
 

 

 

Vertrouwen in de politiek. Het is een algemene term die vaak langs komt. De respondenten van de 

enquêtes van Maurice de Hond kennen de vaste vraag aan het einde: “hoe hoog is uw vertrouwen in 

de politiek?” En daar mag je dan een score van 1 tot 10 aan koppelen. Vaak is dat vertrouwen niet zo 

hoog. In Voorschoten is het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren gedaald. Dat is niet zo 

vreemd. 

De gemeente kwam onder financieel toezicht te staan en het hele college vertrok binnen een jaar tijd 

zonder verantwoording af te leggen. Mensen in het dorp lazen en hoorden overal 

bezuinigingsvoorstellen die nogal wat beroering wekten, zoals de voorgestelde sluiting van het 

zwembad. Tegelijkertijd waren alle bestuurders kakelvers en was het moeilijk om deze mensen ter 

verantwoording te roepen voor de keuzes van hun voorgangers en hun voorgangers. Dat die 

inmiddels vrolijk verder gingen met hun politieke carrière, maar dan in Wassenaar, Leidschendam-

Voorburg, Zevenaar en Bodengraven-Reeuwijk, verbeterde het vertrouwen in de politiek niet 

bepaald. 

 

Terwijl dat vertrouwen zo belangrijk is. Als mensen zich afkeren van de politiek, ondermijnt dat op 

lange termijn de democratie. Als mensen artikelen in de krant niet meer geloven omdat op facebook 

iets anders heeft gestaan, kan een democratie zichzelf ten gronde richten. Dat zien we wereldwijd 

gebeuren. 

Daarom is het goed om te zien dat er lokaal veel wordt gedaan om het vertrouwen te herstellen. 

Tijdens de discussies over het herstelplan hebben alle partijen en het college de wens uitgesproken 

om het zwembad te behouden. Nu, bijna twee jaar later, ligt er een concreet plan om dat ook voor 

elkaar te krijgen. Daar is de SP blij om. Niet alleen omdat wij het zwembad willen behouden, maar 

ook omdat het college laat zien dat de politiek zijn beloftes nakomt.  

 

Een belangrijk onderdeel van de lokale democratie is de lokale waakhond van de democratie. De 

pers. De SP is een groot voorstander van kritische journalistiek. Maar dat is iets anders dan oud-

politici die op persoonlijke titel in lokale kranten onzinverhalen de wereld in slingeren over de 

gemeentepolitiek. Daarmee wordt het vertrouwen in zowel politiek als journalistiek alleen maar 

meer geschaad. 

Daarnaast moeten wij als gemeenteraad en gemeentebestuur natuurlijk laten zien dat er nu wel een 

solide financieel beleid wordt gevoerd. Natuurlijk kunnen we in deze gemeenteraad van mening 

verschillen over wat dan solide financieel beleid is. Dat is politiek debat. Maar het is wel belangrijk 

dat we scherp aan de wind zeilen als het om uitgaven gaat. 

Het is in die context extra wrang dat de Nederlandse gemeentes nu opdraaien voor een 

bezuinigingsoperatie van het Rijk. In 2014 is de zorg gedecentraliseerd. De gemeentes hebben deze 

taken toegewezen gekregen. Maar ze kregen niet het benodigde budget voor die taken, omdat 

gemeentes deze taken veel goedkoper zouden kunnen uitvoeren. Dat is een misvatting geweest. Een 

misvatting waar de SP overigens indertijd al voor heeft gewaarschuwd. En dus staan bijna alle 

gemeentes in Nederland nu voor moeilijke keuzes. Ze zijn in een positie gebracht waarbij ze, grof 

gezegd, moeten kiezen tussen de bibliotheek, het zwembad of jeugdzorg. En dat is bewust beleid 



geweest van de Rijksoverheid. Niet bepaald goed voor het vertrouwen in de politiek.  

 

In Voorschoten zien we ook dat het volledige tekort van de Voorjaarsnota is terug te brengen tot de 

tekorten in de jeugdzorg. Als de Rijksbijdrage even hoog zou zijn als de kosten, dan had Voorschoten 

geen negatief saldo. Toch wordt er nu gezocht hoe de kosten kunnen worden ingedamd. Dat de 

gemeente inzet op preventie in plaats van zorg om kosten te besparen klinkt logisch, maar kan hele 

vervelende gevolgen hebben. Er wordt op dit moment bewust beleid gevoerd om jongeren met 

problemen uit de officiële tweedelijns zorg te houden. Dat betekent geen begeleiding en geen 

indicatie. Scheelt een hoop geld voor de gemeente, maar is die jongere wel beter af? Scholen 

verlangen vaak een indicatie voordat je recht hebt op ondersteuning en faciliteiten. Zonder indicatie 

krijg je niks. Vaak zijn hoger opgeleide ouders beter op de hoogte van dit soort regels dan lager 

opgeleiden. En weten ze ook wat ze moeten doen om een indicatie af te dwingen als de hulpverlener 

die niet meteen verstrekt. Lager opgeleiden laten zich eerder afschepen met een preventietraject. De 

SP vreest dat inzetten op preventie in de jeugdzorg leidt tot vergroting van de tweedeling. Wij wijzen 

bezuinigingen op jeugdzorg daarom af. Laat het Rijk maar over de brug komen. Daar hebben ze 

miljardenoverschotten op de begroting, terwijl de kosten op de gemeentes zijn afgewimpeld. 

Voorzitter, 

Vertrouwen in de politiek is vaak groter als er men positieve ervaringen met politiek heeft. Zeker als 

zo’n positieve ervaring is opgedaan in de kindertijd. Onder andere om die reden stelt de SP, met 

GroenLinks en D66 voor om in Voorschoten een kindergemeenteraad op te richten. We willen 

kinderen laten ervaren hoe democratie werkt, zodat ze er zelf ook een rol in kunnen spelen.  


