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Algemene beschouwingen 11 juli 2019 

(Alleen het gesproken wordt geldt) 

Ruim een jaar geleden trad het nieuwe college aan. De PvdA kopte over het 

coalitieprogramma “Ambitieus maar teleurstelling ligt op de loer”. Wij waren 

enthousiast over de tien prioriteiten, maar er was geen enkele financiële 

onderbouwing en daarom vroegen we ons af hoe realistisch ze waren.   

Waar staan we?  

• College en coalitie willen een energieneutraal Voorschoten in 2030. We 

zijn een jaar verder en een concreet plan moet nog komen. 

• Van de nieuwe woningen moet 25% sociale huur zijn. We zitten nu op 

zo’n 10% en onduidelijk is hoe in deze collegeperiode die 25% alsnog kan 

worden bereikt. 

• Veel aandacht is nodig voor een sociaal beleid met goede zorg, meer 

samenhang en beheersing van de kosten van de jeugdzorg. We zijn goed 

op weg.  

• We willen bruisende verenigingen en Voorschotense culturele 

initiatieven stimuleren. Dat staat in het coalitieakkoord, echt waar. In het 

herstelplan stond dat er 4 ton bezuinigd zou worden op subsidies. Die 4 

ton is helemaal terecht gekomen bij sport, scouting en cultuur. Bruisende 

verenigingen en het stimuleren van culturele initiatieven zijn ingeruild 

voor het liberale ‘laissez-faire’ en de eigen broek ophouden.  

• Het zwembad moet open blijven, met andere kostendragers.  Voor de 

komende 10 jaar wordt hiervoor ruim 2.5 miljoen uitgetrokken. Andere 

kostendragers zijn er niet. Het is een tijdelijke oplossing en het volgende 

college krijgt de hete aardappel toegeschoven om een structurele 

oplossing te bedenken. Ze zullen er blij mee zijn. 

• We willen met z’n allen een goede en sluitende begroting en willen niet 

terug naar het verleden. En in het coalitieprogramma komen we 
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regelmatig de ‘alternatieve kostendragers’ tegen die ons zullen gaan 

helpen.  

o Alternatieve kostendragers zijn niet gevonden.  

o Het resultaat van de Jaarrekening 2018 is uitsluitend positief door  

de verkoop tafelzilver en doordat er 1 miljoen meer UIT de 

bestemde reserves wordt gehaald, dan dat we erin stoppen.   

o En de kadernota die we vandaag bespreken borduurt hier lustig op 

voort. De financiële overschrijding bedraagt zo’n 1.6 miljoen. Hoe 

kan dat? In de kadernota staat toch een overschrijding van slechts 

386.000. Het verschil ontstaat omdat er meer dan 1.2. miljoen uit 

de concernreserve wordt gehaald ter dekking van een deel van die 

1.6 miljoen. Dat heet: interen op de reserves. 

Kortom, een ambitieus coalitieprogramma, maar  de teleurstelling overheerst 

------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. En we hebben afgesproken dat het bij  deze 

kadernota zou moeten gaan over een afweging van prioriteiten. Wat zijn voor 

de PvdA de prioriteiten? 

1 Duurzaamheid en energietransitie 

Wij willen een activerend gemeentelijk beleid. Een beleid dat niet alleen 

aansluit bij initiatieven, maar die die uitlokt, stimuleert en waar mogelijk 

ondersteunt. En dat kost geld. Niet alleen voor de ambtelijke capaciteit van de 

WODV. Je kunt ook denken aan een revolving fund waarmee de gemeente 

initiatieven aan de voorkant kan steunen. En dan vooral  collectieve 

initiatieven. En er is budget nodig voor het begeleiden en ondersteunen van 

een beperkt aantal voorbeeld projecten in straten of wijken. 

Met amendement 66 scheppen we hiervoor meer financiële ruimte.  

2 25% sociale huurwoningen 

Voorschoten is goed in het formuleren van ambities maar minder goed of zelfs 

slecht in het realiseren hiervan. Neem de ambitie, beter nog de afspraak over 

de 25% sociale huur. Het staat niet alleen in het coalitieakkoord maar ook in de 

geactualiseerde woonvisie.  
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Met het huidige boemeltreintje redden we het nooit. Met motie 103 vragen we 

het college om een concreet plan van aanpak. Ambities zijn leuk, zonder 

concrete acties zijn ambities nietszeggend.  

3 Goed sociaal beleid, goede en betaalbare jeugdzorg 

Wij steunen het in gang gezette beleid. Wel willen wij dat de Kleinsma gelden 

volgend jaar volledig worden ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd zijn; 

bestrijding van armoede bij kinderen. 

4 Een bruisend verenigingsleven 

We willen het initiatief vanuit de raad voor een samenhangend 

accommodatiebeleid dat vervolgens door het college is opgepakt, stimuleren. 

We hebben daartoe een motie ingediend. Als het mogelijk is een oplossing te 

vinden voor het zwembad, dan moeten we ons ook maximaal inzetten voor een 

accommodatie waarin een breed gezelschap van culturele instellingen en 

organisaties in het sociaal domein hun thuisbasis vinden en die tevens geschikt 

is voor zzp’ers. 

5 Gezond financieel beleid en een scherp financieel beheer 

Ook op dit vlak is er een verschil tussen ambities en praktijk. Het gaat nog 

steeds niet goed met de gemeentefinanciën. In het begin van mijn 

beschouwing heb ik hier iets over gezegd. De PvdA wil het verschil tussen breed 

gedeelde ambities (gezond financieel beleid) en praktijk kleiner maken. 

Daarvoor hebben we allereerst samen met het CDA amendement 068 bij het 

agendapunt Voorjaarsnota ingediend.  

Vervolgens hebben we het initiatief genomen tot enkele amendementen en 

moties  bij de kadernota waarmee we onze prioriteiten, onze speerpunten 

vertalen in concreet beleid. 

Resumerend, deze vijf prioriteiten zijn ons referentiekader voor de 

besluitvorming later vanavond over voorjaarsnota en kadernota.  

Dank u wel. 

 


