
 

 

 

 

Kadernota 2020 

 

Algemene beschouwingen VVD Voorschoten 

 

 

Voorzitter, 

 

Vandaag rond de eerste algemene politieke beschouwingen bij de kadernota zitten wij in 

deze zaal weer met de raad, bestuurders en actief betrokkenen. Toch zijn het vooral die vele 

inwoners die slechts een of een paar keer per jaar even geconfronteerd worden met ons 

bestuurlijk bestaan, die van ons vragen: regel het gewoon goed en houd Voorschoten dat 

fijne dorp waarin we zo graag wonen. Deze mensen hebben nooit een kadernota gezien, 

maar dragen wel mede onze lokale lasten, zetten zich in voor een vereniging of een ander 

gewoon omdat ze hier zo prettig leven in hun mooie dorp Voorschoten. Er valt altijd wel wat 

te klagen maar beter moeten we trots zijn dat we wederom hoog scoren als die beste 

woongemeente. Daarbij zijn er het afgelopen jaar al behoorlijk wat zaken aangepakt mede 

door keuzes van de raad, coalitie en de VVD. Zo is er een compleet nieuw subsidiebeleid 

geformuleerd, de financiële huishouding is verbeterd door de nota schuldenbeheersing, de 

brede welzijnsorganisatie wordt gevormd en de uitvoering van het centrumplan is gestart. 

Een aantal van deze zaken richt zich op het beheersbaar maken en houden van de kosten. In 

deze lijn wordt er onder andere gewerkt aan het vaststellen van een accommodatie beleid 

zodat de beschikbare accommodaties zo goed mogelijk kunnen worden ingezet en we 

bijvoorbeeld alleen die panden verduurzamen die we echt nodig hebben. We werken aan 

verbeterde afvalscheiding om onze afvalkosten te verminderen en er worden acties ingezet 



 

 

in de preventieve sfeer om de instroom in de tweedelijns jeugdzorg te verminderen. Een 

actief en fris bestuur zet deze lijn door, zakelijk waar dat moet maar ook sociaal sensitief, wij 

zijn dan ook trots als VVD Voorschoten daar aan bij te dragen. En wat betekent dan deze 

kadernota en wat geeft de VVD daarbij nog mee voor de toekomst? 

 

Allereerst het onontkoombare deel van verhoogde kosten voor jeugdzorg, CAO’s en 

gemeenschappelijke regelingen. In meer en mindere mate dragen zij allen bij aan wat ons 

dorp maakt, en is het vooral zaak scherp te blijven op afzonderlijke, specifieke kosten. Door 

preventief te handelen kunnen we voorkomen dat jongeren in dure zorgtrajecten terecht 

komen en de komst van een jeugd preventiemedewerker is dan ook een hoopvol 

proefproject. 

 

Voor verdere analyse en beheersing van kosten in bijvoorbeeld de uitvoering van 

groenbeheer, zullen we moeten benchmarken waarbij de begrotingsscan van de provincie 

een goede start is. De VVD vraagt het college hier actief werk van te maken, mogelijk ook 

binnen een eigen netwerk van vergelijkbare gemeenten, en de raad hierover in te lichten. In 

het verlengde hiervan past ook de nog komende rapportage over de dienstverlening. De 

VVD zet in op een communicatieve, efficiënte en tijdige dienstverlening vanuit 1 loket 

gericht op de vraag van inwoners en ondernemers met een basis van kostendekkendheid. De 

VVD is blij dat de meerkosten van de afgifte van documenten als een taakstelling door de 

werkorganisatie wordt teruggenomen. 

 

Wat veiligheid en handhaving betreft maken we een duidelijke keuze extra geld te 

reserveren voor handhaving door meer BOA’s in dienst te nemen. Door onvoldoende 

handhaving zijn in de loop van de jaren teveel zaken in meer of mindere mate buiten de 

regels om tot werkelijkheid verworden. Hierdoor is teveel scheefgroei ontstaan wat zeer 

ondermijnend werkt. De extra BOA’s zullen dus niet alleen maar parkeerboetes uitschrijven, 

het gaat hier bijvoorbeeld ook om handhaving van vergunningen.  

 



 

 

De bereikbaarheid van ons dorp is langer een punt van zorg. Uiteraard hebben we een 

goede spoorverbinding met een welkome uitbreiding van de fietsparkeerplekken bij de 

stations, er staan aan de andere kant nog te vaak files met diegenen die niet met trein 

kunnen. De VVD ziet uit naar een nieuw kruispunt Lammenschans, maar graag zo dat tijdens 

de verbouwing daartoe de doorstroming op peil blijft. Het zou ook erg ongelukkig zijn als 

deze werkzaamheden tegelijk plaatsvinden met de aanpak van de N14 bij Leidschendam, 

want aan twee kanten het dorp op slot zetten wordt teveel voor onze forenzen en 

ondernemers. We hebben hiertoe een motie. 

 

De komende jaren gaan we verder met de aanpak van grote delen van ons riool. 

Noodzakelijk omdat er echt vervanging nodig is, we pakken dit doelmatig en risicogestuurd 

aan waarbij grote zaken in samenwerking zullen gaan met het Hoogheemraadschap. 

 

Op het gebied van wonen hebben we duidelijke doelen gesteld in de woonvisie. Een vast 

deel sociale bouw maar ook voldoende ruimte voor betaalbare woningen naar behoefte 

zodat er doorstroming op gang komt. Gelukkig pakken we daartoe ook aan, planvorming op 

bijvoorbeeld de Segaar, intratuin en Starrenburg 3 terreinen is in ontwikkeling. Over 

Beresteyn is recent een besluit genomen en de VVD hoopt dat bij de Moeder Gods kerk er 

nu ook een doorbraak komt. Bestaande bouw herontwikkelen is lastiger, zeker daar waar 

sprake is van een landschapspark of een (mogelijke) monument status. De VVD ziet ook 

graag dat er een ontwikkeling op gang komt in het centrum. De eerste stap hiertoe is een 

actieve verplaatsing van het uitvoerend bedrijf zodat het MOC terrein geheel vrij komt, wij 

roepen het college op hier werk van te maken. In deze ontwikkeling speelt de 

accomodatienota een belangrijke rol. Woningen ook voor specifieke doelgroepen, scholen, 

bibliotheek, multifunctionele ruimten voor verenigingen zullen allen samen handig 

gecombineerd moeten worden op verschillende locaties. Dit is nog een aardige legpuzzel 

waarbij ideeën van iedereen welkom zijn. 

 

Wat het het zwembad dient de VVD mede een motie in waarbij de gemeente meer grip 

krijgt op de exploitatie de komende 5 jaar. In die tijd zullen we dan een keuze maken wat er 



 

 

definitief gebeurd, waarbij een optie als commerciële clustering van sportfaciliteiten rond 

een zwembad mogelijk zou kunnen zijn. 

 

De VVD geeft ten aanzien van het ouderenbeleid graag 2 speerpunten mee, opgetekend 

vanuit inwonersavonden, te weten eenzaamheidsbestrijding en het tegengaan van financieel 

misbruik. Daarnaast vinden wij dat er een grotere stimulans mag zijn om leer-werk trajecten 

te bieden. Zowel jongeren, zij-instromers als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

bieden we zo betere kansen en perspectief op werk. 

 

De VVD steunt dat Voorschoten actief in de gestelde doelen van het klimaatakkoord 

meedoet. We zorgen dat onze inwoners en bedrijven elkaar makkelijk vinden in het 

overdragen van kennis en ervaring in kleine en grote maatregelen gericht op het 

verduurzamen van hun pand of huis. Wij stimuleren deze initiatieven en nemen ongewenste 

lasten en regels weg. Afgesproken is hiertoe ook een fonds op te zetten ter financiële 

stimulans, dit zal uiteraard wel efficiënt en vooral in het verlengde moeten liggen van wat 

het Rijk of de regio al opzet en doet. 

 

Bestuurlijk hebben we met de werkorganisatie en de regiokeuze nog een weg te gaan. Een 

aantal onderzoeken zullen ons daarbij helpen richting en koers te houden, zowel binnen de 

Leidse regio alsook blijvend met buurgemeenten. Essentieel is samen met vergelijkbare 

gemeenten op te trekken, en durven taken die je beter in groter verband kunt doen daar 

ook neer te leggen waar dat logischer en efficiënter kan om uiteindelijk meer te bereiken of 

goede zorg te kunnen leveren tegen nog te dragen kosten. De VVD ziet daar ook een 

initiërende rol voor Voorschoten in, beter dan lijdzaam af te wachten. 

 

 

De VVD Voorschoten steunt de lijn van de kadernota waarlangs de komende begroting kan 

worden opgesteld. Wij geven middels een aantal moties en amendementen mee waar wij 

nog ruimte zien om die begroting sluitend te krijgen en wat wij aandachtspunten vinden. In 



 

 

het najaar zullen we dan ook terugkomen op alle definitieve keuzes in een verdere 

beschouwing. 

 

 


