale	samenwerking	rond	toerisme	en	recreatie.	
• Goede	fietsverbinding	tussen	Bloemerd	en	Ghoybos.	

	

D66	wil	een	toekomstbestendige	bibliotheek	die	een	
leven	lang	leren	stimuleert	en	faciliteert.	De	bibliotheek	
is	een	partner	van	het	onderwijs	in	het	bestrijden	van	
laaggeletterdheid	en	ongelijkheid.	De	bibliotheek	is	een	
laagdrempelige	plek	voor	mensen	met	diverse	
achtergronden.	Hiervoor	is	voldoende	deskundig	
personeel	nodig.	

D66	ziet	kansen	in	het	verder	verknopen	van	doelen	op	
sociaal,	cultureel	en	onderwijsterrein	aan	de	
doelstellingen	van	de	bibliotheek.	Door	de	omvorming	
van	de	Sterrentuin	ontstaan	er	mogelijkheden	om	dit	te	
realiseren.	

Leiderdorpers	maken	op	grote	schaal	en	tot	grote	
tevredenheid	gebruik	van	het	hoogwaardig	en	
gevarieerd	cultureel	aanbod	in	Leiden,	variërend	van	
theaters	en	concertzalen	tot	bioscopen	en	musea.	Toch	
vindt	D66	het	van	groot	belang	dat	er	ook	in	Leiderdorp	
ruimte	blijft	voor	kleinschalige	culturele	initiatieven	en	
kunstbeoefening	door	amateurs.		

Het	is	goed	dat	er	nu	eindelijk	werk	wordt	gemaakt	van	
het	monumentenbeleid.	D66	dringt	hier	al	jaren	op	aan.	
Bij	de	uitvoering	moet	naast	het	oordeel	van	
deskundigen	ook	ruimte	zijn	voor	inwoners	om	
monumenten	te	‘nomineren’.	Aandacht	voor	educatie	en	
recreatie	rond	deze	monumenten	is	bovendien	gewenst.		

Kunst	en	cultuur	is	iets	waar	je	je	leven	lang	van	kan	
genieten.	Jong	geleerd	is	daarbij	oud	gedaan.	Het	
basisonderwijs	vervult	hierin	een	belangrijke	rol,	maar	
heeft	hierbij	de	samenwerking	met	andere	partijen	hard	
nodig.	De	ontwikkeling	van	brede	buurtscholen	biedt	
hiertoe	een	kans.	Hiertoe	is	ondersteuning	vanuit	de	
gemeente	gewenst,	als	onderdeel	van	de	gezamenlijke	
onderwijsagenda	van	Leiderdorp.		

Ook	voor	jongeren,	ouderen	en	migranten	zijn	sociale	en	
culturele	activiteiten	van	belang.	De	bekostiging	van	al	
deze	activiteiten	is	er	door	de	bezuinigingen	van	het	Rijk	
niet	gemakkelijker	op	geworden.	Een	deel	van	de	
oplossing	van	deze	problematiek	kan	gevonden	worden	
door	combinaties	te	maken	met	andere	doelstellingen	
zoals	gezond	bewegen	of	voorkomen	van	eenzaamheid	
van	minder	mobiele	ouderen.	

D66	is	van	mening	dat	het	voor	de	gezelligheid	en	het	
gevoel	van	saamhorigheid	in	het	dorp	van	groot	belang	is	
dat	er	af	en	toe	grootschalige	activiteiten	in	de	openlucht	
kunnen	plaatsvinden.	We	denken	dat	de	overlast	met	
goede	afspraken	en	handhaving	daarvan	en	goed	overleg	
met	de	omwonenden	tot	een	aanvaardbaar	minimum	te	
beperken	is.	

Leiderdorp	ligt	in	een	prachtig	gebied	tussen	de	
interessante	stad	Leiden	en	het	Groene	Hart.	Leiderdorp	
moet	met	volle	kracht	doorgaan	op	de	weg	om	haar	
fraaie	ligging	verder	te	ontsluiten,	voor	toerisme	maar	
ook	voor	recreatie	door	Leiderdorpers	en	de	inwoners	
van	de	regio:	wandelaars,	fietsers	en	watersporters.	D66	
ondersteunt	het	idee	voor	een	fietsersbrug	van	de	
Bloemerd	naar	het	Ghoybos.	Bij	al	deze	ontwikkelingen	
moet	er	oog	zijn	voor	de	belangen	van	de	natuur	
(biodiversiteit,	weidevogels)	en	de	landbouw	en	andere	
ondernemers	die	recreatie	als	hoofd-	of	nevenactiviteit	
uitoefenen.		

Veel	interessante	mogelijkheden	voor	recreatie	bestaan	
al	of	zijn	mogelijk	in	de	regio.	We	zetten	regionale	
samenwerking	met	kracht	voort	om	deze	gouden	kansen	
verder	te	benutten.	Regionale	samenwerking	is	ook	
nodig	om	in	de	toekomst	op	verantwoorde	wijze	de	
lastige	afwegingen	te	kunnen	maken	tussen	soms	
botsende	doelstellingen	als	recreatie,	natuur,	landbouw,	
woningbouw,	bereikbaarheid	en	energieopwekking
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Een	sociaal,	gezond	en	veilig	dorp	
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Onderwijs	

• Schoolbesturen	creëren	samen	met	hun	omgeving	en	de	gemeente	brede	buurtscholen.	
• Ieder	kind	vanaf	2	jaar	heeft	recht	heeft	op	vier	dagdelen	vroeg-	en	voorschoolse	educatie	

(VVE),	ongeacht	de	situatie	van	de	ouders.		
• Geen	wachtlijsten	voor	kinderen	van	2	tot	4	jaar	met	een	taalachterstand.	Indien	nodig,	het	

aanbod	van	peuterspeelzalen	met	VVE	uitbreiden.		
• Conciërges	voor	scholen	behouden.	Extra	middelen	voor	bewegingsonderwijs	handhaven.		
• Zo	snel	mogelijk	onderwijs	voor	kinderen	van	asielzoekers.		
• Scholen	duurzaam	bouwen	en	verbouwen.	Groene	initiatieven	als	schooltuinen,	groene	

schoolpleinen	en	groene	schooldaken	mogelijk	maken.	
• Scholen	goed	toegankelijk	voor	gehandicapte	kinderen	of	ouders.	
• Regionale	afspraken	over	de	huisvesting	speciaal	onderwijs,	tweetalig	onderwijs	en	

internationaal	onderwijs.	
• Extra	aandacht	voor	verkeersveiligheid	rondom	de	scholen.	
• Regionale	insteek	bij	“Passend	onderwijs”.	Ieder	kind	krijgt	de	begeleiding	die	het	nodig	

heeft.	
• Zorg	Advies	Teams	ondersteunen	leerkrachten	zo	veel	mogelijk	op	locatie.	
• Actief	schooluitval	voorkomen.	
• Lokale	Educatieve	Agenda	uitbouwen	tot	een	ambitieuze	onderwijsagenda	met	de	juiste	

(financiële)	prikkels		

D66	gaat	uit	van	de	eigen	kracht	van	mensen.	Mensen	
zijn	vrij	om	keuzes	te	maken	en	hun	leven	zo	in	te	richten	
als	ze	zelf	willen.	Een	belangrijke	voorwaarde	is	gelijke	
kansen	voor	iedereen.	Onderwijs	is	de	belangrijkste	
aanjager	van	kansengelijkheid	en	persoonlijke	
ontwikkeling.	We	willen	dat	iedereen	kansen	krijgt	voor	
de	toekomst,	ongeacht	zijn	afkomst.	Onderwijs	is	
essentieel	voor	het	ontwikkelen	van	sociale	
vaardigheden	en	mondige	mensen,	en	voor	het	
bevorderen	van	verbinding	en	dialoog.	Onderwijs	kan	
daarmee	ook	een	antwoord	zijn	op	de	groeiende	
tweedeling.	Dat	begint	dicht	bij	huis,	op	de	basisschool	
en	in	het	voortgezet	onderwijs.	Daarom	maakt	D66	zich	
hard	voor	het	beste	onderwijs	met	eerlijke	kansen	voor	
iedereen,	ook	in	onze	gemeente.		

Als	kind	heb	je	recht	op	een	goede	start,	ongeacht	wie	je	
bent	of	waar	je	vandaan	komt.	D66	wil	dat	alle	kinderen	
meedoen	en	zich	breed	ontwikkelen.	D66	is	daarom	
voorstander	van	brede	scholen	die	naast	goed	onderwijs	
ook	kinderopvang,	voorschoolse	educatie,	
buitenschoolse	opvang,	sport	en	cultuur,	natuur	en	
techniek	bieden.	Door	dit	brede	aanbod	kan	de	school	
beter	inspelen	op	de	individuele	behoeften	van	een	kind,	
talenten	stimuleren	en	eventuele	achterstanden	tijdig	
signaleren.	Bovendien	kan	een	dergelijke	school	zich	
ontwikkelen	tot	ontmoetingsplaats	in	de	buurt,	waarop	
kinderen	en	ouders	bij	diverse	activiteiten	op	school	bij	
elkaar	komen.	Daarom	wil	D66	schoolbesturen	
stimuleren	om	samen	met	hun	omgeving	bestaande	
scholen	uit	te	bouwen	tot	brede	buurtscholen	(integrale	
kind	centra).	

De	gemeente	is	verantwoordelijk	voor	de	huisvesting	en	
kan	voorwaarden	verbinden	aan	bijdragen	voor	
nieuwbouw	of	renovatie	van	bestaande	
schoolgebouwen.	D66	wil	dat	scholen	duurzaam	zijn,	
multifunctioneel	(brede	buurtschool)	en	een	prettig	en	
gezond	binnenklimaat	hebben.	

D66	wil	dat	passend	onderwijs	goed	aansluit	op	de	
(jeugd)zorg.	Ons	uitgangspunt	is	dat	ieder	individueel	
kind	de	beste	begeleiding	moet	krijgen.	Organisatie	van	
gemeentelijke	taken	en	financiering	mogen	hiervoor	
geen	belemmering	zijn.	De	gemeente	zal	goede	
afspraken	met	zorgaanbieders	moeten	maken.	Het	
krijgen	van	overzicht	en	inzicht	in	vraag	en	aanbod	is	
daarbij	een	randvoorwaarde.	Daarnaast	moeten	we	
kritisch	blijven	kijken	naar	de	hulpvraag	om	wildgroei	van	
zorg	te	voorkomen.	

D66	wil	nieuwe	verbindingen	ontwikkelen	tussen	
onderwijs	en	jeugdzorg,	om	het	ontstaan	of	escaleren	
van	problemen	zoals	taalachterstand,	schoolverzuim,	
pesten	en	een	instabiele	thuissituatie	te	voorkomen,	
bijvoorbeeld	als	gevolg	van	schulden.	Deze	problemen	
beïnvloeden	de	leerprestaties	van	kinderen	en	jongeren.	
Professionals	uit	de	jeugdzorg	hebben	de	expertise	om	
deze	problemen	op	te	lossen.	De	knowhow	en	
financiering	kunnen	vanuit	de	jeugdzorg	of	regionale	
gezondheidszorg	tot	stand	kome	D66	wil	daarnaast	
vooral	inzetten	op	preventie	en	vroege	signalering.	De	
school	is	(fysiek)	de	aangewezen	plek	om	kinderen	te	
helpen.		
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Noodgedwongen	thuiszitten	is	voor	D66	nooit	
acceptabel.	D66	vindt	dat	ieder	kind	een	eerlijke	kans	
verdient	op	onderwijs	dat	past	bij	zijn	of	haar	
capaciteiten.	D66	zet	zich	in	om	passend	onderwijs	beter	
te	maken.	We	vinden	dat	het	overleg	met	de	Zorg	Advies	
Teams	over	kinderen	die	extra	begeleiding	nodig	hebben,	
zo	veel	mogelijk	op	de	scholen	plaats	moet	vinden.	
Enerzijds	verlaagt	dit	de	werkdruk	bij	docenten	en	
anderzijds	kunnen	zowel	leerkrachten	als	interne	
begeleiders	en	andere	betrokkenen	dan	sneller	
deelnemen	aan	het	noodzakelijke	zorgoverleg	voor	de	
betreffende	kinderen.	

D66	wil	dat	de	wethouder	de	gemeenteraad	tijdig	
informeert	over	ontwikkelingen	in	het	passend	
onderwijs,	zodat	de	raad	kan	bijsturen	als	dat	nodig	is.	
Voor	D66	hebben	voldoende	begeleiding	in	de	klas,	
kleinere	klassen	en	oplossingen	voor	thuiszitters	en	
voorkomen	van	vroegtijdig	schoolverlaters	hoge	
prioriteit.	Het	is	van	groot	belang	dat	de	gemeenteraad	
goed	op	de	uitvoering	hiervan	kan	toezien.		

D66	wil	dat	conciërges	voor	scholen	behouden	blijven.	
Een	conciërge	vormt	de	oren	en	ogen	van	de	school,	
verricht	klein	onderhoud,	ondersteunt	docenten	en	weet	
wat	er	op	school	speelt.	De	conciërge	draagt	bij	aan	een	
veilige	school	en	hoort	bij	de	schoolgemeenschap.	
Bovendien	neemt	een	conciërge	docenten	taken	uit	
handen,	waardoor	docenten	zich	nog	beter	op	de	
leerlingen	kunnen	richten.	

D66	wil	dat	de	gemeente	ervoor	zorgt	dat	er	een	goede	
samenwerking	is	met	en	tussen	de	schoolbesturen,	
ondersteuners,	jeugdteams	en	uiteraard	ouders,	om	
kinderen	het	beste	onderwijs	te	geven.	Samen	met	alle	
betrokkenen	bouwt	de	gemeente	de	Lokale	Onderwijs	
Agenda	uit	tot	een	ambitieuze	onderwijsagenda	met	de	
juiste	(financiële)	prikkels.		

D66	verwacht	ook	een	actieve	rol	van	de	gemeente	in	
het	samenbrengen	van	het	onderwijsveld	en	mogelijke	
partners,	zoals	het	bedrijfsleven	en	kennisinstellingen	
voor	het	ontwikkelen	en	uitvoeren	van	educatieve	
activiteiten.		

Het	is	belangrijk	om	met	alle	betrokkenen	bij	het	lokale	
onderwijs	in	gesprek	te	blijven.	D66	wil	daarom	het	
initiatief	nemen	om	alle	schoolbestuurders	minstens	
een	keer	per	jaar	uit	te	nodigen	voor	een	gesprek	met	
de	gemeenteraad,	over	hoe	de	gemeente	de	scholen	
kan	faciliteren	om	het	beste	onderwijs	te	kunnen	geven.	
Daarnaast	vindt	D66	het	wenselijk	dat	de	wethouder	
onderwijs	periodiek	een	inloopspreekuur	voor	leraren	
organiseert,	om	direct	van	hen	te	horen	waar	zij	
tegenaan	lopen.
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Sociaal	domein	

Algemeen	en	WMO	
• Uitgangspunt:	inwoners	hebben	zo	lang	mogelijk	regie	over	eigen	leven.		
• Zorg	zo	dicht	mogelijk	bij	inwoners	organiseren.	Ontwikkelen	nieuwe	zorgvormen	waarbij	de	

cliënt	daadwerkelijk	centraal	staat.		
• Sociaal	Team	Leiderdorp	eerste	loket	voor	inwoners.	Zorgen	dat	ketenpartners	niet	langs	

elkaar	heen	werken.	
• Mantelzorgers	ondersteunen.	
• Zorg	met	Verblijf	samen	met	regiogemeenten	oppakken.		
• Beter	rapporteren	over	gestelde	doelen	met	volwaardige	monitor	sociaal	domein.	

	

In	de	vorige	regeerperiode	heeft	het	kabinet	Rutte	
II	het	zogenaamde	3D-beleid	ingezet,	de	
decentralisaties	van	een	aantal	taken	in	het	sociaal	
domein	van	het	Rijk	naar	de	gemeenten,	t.w.	de	
WMO	(Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning),	het	
Jeugdbeleid	en	de	Participatiewet.	Basisgedachte	
was	dat	deze	drie	terreinen	er	sterk	bij	gebaat	
zouden	zijn	om	dichter	bij	de	inwoner	uitgevoerd	
te	worden.	Dat	zou	enerzijds	kwaliteitsverhoging	
en	maatwerk	kunnen	bevorderen,	maar	ook	
kunnen	leiden	tot	doelmatiger	uitvoering.	Te	
denken	is	bijvoorbeeld	aan	het	principe	bij	de	
jeugdzorg	van	“één	gezin,	één	plan	en	één	
regisseur”.	De	uitgangspunten	achter	dit	beleid	
worden	door	D66	onderschreven.		

Decentralisaties	zijn	door	het	Rijk	echter	niet	goed	
doordacht	ingevoerd.	De	transformatie	naar	
nieuwe	vormen	van	zorg	en	welzijnsbeleid	is	vanaf	
het	begin	sterk	bemoeilijkt	doordat	de	introductie	
gepaard	is	gegaan	met	forse	bezuinigingen	en	er	te	
weinig	gelegenheid	is	geweest	nieuwe	vormen	van	
zorg	en	welzijnsbeleid,	die	dit	beleid	in	de	
dagelijkse	praktijk	mogelijk	moeten	maken,	te	
ontwikkelen	en	te	implementeren.		

De	overgang	is	in	technische	zin	geslaagd.	Daarbij	is	
er	begrijpelijkerwijze	vooral	aandacht	geweest	voor	
de	continuïteit	van	zorg.	De	beoogde	vernieuwing	
(transformatie)	heeft	echter	nog	nauwelijks	
plaatsgevonden,	dit	terwijl	de	bezuinigingen	ook	de	
komende	jaren	nog	doorgaan.	Op	sommige	
terreinen	ontstaan	al	weer	wachtlijsten	
(jeugdzorg).	

Onderzoek	heeft	laten	zien	dat	er	in	principe	vele	
mogelijkheden	zijn	om	de	cliënt	in	zijn	eigen	
omgeving,	met	mensen	uit	zijn	eigen	omgeving,	
beter,	sneller	en	zelfs	goedkoper	te	helpen	en	
maatwerk	te	leveren.	Maar	het	onderzoek	om	te	

laten	zien	hoe	dat	dan	in	de	praktijk	kan	is	daarbij	
ver	achtergebleven.		

Daarom	is	het	noodzakelijk	dat	in	de	komende	
raadsperiode	alsnog	krachtig	wordt	ingezet	op	de	
daadwerkelijke	transformatie	van	sociaal	domein.	
Gemeenten	moeten	grip	krijgen	op	dit	proces	en	
de	professionele	organisaties	moeten	zich	na	de	
aanvankelijke	bezorgdheid	over	hun	eigen	
werkgelegenheid	nu	meer	gaan	richten	op	
zorgvernieuwing	en	op	samenwerking	tussen	
verschillende	categorieën	professionals.	Over	het	
hele	sociale	domein	moet	veel	beter	dan	nu	
worden	gerapporteerd.	Er	moet	een	volledige	
Monitor	Sociaal	Domein	komen,	waaruit	blijkt	wat	
wel	werkt	en	wat	niet.	

Centrale	opgave	bij	deze	vernieuwing	blijft,	
ondanks	de	bezuinigingen,	om	de	keuzevrijheid	van	
de	cliënt	en	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	
overeind	te	houden.	Deze	problematiek	is	zo	
complex	dat	het	onmogelijk	is	dat	kleinere	
gemeenten	dit	geheel	op	eigen	kracht	voor	elkaar	
krijgen.	Intensieve	regionale	samenwerking,	en	ook	
bovenregionale	samenwerking,	zal	in	dit	domein	
noodzakelijk	zijn.	De	feitelijke	uitvoering	moet	
echter	dicht	in	de	buurt	van	de	cliënt	blijven.	De	
cliënt	mag	naar	eigen	keuze	gebruik	maken	van	het	
aanbod	of	de	zorg	met	een	PGB	zelf	organiseren,	
ook	al	kan	de	cliënt	hulp	soms	goed	gebruiken	bij	
het	opstarten	van	een	PGB.	Sociale	wijkteams	
spelen	hierin	een	bepalende	rol.	

Uitgangspunt	voor	D66	is	dat	inwoners	de	regie	
hebben	en	houden	over	hun	eigen	leven	en	dat	
voor	wie	dat	niet	(meer)	kan	zo	passend	mogelijke	
voorzieningen	beschikbaar	zijn.	Er	moet	daarbij	
ruime	aandacht	zijn	voor	preventie,	het	voorkomen	
van	eenzaamheid,	het	vroeg	signaleren	van	
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problemen	en	mogelijke	combinaties	met	sport,	
bewegen	en	cultuur.	

Helemaal	onmisbaar	zijn	mantelzorgers	en	
vrijwilligers.	Als	deze	door	overbelasting	uitvallen	is	
het	leed	vaak	helemaal	niet	meer	te	overzien.	We	

moeten	dan	ook	maatregelen	nemen,	zoals	zgn.	
respijtzorg	(als	de	mantelzorger	op	vakantie	wil	of	
zelf	ziek	wordt),	om	de	mantelzorger	maximaal	te	
ondersteunen.	Dit	is	belangrijker	dan	een	materiële	
beloning.	Maar	ook	een	kleine,	betekenisvolle	
beloning	is	op	zijn	plaats.	

	

Jeugdzorg	

• Uitgangspunt:	Eén	gezin,	één	plan	en	één	regisseur.		
• Kaders	stellen	met	balans	tussen	tijd,	kwaliteit	en	geld.	Basisjeugdzorg	voor	iedereen	

bereikbaar.	
• Geen	wachtlijsten	in	de	jeugdzorg.		Snel	op	ontwikkelingen	in	de	zorgbehoefte	inspelen.	

Terugdringen	bureaucratie.	
• Aandacht	voor	preventie.	Oog	voor	het	gezin	en	de	omgeving	(school).	
• Goede	aansluiting	tussen	regelingen	voor	jeugd	en	voor	jongvolwassenen.	
• Leren	van	succes	en	falen	in	andere	gemeenten	

	

De	intensiteit	in	de	jeugdzorg	en	de	daarmee	
gemoeide	kosten	kunnen	enorm	variëren,	van	
lichte	zorg	in	de	eigen	omgeving	of	op	school	tot	
zeer	intensieve	specialistische,	al	dan	niet	
intramurale	behandelingen	zoals	jeugdpsychiatrie.	
Het	is	begrijpelijk	dat	er	serieus	beoordeeld	moet	
worden	of	zware	zorg	nodig	is.	Er	komen	echter	
steeds	meer	berichten	dat	dit	met	onevenredig	
veel	bureaucratie	gepaard	gaat	en	er	tekent	zich	al	
weer	een	nieuwe	wachtlijstenproblematiek	af.		

Regeldruk	is	een	ander	probleem	binnen	de	
jeugdzorg.	Het	huidige	proces	van	contracteren	
duurt	9	maanden	en	is	overmatig	bureaucratisch.	
Ook	tijdens	de	behandelingen	is	er	onnodig	veel	
bureaucratie.	D66	is	voorstander	van	het	
versimpelen	en	verkorten	van	deze	processen.	
Tegelijkertijd	is	verantwoording	ook	noodzakelijk.	

Er	staan	in	deze	sector	nog	verdere	bezuinigingen	
te	wachten.	Als	specialistische	zorg	echt	nodig	is	en	
niet	gegeven	wordt,	kunnen	de	gevolgen	op	de	
langere	termijn	nog	veel	ernstiger	zijn,	voor	het	
kind,	het	gezin	en	zijn	omgeving.	Tot	dusver	was	
het	van	de	kant	van	de	gemeenten	te	veel	een	
kwestie	van	bevorderen	van	continuïteit	en	
voorkomen	van	incidenten,	en	aan	de	kant	van	de	
zorgorganisaties	van	zeker	stellen	van	hun	
werkgelegenheid.	Gemeenten	kunnen	hun	
verantwoordelijkheden	alleen	waarmaken,	als	zij	
een	goede	relatie	hebben	met	de	professionele	

doorverwijzers	zoals	huisartsen,	en	andere	
zorgprofessionals.	

Een	deel	van	de	taken	in	de	jeugdzorg	die	naar	de	
gemeenten	zijn	gegaan,	passen	prima	op	lokaal	
niveau	met	veel	verantwoordelijkheid	voor	de	
professionals	en	veel	aandacht	voor	de	cliënt	en	
zijn	omgeving.	Maar	verbetering	in	de	organisatie	
van	de	zorg	en	de	inhoud	van	de	zorg	(volgens	het	
motto	“Eén	gezin,	één	plan	en	één	regisseur”),	
echte	zorginnovatie,	vraagt	deskundigheid	en	dit	
kan	het	beste	op	regionaal	of	zelfs	op	
bovenregionaal	niveau	plaatsvinden.	Dat	geldt	ook	
voor	een	deel	van	de	hoogspecialistische	
jeugdzorg.		

Tegelijkertijd	hoeft	innovatie	niet	altijd	(veel)	geld	
te	kosten.	Soms	is	de	beste	oplossing	ook	het	
goedkoopst.	Bijvoorbeeld	een	gezinshulp	op	mbo-
niveau	die	klaar	zit	met	thee	en	de	tent	draaiend	
houdt	bij	een	gezin	in	rouw,	in	plaats	van	een	
kostbare	rouwverwerkingstherapie.	De	
professionals	in	het	veld	zijn	uitstekend	in	staat	om	
dit	soort	keuzes	te	maken.	

Er	wordt	redelijk	goed	samengewerkt	in	Holland	
Rijnland.	Toch	zouden	we	beter	willen	begrijpen	
waarom	de	jeugdzorg	in	sommige	gemeenten	of	
regio’s	veel	meer	kost	dan	in	andere	en	of	dat	
verband	houdt	met	meer	of	betere	zorg.	Dat	kan	
nuttige	lessen	opleveren,	maar	misschien	ook	tot	
maatregelen	leiden.	



Verkiezingsprogramma	D66	Leiderdorp	2018-2022	 	 Een	sociaal,	gezond	en	veilig	dorp	

	 19	

	

Participatiebeleid	

• Uitgangspunt:	iedereen	kan	deelnemen	aan	de	samenleving.	
• Participatiebeleid	gericht	op	achterblijvers	en	het	‘granieten	bestand’.		
• Structureel	beleid	om	statushouders	zo	snel	mogelijk	te	laten	integreren	en	aan	werk	te	

helpen.	Het	leren	van	de	taal	is	prioriteit	nummer	één.	
• Meer	aandacht	voor	armoede	en	schulden,	laaggeletterdheid	en	vormen	van	onaangepast	

gedrag.	

	

Nu	de	werkgelegenheid	weer	toeneemt,	wordt	
zichtbaar	dat	sommige	groepen	daar	wel	
(jongeren)	en	andere	daar	minder	van	profiteren	
(mensen	met	beperkingen,	oudere	werklozen).	Er	
zal	langdurig	beleid	nodig	zijn	om	voor	deze	
groepen	participatiemogelijkheden	te	creëren.	
Samenwerking	van	de	gemeente	met	bedrijven	en	
maatschappelijke	organisaties	staat	daarbij	voorop.		

Gemeenten	hebben	zich	recent	van	hun	beste	kant	
laten	zien	bij	het	opvangen	van	de	plotseling	grote	
aantallen	vluchtelingen.	Er	zal	echter	structureel	
beleid	nodig	zijn	om	statushouders	daadwerkelijk	
te	laten	integreren	en	aan	werk	te	helpen.	Ook	
mogen	we	er	niet	nog	eens	door	overvallen	
worden,	als	er	onverwacht	weer	nieuwe	stromen	
vluchtelingen	naar	ons	land	komen.	

In	het	werkgelegenheidsbeleid	werkt	men	met	de	
participatieladder.	Bovenaan	heeft	men	betaald	
werk,	als	dat	niet	lukt	kan	men	gesubsidieerd	werk	
doen,	en	helemaal	onderaan	neemt	men	in	het	
geheel	niet	deel.	Het	streven	is	iedereen	zo	hoog	
mogelijk	op	de	participatieladder	te	krijgen.	In	de	
praktijk	worden	de	onderste	categorieën	echter	
makkelijk	opgegeven.	Dat	noemt	men	met	een	
berustende	term	weleens	het	“granieten	bestand”.	
In	Leiden	vinden	experimenten	plaats	om	ook	deze	
groepen	meer	te	laten	participeren.	D66	vindt	dat	
Leiderdorp	hierbij	aan	moet	sluiten.	Ook	bestaat	er	

zoiets	als	een	“armoedeval”:	het	feit	dat	als	je	net	
te	veel	verdient	je	buiten	alle	regelingen	valt.	Die	
overgang	zou	meer	geleidelijk	moeten	worden	
gemaakt.		

Ook	blijkt,	nu	de	crisis	over	is,	dat	de	sociaal-
economische	verschillen	tussen	bevolkingsgroepen	
weer	toenemen.	Dat	is	natuurlijk	in	de	eerste	
plaats	vervelend	voor	de	mensen	aan	de	verkeerde	
kant	van	de	streep,	maar	op	de	lange	termijn	is	dat	
ook	nadelig	voor	de	samenleving	als	geheel.	Om	dit	
tegen	te	gaan	denkt	D66	met	name	aan	
gemeentelijk	of	regionaal	beleid	gericht	op	het	
terugdringen	van	werkloosheid,	armoede	en	
schulden,	laaggeletterdheid	en	vormen	van	
onaangepast	gedrag.	De	overheid	moet	alles	doen	
wat	in	haar	vermogen	ligt	om	te	voorkomen	dat	
mensen	die	al	in	financiële	problemen	zitten	nog	
verder	in	de	schulden	raken.	Gezinnen	met	
kinderen	verdienen	hierbij	speciale	aandacht,	maar	
ook	nieuwe	vormen	van	stille	armoede,	zoals	bij	
zzp’ers.	

Voor	het	merendeel	van	deze	activiteiten	is	
gebleken	dat	dit	beleid	zich	goed	leent	voor	
regionale	samenwerking.	Dat	moet	dus	
gecontinueerd	worden	en	kan	profiteren	van	
intensievere	samenwerking	tussen	de	gemeenten.	
Voor	het	participatiebeleid	lijkt	de	Leidse	regio	de	
optimale	schaal.
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Sport	en	bewegen	

• Gelijke	kansen	voor	iedereen,	ook	als	het	gaat	om	sport	en	bewegen.		
• Extra	middelen	voor	bewegingsonderwijs	handhaven.		
• Doorvoeren	van	het	nieuwe,	eerlijker	sportbeleid	voor	alle	verenigingen.	
• Meer	aandacht	voor	sporten	en	bewegen	in	ongeorganiseerd	verband.	
• Regionale	analyse	van	de	aanwezige	en	gewenste	sportfaciliteiten.	

	

Bewegen	is	goed	voor	gezondheid	en	welzijn,	voor	
alle	leeftijden.	Daarbij	geldt	‘jong	geleerd	is	oud	
gedaan’.	Kinderen	verdienen	extra	aandacht.	
Gymles	is	daarom	voor	ons	een	belangrijk	
onderdeel	van	de	schoolopleiding.	D66	wil	daarom	
de	gerealiseerde	extra	leerkrachten	lichamelijke	
opvoeding	behouden	en	waar	gewenst	uitbreiden.	
We	gaan	door	met	de	financiële	steun	aan	het	
Jeugdsportfonds,	dat	het	mogelijk	maakt	voor	
kinderen	uit	achterstandsgezinnen	om	te	gaan	
sporten.	

Sportverenigingen	zijn	een	belangrijke	schakel	in	
het	sportieve	leven.	Ze	bieden	in	Leiderdorp	
uitstekende	mogelijkheden.	Bewegen	en	sociale	
activiteit	gaan	hierbij	hand	in	hand.	D66	gaat	uit	
van	een	principieel	gelijkheidsbeginsel.	In	de	
afgelopen	jaren	heeft	D66	een	nieuw,	
transparanter	en	eerlijker	systeem	van	
ondersteuning	aan	sportverenigingen	
geïntroduceerd.	Dit	systeem	moet	de	komende	
periode	voor	alle	sportverenigingen	worden	
ingevoerd.		

D66	is	voorstander	van	zo	sterk	en	zelfstandig	
mogelijke	sportverenigingen.	Dat	is	de	beste	
manier	om	de	continuïteit	te	bewaken	en	om	
verenigingen	in	staat	te	stellen	hun	eigen	keuzes	te	
maken.		

Ook	sport	en	bewegen	houden	niet	op	bij	de	
gemeentegrens.	D66	wil	daarom	de	voorzieningen	
die	op	dit	gebied	bestaan	in	regionaal	perspectief	
bezien.	Hoeveel	zwembaden,	voetbalvelden,	ijs-	en	
skeelerbanen,	sporthallen	of	atletiekbanen	zijn	er	
in	de	regio	nodig?	Hoe	kunnen	we	de	beschikbare	
faciliteiten	zo	goed	mogelijk	benutten?	

D66	wil	meer	aandacht	voor	de	individuele	sporter.	
Er	moet	daarom	een	Sportenquête	worden	
gehouden	onder	alle	sporters.	Ook	zou	de	
gemeente,	bijvoorbeeld	bij	het	nieuw	aanleggen	
van	fietspaden	meer	rekening	kunnen	houden	met	
andere	gebruikers	zoals	hardlopers	en	skeeleraars.	
Om	het	bewegen	op	laagdrempelige	wijze	te	
stimuleren	willen	we	een	aaneengesloten	
wandelroute	rondom	Leiderdorp	realiseren.	Dit	is	
ook	aantrekkelijk	voor	toeristen	en	recreanten.	Ook	
een	trimbaan	zou	een	goede	aanvulling	zijn,	zeker	
gezien	de	populariteit	van	bootcampen.	

D66	is	ook	voorstander	van	het	vaker	en	
intensiever	onderhouden	van	het	asfalt	in	de	
Bloemerd	en	langs	de	Dwars	Wetering.	Doel	is	een	
permanent	effen	wegdek,	zodat	met	name	
kinderen	hier	veilig	en	makkelijk	kunnen	
rolschaatsen,	skeeleren	en	skateboarden.
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Veiligheid	

• Uitgangspunt:	inwoners	van	Leiderdorp	voelen	zich	veilig	
• Extra	aandacht	voor	verkeersveiligheid	rondom	de	scholen.	
• Speciale	aandacht	voor	handhaving	van	regels	bij	speeltuinen	en	Jongeren	

Ontmoetingsplaatsen	(JOP’s).	
• Voldoende	en	werkende	straatverlichting		
• Vuurwerkvrije	zones	uitbreiden	naar	schoolpleinen	en	speelplaatsen.	
• Ruimte	voor	(culturele)	evenementen	in	de	open	lucht,	maar	wel	binnen	

vergunningsvoorwaarden	en	in	goed	overleg	met	omwonenden.	
• Gemeente	ondersteunt	kansrijke	initiatieven	van	bewoners	die	bijdragen	aan	preventie	en	

veiligheid.	
• Aandacht	voor	Brandveilig	Leven.		
• Geen	achteruitgang	brandweerzorg	in	Leiderdorp.	
• Geen	preventief	cameratoezicht	in	de	openbare	ruimte.		
• Eigen	ICT-voorzieningen	van	gemeente	voldoen	aan	alle	regels	rond	cybersecurity	en	

privacy.	

	

D66	wil	dat	inwoners	van	Leiderdorp	zich	veilig	voelen	in	
ons	dorp	en	veilig	over	straat	kunnen.	Zowel	de	feitelijke	
veiligheid	als	de	veiligheidsbeleving	moet	in	orde	zijn,	
omdat	inwoners	van	Leiderdorp	alleen	dan	in	welzijn	
kunnen	leven,	wonen	en	werken.	De	toezichthouders	en	
BOA’s	(bijzondere	opsporingsambtenaar)	van	de	
gemeente	dragen	bij	aan	het	behouden	of	vergroten	van	
de	leefbaarheid	in	de	wijken.	

D66	is	van	mening	dat	niet	alle	veiligheidsmaatregelen	
zomaar	genomen	moeten	worden	als	we	daarmee	
persoonlijke	vrijheden	inperken	of	de	privacy	van	
mensen	verminderen.	D66	is	tegen	preventief	
cameratoezicht	in	de	openbare	ruimte	van	Leiderdorp.		

De	gemeente	Leiderdorp	krijgt	steeds	meer	de	
verantwoordelijkheid	voor	het	beheer	van	grote	
gegevensbestanden	en	koppelingen	met	andere	
systemen	dan	de	gemeentelijke.	Dat	vereist	een	uiterst	
zorgvuldige	omgang	met	de	risico’s	die	daaraan	
verbonden	zijn.	D66	wil	dat	de	risico’s	voor	de	privacy	
volgens	een	vaste	methode	(een	zogenaamd	PIA:	Privacy	
Impact	Assessment)	onderzocht	worden	voordat	de	
gemeente	gegevensbestanden	koppelt.	D66	verwacht	
dat	het	nieuwe	college	te	allen	tijde	kan	aantonen	dat	
deze	punten	op	orde	zijn.	In	dit	licht	moet	er	ook	meer	
aandacht	zijn	voor	cybersecurity.	

Onveiligheidsgevoelens	worden	in	grote	mate	bepaald	
door	de	manier	waarop	de	leefomgeving	op	de	inwoner	
overkomt.	D66	wil	de	uitstraling	en	fysieke	omgeving	van	
Leiderdorp	op	hetzelfde	niveau	houden	en	waar	nodig	
verbeteren,	bijvoorbeeld	door	het	straatbeeld	open	en	
schoon	te	houden	of	te	maken,	het	zorgen	voor	
voldoende	straatverlichting	en	het	stimuleren	en	
ondersteunen	van	initiatieven	van	inwoners	om	de	

leefbaarheid,	solidariteit	en	zelfredzaamheid	in	de	wijken	
te	vergroten.		

De	veiligheid	in	Leiderdorp	wordt	ook	vergroot	door	
goed	preventiebeleid.	Als	scholen,	gemeentelijke	
diensten,	zorg,	welzijnsinstellingen	en	de	politie	
samenwerken,	kunnen	deze	partijen	vroegtijdig	ingrijpen	
als	mensen	het	verkeerde	pad	op	dreigen	te	gaan.	D66	
wil	dat	de	gemeente	kansrijke	initiatieven	van	bewoners	
ondersteunt	en	hen	inspraak	geeft:	bewoners	zijn	vaak	
zelf	goed	op	de	hoogte	van	de	mate	van	veiligheid	die	zij	
in	hun	eigen	leefomgeving	ervaren.	Ook	het	voorkomen	
en	tegengaan	van	radicalisering	vergt	tijdige	signalering	
en	goede	samenwerking	tussen	gemeentelijke	diensten,	
welzijnsinstellingen,	politie	en	vertegenwoordigers	van	
religieuze	groeperingen.	Goed	onderwijs	en	voldoende	
werkgelegenheid	nemen	de	prikkels	weg	om	in	crimineel	
gedrag	te	vervallen.	

Gemeentelijke	BOA’s	spelen	een	belangrijke	rol	in	de	
veiligheidsaanpak	van	de	gemeente,	maar	moeten	geen	
verkapte	gemeentepolitie	worden.	D66	vindt	het	dus	
belangrijk	dat	de	gemeente	ervoor	zorgt	dat	duidelijk	
wordt	welke	verantwoordelijkheden	politie,	BOA’s	en	
bijvoorbeeld	particuliere	veiligheidsdiensten	hebben.		
BOA’s	moeten	wat	D66	betreft	vooral	worden	ingezet	op	
de	volgende	thema’s:	onveilige	situaties	bij	scholen	en	
speeltuinen,	afval	op	straat,	overlast	door	honden,	
parkeeroverlast	en	ander	vervelend	verkeersgedrag.		

Vuurwerkvrije	zones	moeten	worden	uitgebreid	met	
schoolpleinen	en	speelplaatsen.		

Evenementen	horen	bij	een	bruisend	dorp	en	daar	moet	
voldoende	ruimte	voor	zijn.	De	vergunningverlening	
moet	wel	goed	geregeld	zijn,	net	als	het	toezicht	op	het	
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naleven	van	de	vergunningsvoorwaarden.	De	
vergunningverlening	en	handhaving	was	de	afgelopen	
jaren	slecht	geregeld	en	de	afspraken	met	de	
organisatoren	ontbraken	soms.	In	de	toekomst	moet	dit	
beter.	Een	goede	samenspraak	met	organisatoren,	
gemeente	en	omwonenden	moet	hiervoor	zorgen.	

Onder	de	term	Brandveilig	Leven	vallen	activiteiten	om	
de	(brand)veiligheid	van	mensen	te	vergroten.	Dit	zou	
kunnen	door	verschillende	initiatieven	van	de	brandweer	
die	het	veiligheidsbewustzijn	en	de	zelfredzaamheid	van	
inwoners	doen	groeien,	zoals	voorlichting	op	scholen,	
huisbezoeken,	rookmelderacties,	horecavoorlichting	en	

brandveiligheidschecks.	Het	is	goed	om	samen	met	de	
Veiligheidsregio	in	Leiderdorp	een	start	te	maken	met	
het	Brandveilig	Leven.	Voorkomen	van	brand	is	altijd	
beter	dan	blussen.	Het	vraagt	wel	om	een	actieve	rol	van	
de	Veiligheidsregio	en	de	gemeente	Leiderdorp.	

Na	de	sluiting	van	de	kazerne	in	Leiderdorp	zijn	we	voor	
onze	brandweerzorg	aangewezen	op	eenheden	die	uit	
Leiden	en	andere	omliggende	gemeenten	moeten	
komen.	D66	vindt	het	belangrijk	dat	het	niveau	van	
brandweerzorg	niet	daalt.
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Een	bedrijvige	en	bereikbare	gemeente		
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Economie	

• Regionale	insteek	voor	economische	vraagstukken.	Voortzetting	Economie071.	
• Economisch	beleid	faciliteert	bestaande	bedrijven	en	maakt	Leiderdorp	aantrekkelijk	voor	

nieuwe	bedrijven	en	hun	werknemers.	Administratieve	lasten	laag	houden.	
• Focus	op	kennisintensieve	sectoren	rond	biosciences	en	gezondheidszorg.	Ook	banen	voor	

lager-	en	middelbaar	opgeleiden	in	deze	sectoren.	
• De	energietransitie	is	voor	bedrijven	een	lastige	opgave.	De	gemeenten	in	de	Leidse	regio	

moeten	hen	hierbij	waar	mogelijk	helpen.		
• Regionale	aanpak	bij	spreiden	van	terreinen	voor	winkels,	bedrijven	en	kantoren.	
• Goede	inpassing	van	nieuwe	bedrijven	(zoals	IKEA,	Lidl).	Ook	oog	voor	bereikbaarheid	en	

verkeersstromen.		
• Zondagsopening	van	winkels	handhaven	of	zelfs	uitbreiden.	
• Handhaven	weekmarkten	in	Leiderdorp.	

	

Groei	is	geen	doel	op	zich.	Sociaal	verantwoorde	en	
duurzame	economische	groei	is	echter	onmisbaar	voor	
behoud	van	welvaart,	welzijn	en	voorzieningen	in	een	
globaliserende	wereld.	De	Leidse	regio	is	de	schaal	
waarop	we	moeten	denken	en	doen.	Er	zijn	te	veel	taken	
die	Leiderdorp	niet	alleen	aan	kan.	We	willen	niet	
platgedrukt	worden	tussen	de	grote	economische	regio’s	
Rotterdam-Den	Haag	en	Amsterdam-Schiphol.	Daarvoor	
moeten	we	regionaal	de	krachten	bundelen.	

Economische	groei	vraagt	allereerst	om	beleid	dat	
bestaande	bedrijven,	in	onze	regio	met	name	het	MKB,	
faciliteert	en	dat	de	Leidse	regio	aantrekkelijk	maakt	voor	
vestiging	van	nieuwe	bedrijven	en	instellingen.	Niet	
alleen	voor	de	bedrijven	zelf,	maar	ook	voor	hun	
werknemers,	die	wonen,	groen,	voorzieningen	en	
bereikbaarheid	belangrijk	vinden.	Het	programma	
Economie071	(een	samenwerking	van	de	gemeenten	in	
de	Leidse	regio	en	Katwijk	met	onderwijs-	en	
onderzoekinstellingen),	dat	op	al	deze	punten	
initiatieven	ontplooit,	zetten	we	met	kracht	voort.	Goede	
voorbeelden	zijn	het	Expat	Centre	en	HUBspot	voor	
startende	ondernemers.	

De	energietransitie,	die	in	het	kader	van	het	
terugdringen	van	CO2-uitstoot	in	de	atmosfeer	
noodzakelijk	is	(Akkoord	van	Parijs),	is	ook	voor	bedrijven	
een	grootschalige	en	complexe	opgave,	die	alle	
bedrijfsprocessen	raakt.	Ze	verdienen	naast	steun	van	de	
rijksoverheid	en	de	EU	alle	mogelijke	steun	van	de	lokale	
en	regionale	overheid,	bijvoorbeeld	door	het	beschikbaar	
stellen	van	een	duurzaamheidsscan.	

Economische	groei	wordt	vooral	verwacht	van	de	
kennisintensieve	sector.	De	Leidse	regio	heeft	hierin	een	
sterke	uitgangspositie	met	het	Bio	Science	Park,	de	
universiteit	en	het	LUMC,	de	Leidse	Hogeschool	en	TNO.	
Leiderdorp	kan	hierbij	aansluiten,	in	eerste	instantie	door	
woonruimte	en	voorzieningen	(scholen,	sport	en	cultuur)	
beschikbaar	te	hebben	voor	werknemers,	maar	in	

toenemende	mate	ook	door	plaats	in	te	ruimen	voor	
kennisintensieve	bedrijven	zelf.		

De	kenniseconomie	in	de	Leidse	regio	heeft	een	sterke	
basis	in	de	fundamentele	levenswetenschappen.	Qua	
toepassing	is	vooral	de	farmaceutische	biotechnologie	
goed	ontwikkeld.	Deze	basis	kunnen	we	verbreden	naar	
verwante	terreinen	als	landbouw	en	voeding,	
gezondheidzorg	in	het	algemeen,	ICT	in	de	zorg	
(toepassingen	in	de	zorg	van	het	Internet	of	Things),	en	
energie	en	fijnchemie.	Een	voorbeeld	voor	Leiderdorp	is	
de	verdere	uitbouw	van	de	Vitaliteitsboulevard	aan	de	
Simon	Smitweg,	die	zich	richt	op	gezond	werken,	leven	
en	ouder	worden.	

Groei	van	werkgelegenheid	kan	nauwelijks	ontstaan	
zonder	economische	groei.	Maar	het	ontstaan	van	banen	
door	groei	is	geen	automatisme.	Er	kunnen	zelfs	
bedreigingen	zijn	voor	de	werkgelegenheid,	bijv.	door	
toenemende	automatisering	en	robotisering.	De	ervaring	
heeft	uitgewezen	dat	de	kenniseconomie	in	het	begin	
vooral	banen	voor	hoger	opgeleiden	schept.	De	
kennisintensieve	sector	moet	erop	sturen	dat	ook	lager-	
en	middelbaar	opgeleiden	aan	het	werk	kunnen	komen	
en	blijven.	Ook	dit	is	een	taak	die	we	het	beste	regionaal	
aanpakken.	

Het	verstandig	spreiden	van	terreinen	voor	winkels,	
bedrijven	en	kantoren	blijkt	lastig	als	dat	geheel	aan	het	
vrije	spel	der	maatschappelijk	krachten	wordt	
overgelaten.	Er	ligt	hier	een	taak	voor	de	overheid	die	in	
toenemende	mate	regionaal	uitgevoerd	moet	worden	
om	slagvaardig	beslissingen	te	kunnen	nemen	en	te	
zorgen	dat	gemeenten	elkaar	niet	onnodig	
beconcurreren.	We	moeten	onder	ogen	zien	dat	
herstructurering	daarbij	soms	noodzakelijk	kan	zijn.	Ook	
voor	het	verzorgen	van	een	goede	bereikbaarheid	en	
inpassing	is	de	overheid	onmisbaar.		
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De	zondagsopening	van	winkels	in	Leiderdorp	is	een	
succes	en	blijft	gehandhaafd.	Als	ondernemers	dit	zelf	
wensen	mogen	ze	van	D66	vaker	op	zondag	open.	

De	gemeente	moet	alles	doen	om	een	snelle	voortgang	
met	de	bouw	van	Lidl	en	de	komst	van	IKEA	te	
bewerkstelligen.	De	gemeente	dient	zorg	te	dragen	voor	
een	goede	inpassing	(verkeer	en	veiligheid)	en	voor	
goede	communicatie	hierbij	met	de	inwoners.
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Bereikbaarheid	en	mobiliteit	

• Meer	oplaadpunten	voor	elektrische	auto’s	en	fietsen.		
• Fileknelpunt	A4	zo	snel	mogelijk	verhelpen.	Leiderdorpse	brug	dicht	in	de	spits,	ook	voor	

beroepsvaart	
• Goede	inpassing	Leidse	Ringweg-Noord.	Capaciteit	ringweg	in	Leiderdorp	vergroten	vóórdat	

de	verkeersstromen	uit	Leiden	groter	worden.	
• Lokale	infrastructuur	binnen	ringweg	is	voor	bestemmingsverkeer,	openbaar	vervoer,	fietsen	

en	voetgangers.	Sluipverkeer	bestrijden.		
• Parkeertoerisme	uit	Leiden	voorkomen.	Transferium	(P+R)	op	de	Bospoort,	aansluitend	op	

eindhalte	van	de	R-net	lijn.	
• Gemeentelijk	meldpunt	voor	onveilige	verkeerssituaties.	
• Meer	aandacht	voor	kwetsbare	verkeersdeelnemers	als	ouderen	en	(school)kinderen.	

Goede,	veilige	en	herkenbare	voet-	en	fietspaden	en	fietsstroken.	Leiderdorp	onderdeel	van	
regionaal	netwerk	aan	fietssnelwegen.	

	

D66	wil	ook	in	Leiderdorp	snel	meer	duurzame	
mobiliteit.	Voor	het	gebruik	van	elektrische	auto’s	en	
fietsen	zijn	voldoende	oplaadpunten	nodig.	Het	plaatsen	
van	oplaadpalen	is	echter	geen	doel	op	zich.	D66	gelooft	
niet	dat	hiervan	op	zichzelf	een	stimulerende	werking	
voor	elektrisch	rijden	uitgaat.	Aantallen	en	locaties	
moeten	worden	bepaald	door	de	vraag	naar	
oplaadpunten.	Bij	het	plaatsen	van	private	oplaadpunten	
gaat	de	gemeente	flexibel	om	met	de	mogelijkheden,	
maar	veiligheid	voor	bijvoorbeeld	voetgangers	staat	
voorop.	

Door	zijn	ligging	centraal	in	de	Randstad	en	de	nabijheid	
van	de	centrumgemeente	Leiden	kent	Leiderdorp	veel	
verkeersdrukte.	Al	dat	verkeer	moeten	we,	letterlijk,	in	
goede	banen	leiden.	Doorgaand	autoverkeer	wordt	uit	
de	bebouwde	kom	geweerd.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	
een	goede	transferiumvoorziening	op	de	Bospoort	te	
realiseren,	aansluitend	op	de	snelle	R-net	lijn	naar	
Leiden-Centraal.		

De	snelweg	A4	komt	nog	steeds	voor	in	de	file	top-10	en	
dat	geeft	veel	overlast	in	de	vorm	van	files,	
luchtvervuiling	en	fijnstof,	geluidsoverlast	en	
sluipverkeer.	Er	zijn	snel	maatregelen	nodig	om	dit	te	
verbeteren.	Leiderdorp	moet,	samen	met	de	
buurgemeenten,	druk	blijven	uitoefenen	op	de	
Rijksoverheid.	Ook	moeten	we	het	knelpunt	bij	de	
Leiderdorpse	brug	aanpakken.	Leiderdorp	moet	er	bij	de	
provincie	op	aandringen	dat	de	brug	in	de	spits	gesloten	
blijft,	ook	voor	beroepsvaart.	

De	Leidse	Ringweg-Noord	is	essentieel	om	doorgaand	
verkeer	van	en	naar	Leiden	van	de	wegen	in	onze	
bebouwde	kom	te	houden.	D66	wil	dat	deze	ringweg	
goed	wordt	ingepast,	zodat	overlast	voor	omwonenden	
beperkt	blijft.	Bij	de	aanleg	moet	de	gemeente	goed	
kijken	naar	de	volgorde	van	de	werkzaamheden.	Eerst	
moet	de	capaciteit	in	Leiderdorp	worden	vergroot,	

voordat	de	verkeersstroom	uit	Leiden	gaat	toenemen.	
Anders	leidt	het	toenemende	verkeer	onherroepelijk	tot	
langdurige	flessenhalzen	en	verkeersoverlast	in	ons	dorp.	

Voor	D66	staat	de	auto	niet	op	nummer	1.	De	wegen	in	
de	bebouwde	kom	zijn	naast	voor	bestemmingsverkeer	
vooral	bedoeld	voor	openbaar	vervoer,	fietsen	en	
voetgangers.	Bij	de	inrichting	van	de	wegen	wordt	vooral	
rekening	gehouden	met	de	kwetsbare	
verkeersdeelnemers,	zeker	in	de	buurt	van	scholen.	
Leiderdorp	is	onderdeel	van	een	regionaal	netwerk	aan	
fietssnelwegen.	D66	wil	goede	en	veilige	voet-	en	
fietspaden,	zowel	in	het	dorp	als	richting	de	omliggende	
gemeenten.	Speciale	aandacht	is	nodig	voor	de	
fietsstroken	op	de	Heinsiuslaan	en	de	Vossiuslaan	en	de	
oversteek	bij	de	Persant	Snoepweg,	waar	veel	scholieren	
fietsen.	De	aparte	fietspaden	langs	de	Hoogmadeseweg	
willen	we	behouden	en	de	situatie	bij	de	Spanjaardsbrug	
moet	snel	veiliger	worden.	

Leiderdorp	voert	zelf	geen	betaald	parkeren	in,	als	het	
aan	D66	ligt.	Voor	de	parkeeroverlast	door	
automobilisten	die	niet	betaald	in	Leiden	willen	
parkeren,	met	name	in	het	Zijlkwartier,	wordt	samen	
met	Leiden	een	oplossing	gezocht.	Ook	voor	het	
probleem	dat	personeel	en	bezoekers	van	het	Alrijne	
Ziekenhuis	gratis	op	de	bewonersparkeerplaatsen	in	de	
wijken	Voorhof	en	Holtland	parkeren	gaat	de	gemeente	
op	zoek	naar	een	goede	oplossing.
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Bestuur	en	organisatie	in	Leiderdorp	

• Betrokkenheid	van	inwoners	bij	besluitvorming	in	de	gemeente	verbeteren.		
• Post,	e-mails,	meldingen	en	klachten	van	inwoners	duidelijk	en	op	tijd	beantwoorden.	
• College	met	drie	wethouders	is	voldoende.	
• Aansluiten	bij	ambities	Digitale	Agenda	2020	van	het	VNG:	standaardiseren	waar	

mogelijk	en	lokaal	maatwerk	bieden	waar	nodig.		
• Nog	meer	gemeentelijke	diensten	digitaal	aanbieden,	maar	wel	voldoende	aandacht	zijn	

voor	digitaal	minder	vaardige	inwoners.	Loket	in	het	gemeentehuis	moet	blijven.	
• Meer	invloed	van	gemeenteraad	op	besluitvorming	in	gemeentelijke	

samenwerkingsverbanden.	
• Actiever	gebruik	van	de	rekenkamer.	
• Lokale	journalistiek	versterken	door	bijdrage	aan	regionaal	fonds.	

	

Dankzij	de	initiatieven	van	D66	is	de	vergadercyclus	van	
de	gemeenteraad	gemoderniseerd	en	daarmee	
efficiënter	geworden.	Maar	de	cultuur	in	het	
Leiderdorpse	bestuur	blijft	een	punt	van	aandacht.	De	
Raad	moet	zijn	kaderstellende	en	controlerende	taak	
blijven	bewaken.	Ambtelijke	processen	en	
bovengemeentelijke	regelingen	mogen	het	politieke	
primaat	van	de	Raad	niet	aantasten.	Verbeterde	
uitvoering	van	het	principe	van	het	dualisme	in	de	
gemeentelijke	beleidsontwikkeling	is	hoognodig:	het	
college	is	niet	de	enige	die	met	voorstellen	mag	komen.	

D66	wil	een	actieve	rekenkamer,	met	slagkracht.	De	
rekenkamer	helpt	raadsleden	en	betrokken	inwoners	
met	het	controleren	van	het	college.	

Een	goed	bestuur	is	ook	integer.	Integriteit	is	volgens	ons	
meer	dan	je	aan	de	regels	houden.	We	willen	dat	
bestuurders	zich	bewust	zijn	van	de	mogelijke	
belangenconflicten	en	zelfs	de	schijn	daarvan	vermijden.	
Hetzelfde	geldt	voor	raadsleden	en	ambtenaren.	

Voor	D66	is	het	belangrijk	dat	de	gemeente	goed	naar	
haar	inwoners	luistert.	Juist	omdat	de	gemeente	
beslissingen	neemt	die	directe	invloed	hebben	op	
inwoners.	Maar	ook	omdat	inwoners	hun	buurt	het	
beste	kennen	en	het	beste	weten	wat	er	nodig	is.	Mede	
dankzij	de	inzet	van	D66	zijn	in	de	afgelopen	periode	de	
mogelijkheden	voor	participatie	van	inwoners	verbeterd	
en	is	er	geïnvesteerd	in	de	verbetering	van	het	contact	
met	de	inwoner.	Maar	we	zijn	er	nog	lang	niet.	Bij	de	
start	van	nieuw	beleid	moet	de	gemeente	er	beter	voor	
zorgen	dat	iedereen	–	inwoner,	ambtenaar,	raadslid	en	
wethouder	–	ideeën	kan	inbrengen.	Het	plaatsen	van	
presentaties	en	verkennende	stukken	op	internet,	het	via	
sociale	media	attenderen	van	inwoners	op	aanstaande	
ontwikkelingen	en	de	bevraging	van	een	burgerpanel	zijn	
mogelijkheden	die	actiever	gebruikt	kunnen	worden.	
D66	wil	dat	de	gemeente	vooraf	duidelijke	
verwachtingen	geeft	voor	de	inspraak	en	achteraf	uitlegt	
waarom	suggesties	wel	of	niet	zijn	overgenomen.	De	

introductie	van	de	Omgevingswet	biedt	kansen	om	
burgerparticipatie	beter	te	organiseren.	

D66	vertrouwt	op	de	eigen	kracht	van	inwoners.	Dat	
betekent	dat	het	bestuur	veel	meer	gebruik	moet	maken	
van	de	initiatieven	en	creativiteit	van	de	Leiderdorpse	
inwoners.	De	gemeente	legt	dit	initiatief	niet	op	maar	
ondersteunt	dit,	waar	aanwezig,	zo	goed	mogelijk.		

Gemeentelijke	diensten	worden	in	toenemende	mate	
digitaal	aangeboden.	Dat	is	de	meeste	gevallen	een	
goede	zaak,	maar	er	moet	wel	voldoende	aandacht	zijn	
voor	hoe	digitaal	minder	vaardige	inwoners	met	de	
gemeente	kunnen	blijven	communiceren.	Het	loket	in	
het	gemeentehuis	moet	daarom	blijven.		

De	veiligheid	van	gegevens	die	in	het	bezit	zijn	van	de	
gemeente	en	gemeentelijke	samenwerkingsverbanden	
dient	gewaarborgd	te	zijn	om	de	privacy	van	inwoners	
optimaal	te	beschermen.	

Leiderdorp	neemt	in	de	Leidse	regio	en	op	een	wijdere	
schaal	deel	aan	een	groot	aantal	
samenwerkingsverbanden	(gemeenschappelijke	
regelingen)	van	gemeenten.	Dit	kan	leiden	tot	een	
efficiëntere	en	betere	uitvoering	van	taken.	Zulke	
samenwerkingsverbanden	hebben	wel	als	nadeel	dat	de	
democratische	legitimatie	van	de	besluitvorming	vaak	
niet	voldoende	is	en	dat	de	Raad	een	groot	deel	van	zijn	
controlerende	functie	verliest.	

Journalisten	brengen	de	lokale	politiek	naar	onze	
inwoners	en	houden	de	politiek	scherp.	Ze	maken	
daarmee	onze	democratie	krachtig.	D66	wil	de	lokale	
journalistiek	versterken,	zonder	dat	de	onafhankelijke	
positie	van	journalisten	hierdoor	wordt	aangetast,	
bijvoorbeeld	door	een	fonds	voor	
onderzoeksjournalistiek	op	te	richten.
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Financiën		

• Geldkraan	onder	controle	houden.	Investeringen	vooral	richten	op	toekomstbestendigheid	
van	ons	dorp.	Belangrijke	voorzieningen,	zoals	de	bibliotheek	of	het	zwembad,	moeten	
behouden	blijven.	

• Woonlasten	blijven	gelijk	(alleen	inflatiecorrectie).		
• Realistisch	ramen,	geen	‘lucht’	in	begrotingen.	Elke	paar	jaar	totale	begroting	vanaf	nul	

opbouwen.	Transparant	verantwoorden.		
• Beleidsdoelen,	activiteiten	en	middelen	zo	SMART	(Specifiek,	Meetbaar,	Acceptabel,	

Realistisch	en	Tijdgebonden)	mogelijk	presenteren.		
• Meevallers	vallen	vrij	naar	de	algemene	middelen.	Tegenvallers	dekken	in	eigen	

begrotingshoofdstuk.		
• Landelijk	geld	voor	de	decentralisaties	in	het	sociale	domein	uitsluitend	inzetten	binnen	het	

sociaal	domein.		
• Anticiperend	op	verdere	samenwerking	tussen	regiogemeenten	begrotingen	zoveel	mogelijk	

volgens	dezelfde	systematiek	opbouwen.		
• Helder	en	transparant	subsidiebeleid	en	andere	vormen	van	ondersteuning	door	de	

gemeente	(zoals	garantstellingen	of	matiging	van	erfpacht).		
• Subsidies	alleen	als	ontvanger	aantoonbaar	bijdraagt	aan	gemeentelijke	doelen.	Subsidies	

zijn	geen	recht	en	in	principe	voor	een	afgebakende	periode.	

	

Onder	leiding	van	D66	heeft	Leiderdorp	in	de	afgelopen	
jaren	een	forse	financieel-economische	crisis	goed	
doorstaan.	Ondanks	de	lastige	tijd	die	achter	ons	ligt,	
staan	de	Leiderdorpse	financiën	er	momenteel	ronduit	
goed	voor.	D66	is	van	oordeel	dat	dit	komt	door	het	
strenge	en	degelijke	beleid	dat	de	laatste	jaren	is	
gevoerd	en	vindt	dat	hierin	de	sleutel	voor	toekomstig	
succes	ligt.	Degelijke	financiën	maken	ruimte	voor	nieuw	
of	beter	beleid.	D66	streeft	naar	een	duurzaam	
evenwicht	in	de	financiën	gedurende	de	gehele	
collegeperiode.		

Door	het	zorgvuldige	beleid	is	er	nu	een	beperkte	ruimte	
voor	investeringen	in	de	toekomst.	Als	deze	
investeringen	leiden	tot	structurele	lasten	dan	moeten	
deze	structureel	gedekt	worden.		D66	wil	dat	het	college	
samen	met	de	Raad	een	investeringsagenda	opstelt,	
zodat	voor	iedereen	transparant	is	welke	projecten	
prioriteit	hebben	als	de	gemeente	geld	beschikbaar	
heeft.		

D66	wil	ook	de	komende	periode	de	woonlasten	
(onroerendezaakbelasting	+	afvalstoffenheffing	+	
rioolrechten)	gelijk	houden,	op	inflatiecorrectie	na.	
Toetssteen	is	wel	dat	de	voor	inwoners	belangrijke	

voorzieningen,	zoals	de	bibliotheek	of	het	zwembad,	
behouden	blijven.	

De	grondexploitatie	zal	door	de	afsluiting	van	het	W4	
project	(verbreding	en	verdieping	van	de	A4)	de	
komende	jaren	een	flinke	meevaller	laten	zien.	Deze	
meevaller	moet	wat	D66	betreft	gezien	worden	als	het	
alsnog	terugvloeien	van	de	zogenaamde	“NUON-gelden”	
naar	de	gemeente	(de	opbrengst	van	de	verkoop	van	de	
aandelen	NUON	die	destijds	in	het	tekort	van	het	W4-
project	is	gestort).	Deze	middelen	zijn	niet	bedoeld	voor	
het	dekken	van	kortetermijn-wensen	en	-verlangens,	
maar	dienen	als	spaarpot	of	voor	investeringen	gericht	
op	de	lange	termijn.	

Onderdeel	van	degelijk	financieel	beheer	zijn	
transparantie	van	de	financiële	informatie	en	een	
inhoudelijke	onderbouwing	van	alle	uitgaven.	Dit	geldt	
vooral	voor	het	gemeentelijke	subsidiebeleid.	Alle	
gesubsidieerde	activiteiten	moeten	bijdragen	aan	de	
gemeentelijke	doelen.	D66	wil	dan	ook	dat	de	gemeente	
alle	subsidies	in	openbaarheid	en	volgens	dezelfde	
beleidsregels	verstrekt.	Als	sportverenigingen	subsidie	
ontvangen,	vallen	deze	binnen	het	bestaande	
subsidieplafond.	Sportverenigingen	concurreren	dus	met	
andere	instellingen	om	subsidie	
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Regionale	samenwerking	

• Fusie	van	de	gemeenten	in	de	Leidse	regio	is	op	termijn	de	meest	effectieve,	doelmatige	en	
democratische	vorm	van	bestuurlijke	samenwerking,	maar	alleen	onder	de	volgende	harde	
voorwaarden:	

o Geen	stijging	van	lasten	
o Minimaal	gelijk	dienstverleningsniveau	
o Aandacht	voor	wijk-	en	buurtgericht	werken	en	voor	goede	toegankelijkheid	van	politiek	en	

bestuurders	
o Behoud	van	belangrijke	voorzieningen	zoals	het	zwembad	en	de	bibliotheek	
o Onze	polders	blijven	groen	en	worden	niet	als	bouwgrond	ingezet	
o Een	gezamenlijke	ambtelijke	organisatie	wordt	van	de	grond	af	opgebouwd	(geen	annexatie	

door	Leiden)	
o Absoluut	met	minstens	drie,	maar	toch	liefst	met	vier	of	vijf	gemeenten	

• Als	er	geen	meerderheid	voor	fusie	is,	dan	is	D66	voorstander	van	het	aangaan	van	een	zo	
hecht	mogelijke	samenwerkingsvorm	tussen	zoveel	mogelijk	directe	buurgemeenten.	

• Geen	energie	verspillen	aan	nieuwe	ingewikkelde	bestuurlijke	constructies,	die	wat	D66	
betreft	in	de	toekomst	toch	overbodig	zullen	worden	

	

D66	beschouwt	fusie	tussen	de	gemeenten	in	de	Leidse	
regio	als	de	beste	vorm	van	bestuurlijke	samenwerking	
om	de	uitdagingen	van	de	toekomst	aan	te	pakken.	Als	
tot	fusie	wordt	besloten	is	nog	een	serieus	
onderhandelingsproces	op	basis	van	onderlinge	
gelijkwaardigheid	nodig	om	te	garanderen	dat	een	aantal	
Leiderdorpse	belangen	gewaarborgd	blijven.	De	
uitgangspositie	van	Leiderdorp	in	dergelijke	
onderhandelingen	is	op	dit	moment	goed.	Mocht	voor	
fusie	geen	meerderheid	te	vinden	zijn,	dan	zal	D66	gaan	
voor	het	aangaan	van	een	hechte	samenwerkingsvorm	
tussen	zoveel	mogelijk	directe	buurgemeenten.		

De	uitdagingen	waar	Leiderdorp	en	de	omliggende	
gemeenten	voor	staan	kunnen	alleen	op	de	schaal	van	
de	Leidse	regio	goed	kunnen	worden	aangepakt.	Fusie	is	
bovendien	veel	democratischer	dan	de	wirwar	van	
bestuurlijke	regelingen	en	afspraken	waar	we	nu	mee	te	
maken	hebben.	Fusie	is	het	beste	model	om	de	grote	en	
complexe	opgaven	waar	we	voor	staan	aan	te	pakken,	in	
het	belang	van	onze	inwoners:	wonen,	werken,	
bereikbaarheid,	behoud	van	voorzieningen,	de	
energietransitie.	
Als	200.000	plus	gemeente	krijgt	de	Leidse	regio	
bovendien	meer	geld	uit	het	gemeentefonds	en	staat	we	
sterker	tegenover	en	binnen	andere	regionale	
samenwerkingsverbanden,	die	voorlopig	nog	wettelijk	
geregeld	zijn	(veiligheid,	milieu,	GGD,	Holland	Rijnland).	
Fusie	biedt	ook	de	sterkste	positie	ten	opzichte	van	de	
ons	inklemmende	metropoolregio’s	Amsterdam-Schiphol	
en	Rotterdam-Den	Haag.	Fusie	biedt	ook	de	sterkste	
lobbypositie	in	Zuid-Holland,	bij	het	Rijk	en	bij	EU	(als	
200.000+)	gemeente).	Bedrijven	zoals	het	Bio	Science	
Park,	de	universiteit	en	het	LUMC	(meer	dan	10.000	
werknemers!)	‘smeken’	om	één	bestuur	voor	de	Leidse	
regio.	Fusie	biedt	tot	slot	ook	kansen	voor	een	
robuustere	uitvoering	van	basistaken.	

Fusie	kent	zeker	ook	uitdagingen.	Maar	deze	zijn	te	
ondervangen.	De	meest	genoemde	bezwaren	hebben	te	
maken	met	de	vrees	voor	verlies	van	identiteit	en	de	
nabijheid	van	bestuur.	Maar	ook	na	fusie	blijft	Leiderdorp	
een	dorp.	Gemeente	is	niet	hetzelfde	als	gemeenschap.	
De	identiteit	van	een	dorp	wordt	niet	bepaald	door	21	
mensen	in	een	raadszaal	die	besluiten	nemen,	maar	door	
sociale	verbanden:	school,	sport	en	ook	kerk.	Het	is	ook	
niet	zo	dat	een	regionale	identiteit	ten	koste	gaat	van	
een	lokale.	Mensen	hebben	in	de	21e	eeuw	vele	
overlappende	identiteiten.	De	nabijheid	van	bestuur	is	
binnen	een	grote	gemeente	net	zo	belangrijk	als	binnen	
een	kleine.	Maar	nabijheid	van	bestuur	is	niet	hetzelfde	
als	het	in	de	supermarkt	zaken	doen	met	de	wethouder.	
Sterker	nog,	D66	vindt	dat	laatste	zelfs	bijzonder	
onwenselijk.	Dat	gezegd	hebbend,	is	bij	een	fusieproces	
aandacht	voor	het	eigene	van	kernen,	wijken	en	dorpen	
wel	essentieel.		

Samen	met	de	D66-afdelingen	en	-fracties	in	de	andere	
gemeenten	zullen	wij	blijven	ijveren	voor	een	serieuze	
discussie	over	fusie.	Dat	is	en	blijft	in	onze	ogen	op	de	
langere	termijn	de	enige	werkbare	en	democratisch	
gelegitimeerde	constructie	om	te	kunnen	blijven	voldoen	
aan	de	wensen	van	de	inwoner


