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Leiden is de ideale stad om in te wonen, te werken, te recreëren, te ondernemen en te studeren. Ik ken geen 

Leidenaar die niet trots is op onze prachtige stad. Ga maar na: Leiden ligt midden in de Randstad, heeft alle 

gemakken van een stad maar biedt op fietsafstand ook de rust van strand, het Groene Hart en verscheidene mooie 

meren. Een ijzersterk verenigingsleven verbindt de inwoners van Leiden; haar monumentale centrum en een grote 

verscheidenheid aan musea, cafés en restaurants maken de stad aantrekkelijk. 

D66 kijkt vooruit en investeert in de stad en de Leidenaren

De wereld om ons heen verandert en Leiden beweegt mee. Daarom wil D66 investeren in de stad en in haar 

inwoners. Allereerst door de verdere versterking van de samenwerking met de universiteit en hogeschool. Studenten 

en medewerkers van deze onderwijsinstellingen geven de stad vitaliteit en dynamiek; hun ontdekkingen van nu 

dragen bij aan de werkgelegenheid van morgen. D66 trekt in de komende vier jaar € 10 miljoen uit om de relaties 

tussen kennisinstellingen en de stad verder te versterken. Daarbij richten we ons ook op de jonge Leidenaren op 

basisscholen en middelbare scholen. D66 wil onderwijsinstellingen verder faciliteren in hun groei; juist daarom 

hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwbouw van schoolgebouwen en in studentenhuisvesting – 

en dat willen we blijven doen.

Hiernaast blijft D66 zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van de stad, zowel van de binnenstad als van de 

wijken, niet alleen met de fiets, de trein, de bus of de auto, maar ook via glasvezel en WIFI. Verder investeert D66   

20 miljoen euro in duurzame initiatieven die de leefbaarheid in Leiden vergroten .

D66 staat voor de vrijheid van iedereen om te leven zoals hij of zij wil

Het is een groot goed dat alle mensen anders zijn en ieder zijn eigen talent heeft. D66 vindt dat iedereen het recht 

heeft zich te ontplooien binnen zijn of haar mogelijkheden en vindt dat de gemeente Leiden mensen die kans moet 

bieden. D66 ziet ook dat sommige mensen af en toe een steuntje in de rug nodig hebben: hen helpen we door 

middel van bijscholing en financiële ondersteuning om te zorgen dat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig meedoen 

in de maatschappij.

 

Samen verder bouwen aan 
een prachtige stad
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D66 staat voor een open en transparante manier van besturen

D66 staat voor een open bestuursstijl waar niet dogmatisch wordt vastgehouden aan stokpaardjes. Geen politieke 

spelletjes, maar een echte discussie op inhoud waarin je overtuigd kan raken van het betere. Resultaten van 

onderzoeken, inspraak van inwoners, doen er dus toe en zijn er niet voor de vorm. D66 vindt dat het college van 

B&W moet opereren als een team dat zich richt op de toekomst van de stad.

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van D66 Leiden

In dit verkiezingsprogramma staan onze ambities voor de komende vier jaar. Deze plannen zijn haalbaar zonder dat 

we de lasten voor de burgers verhogen. We hebben een sterke uitgangspositie maar ook wij moeten keuzes maken 

en blijven investeren. D66 bouwt graag samen met u aan het Leiden van de toekomst. Leiden is en blijft wat ons 

betreft een D66-stad. 

Robert Strijk

Lijsttrekker D66



Wij, D66 Leiden, staan voor een levendige stad waarin het een plezier is om te wonen, een krachtige stad om in te werken, 

een stad waar iedereen zich kan ontplooien en ontwikkelen, een stad waar men samen leeft en niet alleen, en bovenal een 

stad die in alle opzichten toekomstbestendig is. Onze visie is opgebouwd uit vijf kernwaarden, die de richtingwijzers vormen 

voor onze standpunten:

Leidse Richtingwijzers

Woon en werk in een krachtige stad 
D66 Leiden bouwt aan een krachtige stad, waar zowel het centrum als de wijken eromheen 
bruisen. Een stad die trots is op haar historie en haar cultuur en die aantrekkelijk is voor bewoners 
en bezoekers. Een stad met een uitdagend en inspirerend ondernemersklimaat in een regio met 
een sterke economie waar gemeenten goed samenwerken met lokale bedrijven: universiteit, 
LUMC, de bedrijven van het Bio Science Park en zorgbedrijven, maar ook start-ups, ZZP’ers en 
MKB-bedrijven. Een stad die bereikbaar is, en waar de keuze voor fiets of het openbaar vervoer 
net zo logisch is als die voor de auto.  

Vertrouw op de kracht van mensen
D66 Leiden staat voor een gemeente die vertrouwt op de kracht van de inwoners en de bedrijven. 
Mensen weten goed wat de problemen zijn en ze zijn in staat creatieve oplossingen te vinden. Wij 
willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van Leidenaren ondersteunt en er 
ruimte aan geeft, want wat inwoners voor zichzelf en anderen kunnen doen, is veel belangrijker en 
effectiever dan wat de overheid voor hen kan doen.  

Begin met goed onderwijs
D66 Leiden wil dat mensen hun talenten kunnen ontplooien, hoe en wanneer ze zelf willen. 
Hiervoor is sterk en divers onderwijs nodig waar iedereen op alle niveaus over kan beschikken. Wij 
staan voor een overheid die kansen schept voor mensen en het mogelijk maakt dat iedereen die 
het wil het maximale uit zijn talent kan halen.

Zorg en leef samen
Samenleven doe je niet alleen: daarvoor heb je elkaar nodig. Samen kunnen we meer. Zorg 
vanuit de overheid is voor iedereen toegankelijk, en daarnaast zorgen mensen voor eigen familie, 
buren en vrienden. Wij staan hierbij voor keuzevrijheid. Mensen die dat willen, moeten de regie 
kunnen houden over hun eigen zorg. De gemeente is een vangnet voor wie zorgbehoevend is: de 
gemeente draagt waar nodig bij en ziet erop toe, dat er geen gaten vallen.  

Kies voor de toekomst
Wij gaan voor een moderne en vooruitstrevende stad die toekomstige generaties minimaal 
hetzelfde kan bieden als nu. D66 Leiden kiest voor duurzame oplossingen. Wij gaan efficiënt om 
met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en zijn zuinig op onze natuurlijke omgeving. Iedereen 
kan in Leiden wonen: arm of rijk, hoog- of laagopgeleid, in loondienst of zelfstandig, alleenstaand 
of met een gezin, met een Nederlandse of buitenlandse nationaliteit en ongeacht seksuele 
geaardheid. Wij willen een Leiden van iedereen, voor iedereen, nu en in de toekomst.
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Begroting op orde, zonder lastenverhogingen

D66 kiest voor de toekomst. Op het gebied van financiën betekent dit 

dat D66 geen rekeningen bij de volgende generatie wil neerleggen. De 

begroting moet in evenwicht zijn: structurele inkomsten moeten gelijk zijn 

aan structurele uitgaven. Tegenvallers moeten nu opgevangen worden 

en niet doorgeschoven worden naar de toekomst. De gemeente moet 

voldoende reserves in kas hebben om tegen een stootje te kunnen. Als 

de reserves groter zijn dan redelijkerwijs nodig, dan moeten ze gebruikt 

worden voor investeringen in de toekomst van Leiden.

Financiën
2014-2018

7

Hoofdstuk 1.



8

Vlak voor de zomer van 2013 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2014-2017 goedgekeurd. In deze nota 

staat een sluitende begroting voor 2014 en een doorkijk naar een sluitende begroting voor de periode 2015-2017. 

In de actuele begroting is al rekening gehouden met de op Prinsjesdag aangekondigde landelijke bezuiniging van 6 

miljard, waarvan een deel door de gemeenten zal moeten worden opgebracht. Echter, de regering zal waarschijnlijk 

in 2014 en in de periode daarna nog meer gaan bezuinigen. Dus hoewel de gemeente Leiden haar begroting 

momenteel op orde heeft, zal de financiële uitdaging groot blijven en zal Leiden, net als alle andere gemeenten, te 

maken krijgen met een voortdurende noodzaak om te bezuinigen.

Bovendien krijgen gemeenten met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken die nu 

op nationaal en provinciaal niveau worden uitgevoerd: de Participatiewet (begeleiding van en naar werk en sociale 

werkplaatsen), jeugdzorg, inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten en ondersteuning, begeleiding en 

verzorging uit de AWBZ. Met deze overheveling van taken komt er ook een overheveling van financiële middelen, 

maar wel met een forse korting ten opzicht van het huidige budget (zie hoofdstuk 10: Zorg en welzijn).

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van financiën bereiken:

Heldere begrotingsregels: Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) moet bij aanvang van de 

nieuwe collegeperiode duidelijke afspraken maken over het financieel beleid. D66 verstaat hieronder:

  f Geen beleid zonder structurele financiële dekking: geen doorlopende maatregelen financieren uit 

incidentele baten.

  f Onderhoud op orde: geen investering doen waarvan het onderhoud niet is gedekt in de 

meerjarenbegroting.

  f Budgetoverschrijdingen binnen een bepaald programma moeten in beginsel worden gecompenseerd 

binnen dat programma. 

  f Financiële risico’s en afboekingen moeten transparant worden gemaakt.

  f Maximaliseer de beleidsruimte door zo weinig mogelijk met geoormerkte reserves te werken. 

  f Bij algemene bezuinigingen moet er over alle posten gesproken kunnen worden. Wel zal D66 zich er 

altijd hard voor maken dat bezuinigingen niet ten koste van de kwaliteit van onderwijs gaan. 

  f Als bezuinigingen ertoe leiden dat de gemeente minder taken gaat uitvoeren, moet het 

ambtenarenapparaat inkrimpen. 
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  f Bij bezuinigingen moeten de gemeenschappelijke regelingen (de organisaties waarbinnen een aantal 

gemeenten op een bepaald terrein samenwerkt) evenredig meebezuinigen.

Geen reële lastenverhoging voor de burgers: De in totaal maximale stijging van de gemeentelijke belastingen 

voor burgers (de onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing) is gelijk aan de inflatie. Omdat 

de OZB in Leiden relatief hoog is, wil D66 deze niet verder laten stijgen. Aangezien de afvalstoffenheffing 

nog niet alle kosten van de inzameling dekt, mag deze verhoogd worden, maar alleen zo dat de OZB en 

afvalstoffenheffing in totaal samen niet meer dan de inflatie stijgen.

Geen reële lastenverhoging voor bedrijven en ondernemers: Ook de OZB voor bedrijven is relatief hoog. 

D66 wil ook dat de maximale stijging daarvan in totaal niet hoger is dan de inflatie. 

Betrek de samenleving bij de invulling van bezuinigingen: D66 wil bewoners, bedrijven en organisaties in 

Leiden meer betrekken bij het bestuur van de stad. Bezuinigingen worden in samenspraak met betrokkenen uit 

de sector ingevuld. 

Meer samenwerking met andere gemeenten: Om bestaande voorzieningen zoveel mogelijk overeind te 

houden is verdergaande samenwerking in de regio noodzakelijk. Alleen dan kan de gemeente Leiden haar 

dienstverlening op peil houden en maatwerk leveren op beleidsterreinen zoals zorg, participatie, onderwijs en 

huisvesting (zie ook hoofdstuk 13: Bestuur en dienstverlening).

Investeer een deel van de NUON-gelden: de NUON-reserve (het geld dat de gemeente Leiden heeft verdiend 

met de verkoop van NUON-aandelen) bedraagt momenteel nog ongeveer 60 miljoen euro. Inventarisaties 

van de financiële risico’s hebben aangetoond dat de gemeente een reserve van 30 miljoen euro nodig heeft. 

Aangezien de algemene reserve op dit moment al 10 miljoen euro bedraagt, betekent dit dat er ruimte is voor 

een eenmalige investering van 40 miljoen euro in Leiden. Volgens D66 moet 30 miljoen hiervan als volgt worden 

besteed:
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  f Voor D66 geldt ‘Begin met goed onderwijs’. Daarom wil D66 10 miljoen investeren in innovatieve 

programma’s die Leiden als Kennisstad sterker maken, die de samenwerking tussen de kennispartners in 

de stad versterken en die de aansluiting tussen onderwijs en bedrijven verbeteren (zie ook hoofdstuk 3: 

Onderwijs).

  f D66 kiest voor de toekomst en wil daarom 10 miljoen euro besteden aan duurzaamheids-programma’s, 

waarbij gedacht kan worden aan projecten ter verbetering van het fietsen in de stad, aan energiebesparing 

en aan het opwekken van duurzame energie (zie ook hoofdstuk 5: Bereikbaarheid en hoofdstuk 7: 

Omgevingskwaliteit). 

  f D66 wil dat iedereen kan wonen in een krachtige stad. Alle wijken zijn even belangrijk. D66 wil 10 

miljoen euro vrijmaken voor projecten van burgers voor duurzame investeringen in de leefbaarheid van hun 

wijken. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het kindvriendelijk maken van de openbare ruimte, aanleg van extra 

groen, verkeersmaatregelen voor een 30-km zone of betere verlichting. Wij vertrouwen erop dat mensen 

zelf het beste weten wat er in hun wijk nodig is. Daarom moeten de plannen uit de wijken komen en door 

de bewoners gedragen worden (zie ook hoofdstuk 6: Stedelijke ontwikkeling en hoofdstuk 12: Veiligheid).

Dit zijn omvangrijke projecten die veel zullen vragen van de gemeentelijke organisatie, in een periode dat deze 

organisatie juist moet krimpen. Daarom is het verstandig om niet de gehele vrije ruimte van 40 miljoen euro in vier 

jaar te investeren, en 10 miljoen euro te reserveren voor de periode na 2018, zodat innovatieve investeringen dan 

ook mogelijk zijn.
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

In de afgelopen collegeperiode was Robert Strijk namens D66 wethouder Financiën. Hij heeft er, samen 

met zijn collega-wethouders en de gemeenteraad, voor gezorgd dat de financiën van de gemeente 

weer op orde zijn gekomen en dat er een sluitende begroting is voor de komende vier jaar. Bij nieuwe 

investeringen wordt nu altijd geld gereserveerd voor onderhoud en vervanging. Daarnaast heeft hij 

de financiën veel transparanter gemaakt, zodat de gemeenteraad haar controlerende taak beter kan 

uitvoeren. Hiervoor zijn alle inkomsten en uitgaven toegewezen aan 1311 activiteiten. 

In de afgelopen periode heeft de gemeente Leiden 40 miljoen euro structureel bezuinigd; dit betekent 

dat er elk jaar 40 miljoen minder wordt uitgegeven. Dat is ongeveer 9% van de totale begroting. 

Aangezien de hoogte van een deel van de uitgaven (zoals de verstrekte bijstandsuitkeringen) vaststaat 

en een ander deel al voor decennia is vastgelegd (afschrijvingen van wegen, bruggen en dergelijke) is 

deze bezuiniging een forse opgave geweest. De helft hiervan is bereikt doordat er minder ambtenaren 

zijn ingehuurd en het aantal ambtenaren is beperkt (er zijn nu, op een totaal van circa 1300 ambtenaren, 

circa 100 ambtenaren minder dan vier jaar geleden), de andere helft is bereikt door efficiënter te werken 

en door ervoor te kiezen om bepaalde taken niet meer uit te voeren.

 

D66 heeft hierbij de onderwijsportefeuille kunnen ontzien; de beperkte bezuinigingen die op dit gebied 

moesten worden doorgevoerd zijn in overleg met de sector ingevuld, zodat ze niet ten koste zijn gegaan 

van de kwaliteit. De investeringen in nieuwe schoolgebouwen zijn overeind gebleven.

Ondanks deze bezuinigingen heeft D66 ook plannen gesteund om geld vrij te maken voor investeringen 

in onder andere nieuwe wegen, het stationsgebied en de studentencampus.
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Samen sta je sterker

D66 is een groot voorstander van intensievere samenwerking binnen de Leidse regio, dat wil 

zeggen tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 

Samen sta je sterker.

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 en zo een concurrerende en aantrekkelijke regio te maken. We 

kiezen bewust voor de Leidse regio. De gemeenten in deze regio trekken samen op in het 

kader van één economische agenda en werken ook op andere gebieden intensief samen. 

Binnen de regio beschikt iedere gemeente over eigen sterke punten en heeft iedere gemeente 

de kans deze verder te ontwikkelen. 

2014-2018

Samenwerking
binnen de 
Leidse regio

Hoofdstuk 2.
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De gemeente Leiden werkt nu al op tal van terreinen samen met andere gemeenten. De verwachting is dat 

gemeenten de komende jaren nog meer zullen moeten samenwerken. Door de naderende overheveling van taken 

in het sociaal domein van de rijksoverheid en provinciën naar de gemeenten en de daarmee gepaard gaande 

forse kortingen op het beschikbare budget worden gemeenten gedwongen om meer samen te werken. Daarnaast 

moeten gemeenten rekening houden met verlagingen van de algemene uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds. 

Om de bestaande voorzieningen zoveel mogelijk overeind te houden is verdergaande samenwerking met andere 

gemeenten in de regio noodzakelijk. Alleen dan kan de gemeente de dienstverlening op peil houden en maatwerk 

leveren op beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs en huisvesting. 

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van regionale samenwerking bereiken:

Intensievere regionale economische samenwerking: Economie stopt niet bij gemeentegrenzen. Inwoners 

van de ene gemeente werken en winkelen in nabijgelegen andere gemeenten (en andersom) en als bedrijven 

zich in de omgeving vestigen, profiteren alle gemeenten in de regio daarvan. Daarom is een intensieve(re) 

samenwerking tussen gemeenten in de regio nodig (zie ook hoofdstuk 4: Economie).

Regionale samenwerking in het sociaal domein: Om bestaande voorzieningen binnen de gemeente zoveel 

mogelijk overeind te houden, is verregaande samenwerking met gemeenten in de regio noodzakelijk. Door 

samenwerking kan efficiënter worden gewerkt en goedkoper worden ingekocht (zie ook hoofdstuk 10: Zorg en 

welzijn).

Beperk het aantal samenwerkingsverbanden: De gemeente werkt nu al op tal van terreinen in wisselende 

verbanden samen met uiteenlopende gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van Holland Rijnland. D66 vindt 

deze ‘bestuurlijke spaghetti’ ongewenst, niet alleen uit democratisch oogpunt, maar ook omdat er daardoor 

onnodig kosten worden gemaakt. Er moet zoveel mogelijk met dezelfde gemeenten worden samengewerkt, 

waarbij D66 waar mogelijk kiest voor de gemeenten binnen de Leidse regio. 

Voer taken zo dicht mogelijk bij de burger uit: D66 gaat uit van het principe van subsidiariteit: taken 

worden uitgevoerd op het niveau waar dat het beste kan. Taken die op bestuurlijk lager niveau kunnen worden 

uitgevoerd, worden niet op hoger niveau uitgevoerd. Hoewel D66 in beginsel kiest voor samenwerking binnen 
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de Leidse regio, is de schaalgrootte van deze regio voor sommige beleidsterreinen onvoldoende. Zo zal voor 

specialistische AWBZ-zorg en voor bepaalde delen van de jeugdzorg samenwerking op een grotere schaal dan 

de Leidse regio noodzakelijk zijn en soms zijn ook belangen gelegen buiten de Leidse regio, zoals ESA/ESTEC, 

Flora Holland en zaken als regionale infrastructuur en veiligheid. Hiervoor biedt Holland Rijnland een platform 

waarbinnen gemeenten de ene keer in de ene samenstelling, dan weer in een andere samenstelling op een 

beleidsterrein samenwerken.

Betere democratische controle: Voor elke regionale samenwerking geldt voor D66 als uitgangspunt dat er 

goede duale democratische controle dient te zijn: wethouders besturen en gekozen volksvertegenwoordigers 

controleren. Waar dat onder de huidige regelgeving (onder andere de Wet gemeenschappelijke regelingen) 

nog niet volledig mogelijk is, zetten wij ons ervoor in om de democratische controle zo goed mogelijk te laten 

plaatsvinden.

D66 staat open voor gemeentelijke herindeling: Als gemeenten binnen de Leidse regio een stap verder 

willen gaan en onderling een bestuurlijke fusie willen aangaan, staat D66 daarvoor open. Voorwaarde hierbij 

is wel dat aangetoond wordt dat de nieuwe, grotere gemeente efficiënter en goedkoper zal kunnen werken en 

dat de publieke dienstverlening en de voorzieningen tenminste op hetzelfde niveau blijven. Het karakter en de 

identiteit van de bestaande gemeenten hoeft bij samengaan niet noodzakelijkerwijs te veranderen: de sfeer en 

cultuur van wijken en dorpskernen moet gewaarborgd worden.

Noot:
  f Dit hoofdstuk staat ook in het verkiezingsprogramma van D66 in Oegstgeest en Leiderdorp.



15

Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

D66-wethouder Robert Strijk heeft de samenwerking met de buurgemeenten in de afgelopen vier jaar 

enorm versterkt. Met deze gemeenten en met de ondernemersorganisaties en kennisinstellingen is 

een gemeenschappelijke visie ontwikkeld over infrastructuur (LAB071) en economie (Economie071). 

D66-wethouder Frank de Wit heeft gezamenlijk met de buurgemeenten een groenagenda opgesteld, 

en afspraken gemaakt over gezamenlijk afvalbeleid. Tevens heeft hij de samenwerking met het 

Hoogheemraadschap op diverse waterdossiers verbeterd.

In overleg met de regiogemeenten zijn er alternatieve locaties gevonden voor nieuwe bedrijven, zodat 

de Oostvlietpolder definitief groen kan blijven. Het Regionaal Investeringsfonds Groen en Bereikbaarheid 

heeft cofinanciering vanuit de provincie en vanuit het Rijk georganiseerd om de gezamenlijke 

bereikbaarheidsagenda (Hoogwaardig Openbaar Vervoer (voorheen RGL) en Rijnlandroute) en de 

Groene inrichting in Holland Rijnland te realiseren (o.a. ontsluiting Leidse ommelanden en groenprojecten 

in de regio). 



2014-2018
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In Leiden kunnen alle mensen hun talenten ontplooien

Onderwijs betekent een leven lang leren, zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. D66 

staat voor een stad waarin mensen hun talenten kunnen ontplooien, hoe en wanneer men dat 

wil. Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig dat beschikbaar is voor iedereen op alle niveaus. 

Daarom staat D66 voor een gemeente die kansen schept voor mensen en mogelijkheden creëert 

voor iedereen. 

D66 wil sterke basisscholen en voortreffelijk middelbaar en hoger onderwijs met opleidingen die 

goed aansluiten op de arbeidsmarkt: middelbaar beroepsonderwijs waar je een vak leert waar 

je wat aan hebt, een hbo die wordt gezien als de top van het beroepsonderwijs en die in nauw 

contact staat met bedrijfsleven en gemeente, en de beste universiteit van Nederland die nauw 

samenwerkt met de stad en de kennisinstellingen.

D66 is een voorstander van de aanpak van pestgedrag binnen het onderwijs, vraagt aandacht voor 

seksuele diversiteit en ondersteunt tweetalig onderwijs.

Onderwijs
Hoofdstuk 3.
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Leiden is een echte onderwijsstad. Leiden heeft alles in huis voor goed onderwijs, voor iedereen en op alle 

opleidingsniveaus: van voor- en vroegschoolse educatie tot universiteit en alles daartussenin. 15% van de Leidse 

bevolking werkt in het onderwijs of in een daaraan gerelateerde instelling of organisatie. Bijna 60.000 leerlingen en 

studenten nemen deel aan het Leidse onderwijs.

Een breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod blijft van enorm belang voor Leiden: het betekent voor 

iedere Leidenaar kansen op groei, ontwikkeling en verbreding en voor de stad belangrijke werkgelegenheid (8800 

banen) en een hoogopgeleide bevolking (de nummer 2-positie op de ranglijst van 50 grootste gemeenten). 

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van onderwijs bereiken:

Grote investering in innovatie binnen het onderwijs: D66 wil dat er uit de NUON-reserves 10 miljoen 

euro wordt gereserveerd om nieuwe innovatieve initiatieven binnen het onderwijs te ondersteunen. 

Daarmee stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen de onderwijspartners en versterken we het 

onderwijsaanbod in de Kennisstad Leiden. Hier vallen in ieder geval de volgende projecten onder: 

  f Versterken programma Kennisstad: Leiden is een echte kennisstad met veel kennispartners, op 

zowel het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en het ROC) 

als van het bedrijfsleven (zoals het LUMC en de Bio Science bedrijven). D66 wil dat in het kader van het 

programma Kennisstad de samenwerking tussen gemeente en kennispartners verder versterkt wordt, 

zodat de kennispartners optimaal kunnen functioneren in Leiden en Leiden van haar kennispartners kan 

profiteren. Er moeten dan ook middelen worden vrijgemaakt voor dit programma. 

  f Innovatieve projecten stimuleren: We steunen innovatieve projecten die samenwerking tussen 

scholen en universiteiten, culturele instellingen (musea, bibliotheken) en bedrijven in het kader van 

Kennisstad Leiden stimuleren om gezamenlijk tot een verbreding, verdieping en verrijking van het 

onderwijs te komen. 

  f Relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterken: Er is een belangrijke relatie tussen onderwijs, 

economie en arbeidsmarkt en het is de taak van de gemeente om deze relatie te verstevigen. D66 onder-

steunt initiatieven om samenwerking tussen werkgevers en het onderwijs in de regio te vergroten zodat de 

vraag en het aanbod van schoolverlaters en afgestudeerden op elkaar afgestemd kunnen worden. Aan-

sluiting van alle onderwijsniveaus op de arbeidsmarkt is cruciaal voor onze lokale en regionale economie.



18

  f Stageplaatsen: D66 wil de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt versterken door te 

werken aan het beschikbaar maken van stages voor jongeren in het VMBO en het MBO. De gemeente als 

grote werkgever kan hierbij niet achterblijven.

Terugdraaien voorgenomen bezuinigingen in het onderwijs: Kinderen mogen niet het slachtoffer worden 

van de bezuinigingen in de gemeentelijke begroting. D66 wil niet alleen de voorgenomen bezuiniging op 

onderwijs van 300.000 euro per jaar terugdraaien, maar ook extra investeren in onderwijs. 

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan: Leiden moet blijven investeren in moderne en passende 

onderwijshuisvesting. Veel scholen in Leiden zijn meer dan 40 jaar oud. Op initiatief van D66 is de afgelopen 

jaren structureel geld gereserveerd ter verbetering van de onderwijshuisvesting. Dit plan moet voortvarend 

worden uitgevoerd, zodat alle leerlingen naar goede scholen kunnen. Het bedrag dat op dit moment is 

gereserveerd is echter onvoldoende om de onderwijshuisvesting toekomstbestendig te maken en te houden, 

dus is er extra geld nodig om de huisvesting op peil te houden, en we zullen in overleg met schoolbesturen 

afspraken moeten maken over de financiering van investeringen die nodig zijn voor nieuwbouw en onderhoud 

van de scholen (waarvoor schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden). Als nieuwbouw wordt overwogen, 

moeten eerst de mogelijkheden van hergebruik van een leegstaand schoolgebouw worden verkend, zoals bij 

de gedeeltelijke nieuwbouw en hergebruik van het Marecollege is gebeurd.

Aandacht voor passend onderwijs: Het past in onze onderwijsstad dat er voor alle leerlingen voortreffelijk 

passend onderwijs is. D66 vindt dat de gemeente er vooral op moet toezien dat de samenwerking tussen 

de jeugdhulpverlening en het onderwijs – binnen de school – goed wordt georganiseerd. Daarnaast moet 

de gemeente erop toezien dat alle leerlingen zicht hebben op een onderwijsplek die past bij hun talenten of 

beperkingen. D66 wil dat de schoolbesturen laten zien op welke wijze ze maatwerk organiseren binnen een 

veilige en stimulerende omgeving. Er kan geen sprake van zijn dat scholen ‘moeilijke’ leerlingen weigeren.

Inzetten op ondersteuning (taal)achterstand: Omdat iedereen gelijke kansen moet hebben op goed 

onderwijs, moet iedereen die dat nodig heeft de kans krijgen om te werken aan een betere beheersing van de 

Nederlandse taal. In het primair onderwijs verdient de leerling met een (taal)achterstand extra ondersteuning. 

D66 wil dat elk kind bij het verlaten van de basisschool behoorlijk Nederlands kan lezen en schrijven. 
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Verbetering moet bereikt worden door extra taallessen, schakelklassen of kopklassen, weekendklassen of 

andere initiatieven. 

Aandacht voor excellente leerlingen: Ook excellente leerlingen moeten voldoende mogelijkheden krijgen om 

zich te ontwikkelen. De gemeente heeft een verbindende rol in het overleg tussen de verschillende partners in 

het veld, zodat die samen tot de juiste voorwaarden, prioriteiten en beleid kunnen komen. 

Verbeteren van prestaties in het onderwijs: D66 is trots op het voortreffelijke onderwijs dat wordt 

georganiseerd door de schoolbesturen in Leiden. D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan 

dit onderwijs. Als de onderwijsinspectie aangeeft dat er een zwakke school is in Leiden, gaat de gemeente in 

gesprek met het schoolbestuur en ondersteunt ze mogelijke verbetertrajecten.

  f De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de vaardigheden van docenten ligt in eerste instantie 

bij henzelf en bij hun schoolbesturen. D66 wil dat de gemeente deze ontwikkeling actief ondersteunt, door 

bijvoorbeeld kennistafels voor besturen of docenten te organiseren rond een aantal thema’s die spelen in 

het onderwijs en in de stad en door het vormen van netwerken waarin schoolleiders elkaar ontmoeten, 

ervaringen uitwisselen en gericht werken aan vaardigheden.

  f Ouders blijven de eerst verantwoordelijken voor hun kind. Daarom mogen scholen van ouders 

verwachten dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind. 

  f De besturen van onderwijsinstellingen zullen door D66 worden aangemoedigd om de bevoegdheden 

voor ouders, leerlingen en studenten op het gebied van medezeggenschap te versterken.

Terugbrengen van vroegtijdig schoolverlaten: D66 wil dat het aantal voortijdig schoolverlaters in de 

komende vier jaar minimaal halveert en dat uitstromers die terug naar het onderwijs willen een tweede kans 

krijgen. Een belangrijk aspect van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is het bestrijden van verzuim; 

verder wil D66 dat de gemeente met scholen afspraken maakt over bijlessen, schakelklassen of andere 

initiatieven om uitval te voorkomen, waarbij ook samengewerkt moet worden met andere scholen en jeugdzorg.  

Aandacht voor pesten en seksuele diversiteit: D66 wil het onderwijs ondersteunen in de aanpak van pesten 

op school. Daarnaast moet er ruimte zijn om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Zowel leerlingen 

als personeelsleden moeten zichzelf kunnen zijn. Continuering en uitbreiding van projecten zoals ‘Jezelf zijn op 

school’ kan daar een middel toe zijn.
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Opzetten van integrale kindcentra: D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar 

‘alles-in-1-scholen’ of integrale kindcentra. Op die manier werken kinderopvang, voorschoolse educatie, 

buitenschoolse opvang, jeugdzorg, sport en cultuur en scholen doeltreffend samen onder één leiding, waardoor 

een rijker aanbod ontstaat dat alle kinderen ten goede komt, taalachterstanden tegengaat en zorgt voor 

gelijkere kansen. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het tot stand komen van deze centra. Waar 

mogelijk bevordert de gemeente ook het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden, bijvoorbeeld voor 

sport, cultuur en voor- en buitenschoolse opvang. 

Verbeteren van samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs: D66 wil dat de hulp voor de jeugd 

zoveel mogelijk in scholen wordt georganiseerd, om zo de drempel om naar hulpverleners te stappen 

te verlagen. De wet met betrekking tot passend onderwijs vraagt een andere expertise van het regulier 

onderwijs. Schoolbesturen moeten samen een verantwoordelijkheid nemen om passend onderwijs in Leiden 

te organiseren en bij de gemeente aangeven wat zij op het gebied van jeugdhulpverlening nodig hebben. 

Er moeten vernieuwende arrangementen komen voor de combinatie jeugdhulp en onderwijs, want als 

hulpverleners en leerkrachten samenwerken is de kans op succes het grootst. Het is daarbij belangrijk dat de 

school een leerplek blijft en geen verkapte hulpinstelling wordt (zie hoofdstuk 10: Zorg en welzijn). 

Leven lang leren: D66 wil door de realisatie van een (fysiek en/of digitaal) centrum voor ‘een leven lang leren’ 

in Leiden onderwijs en kennisontwikkeling op alle niveaus en voor alle leeftijden faciliteren. Als onderdelen 

hiervan kan gedacht worden aan taalonderwijs, onderwijs ter bevordering van digitale vaardigheden, onderwijs 

op het gebied van mediawijsheid en kunst- en cultuureducatie. Hierbij ziet D66 een belangrijke rol voor een 

innovatieve en moderne bibliotheek weggelegd (zie hiervoor ook hoofdstuk 8 Cultuur).

Investeren in mediawijsheid: Digitaal onderwijs verdient een plaats in het leslokaal naast de traditionele 

leermiddelen: door middel van nieuwe leermiddelen is de lesstof makkelijker aan te passen aan het niveau van 

de individuele leerling en het verloop van prestaties is makkelijker bij te houden en beter te monitoren. In onze 

maatschappij speelt de digitale wereld een steeds grotere rol en het onderwijs mag de aansluiting niet missen. 

Om digitale methoden en middelen goed te integreren in de klas of op college is versterking van de kennis 

en de vaardigheden van docenten noodzakelijk; er moet dus aandacht en budget zijn voor het vergroten van 

mediawijsheid, zowel bij leerlingen als bij docenten. 
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D66 maakt werk van (groen) spelen! D66 vindt dat Leiden moet toetreden tot het (inter)nationale netwerk 

van ‘Child Friendly Cities’ (VNG/Unicef) en laat zien dat Leiden een kindvriendelijke en groene stad is. Via 

consultatiebureaus, Centra voor Jeugd en Gezin en anderszins moet er voorlichting worden gegeven over 

de betekenis van spelen in de natuur. Kinder- en buurtinspraak moet voorafgaan aan het ontwerp van een 

speelplek. D66 wil kindvriendelijke verbindingen, waarbinnen kinderen zich veilig kunnen verplaatsen binnen en 

tussen wijken. De verkeersveiligheid is hierbij het speerpunt. Bij nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen 

is het belangrijk budget te reserveren voor groene buitenruimte.

Veiligheid in en rond scholen: Scholieren, ouders en studenten moeten veilig naar school kunnen gaan. 

Onveilige (fiets)routes worden in kaart gebracht en met prioriteit aangepast. Rond de scholen worden veilige 

zoef-en-zoenzones ingericht, zodat ook de veiligheid en overzichtelijkheid van het verkeer daar wordt 

verbeterd. 

De relatie met de Universiteit Leiden verder intensiveren: Het unieke karakter dat de universiteit aan Leiden 

geeft moet, onder andere door investeringen, gewaarborgd worden. D66 wil onderzoeken hoe de gemeente 

door samenwerkingsverbanden met de Universiteit Leiden kan profiteren van de kennis van studenten en 

medewerkers en vice versa.

Verder wil D66 dat Leiden een leuke studentenstad blijft: D66 wil een bruisende stad vol culturele initiatieven, 

een breed uitgaansaanbod en ruimere openingstijden voor de horeca. Studentenhuizen in de binnenstad zijn 

essentieel voor het karakter van Leiden. De gemeente bouwt daarom samen met studentenhuisvesters voort aan 

het aantal studentenkamers en wil het voor huiseigenaren makkelijk maken om kamers te verhuren. De gemeente 

ziet toe op de handhaving van de regelgeving en zorgt voor meer toezicht op en controle van makelaars en 

bemiddelingsbureaus die exorbitante bemiddelingskosten rekenen. Daarnaast worden studenten geïnformeerd 

over hun rechten op dit punt. Er moet samen met de universiteit onderzocht worden of er gastgezinnen zijn die 

open staan voor een inwonende exchange student, zodat woningkrapte geen reden kan zijn voor buitenlandse 

studenten om niet naar Leiden te komen. De gemeente denkt mee met universiteit, HBO en MBO over hun 

uitbreidingsplannen.
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

Op initiatief van D66 is structureel geld gereserveerd voor onderwijshuisvesting. Het achterstallig 

onderhoud van veel schoolgebouwen is weggewerkt en een aantal schoolgebouwen is uitgebreid en 

aangepast aan de eisen van nu. Er is een integraal plan gemaakt voor nieuwbouw en renovatie van 

Leidse scholen en er is geld gereserveerd voor de investeringen in de komende 20 jaar. 

Het belang van voortreffelijk onderwijs voor de stad is enorm groot. In het programma Kennisstad wordt 

structureel gewerkt aan het versterken en samenwerken van de verscheidene kennisinstellingen en 

hun relatie met de stad. Dat betekent dat de kennisinstellingen kunnen floreren en dat de stad hiervan 

profiteert. 

Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan studentenhuisvesting. In de afgelopen 4 jaar zijn er veel 

studentenkamers bij gekomen, onder andere aan de Wassenaarseweg en in de flat naast het Centraal 

Station. In 2013 is gestart met de bouw van een studentencampus naast station Lammenschans, 

waar 1800 studentenkamers en 200 starterswoningen zullen worden gebouwd. Ook komen er kamers 

in de voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug. Daarnaast is er ook voor werkende jongeren 

woonruimte bij gekomen.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie in de Leidse regio en Duin- 

en Bollenstreek met bijna 37% afgenomen. D66 is enorm trots op dit resultaat.
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Ruimte voor ondernemerschap

D66 wil dat iedereen kan wonen, werken en recreëren in een energieke stad. Niet alleen nu, maar 

ook in de toekomst. Een sterke regionale economie is hiervoor volgens D66 een basisvoorwaarde. 

Een krachtige middenstand, een krachtige regionale dienstensector, een krachtige universiteit, een 

krachtig LUMC en een krachtig Bio Science Park leiden tot bedrijvigheid, werkgelegenheid, en kansen 

voor de toekomst; een goed vestigingsklimaat leidt tot een aangenaam leefklimaat en omgekeerd: 

een aangenaam leefklimaat draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. D66 wil dat de gemeente al het 

mogelijke doet om ervoor te zorgen dat deze motoren van de Leidse economie zich in de toekomst 

verder kunnen ontwikkelen. Dat vergt een integrale aanpak die onder andere gericht is op bereikbaarheid, 

onderwijs, en kwaliteit en snelheid van de publieke dienstverlening. 

Ook het in de markt zetten van de stad is van groot belang: Leiden moet zich als stad blijven profileren, 

ook omdat effectieve profilering bijdraagt aan het uitbouwen van de Leidse economie. D66 ziet 

citybranding als een effectieve manier om die profilering te bereiken en om Leiden als stad van cultuur 

steviger op de kaart te zetten.

2014-2018
Economie
Hoofdstuk 4.
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4.1 Regionale economie

De regio Leiden heeft een aantal bijzondere kenmerken: een hoge bevolkingsdichtheid, een hoog opleidingsniveau 

en een kennisintensieve economie. De regio ligt dicht bij Schiphol en op het scharnierpunt van de Noord- en de 

Zuidvleugel van de Randstad, op korte reisafstand van zowel Amsterdam, Rotterdam als Den Haag. Vooral voor 

werkgevers die een bovenregionale functie vervullen – zoals het LUMC, een aantal werkgevers in de zorg, Heineken 

en ESA – is dit zeer waardevol.

Veel gaat goed en er zijn ook nieuwe kansen. Het Bio Science Park is een succes, en verdere uitbouw ligt voor de 

hand. Ook voor de creatieve industrie zijn er kansen die het verdienen om gerealiseerd te worden. Als onderwijs 

en arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar aansluiten, kunnen bedrijven op alle niveaus niet altijd voldoende 

gekwalificeerd personeel in de regio vinden. Daarnaast ervaren ondernemers dat de gemeente niet met hen 

meedenkt: te vaak geven ambtenaren aan waarom iets niet mogelijk is, in plaats van te bedenken hoe iets wel iets 

mogelijk gemaakt kan worden.

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken bereiken (voor de visie op en plannen over winkels, zie ook 

hoofdstuk 6: Stedelijke ontwikkeling):

Bouw de regionale samenwerking tussen gemeenten en bedrijven verder uit: D66 vindt samenwerking 

met de buurgemeenten noodzakelijk, want voor een sterke Leidse economie is een sterke regionale economie 

onmisbaar: samen kom je verder. D66 wil daarom de samenwerkingsverbanden binnen de Leidse regio 

verder benutten en daarin de belangen van ondernemers centraal stellen. De gemeenten spannen zich hierbij 

gezamenlijk in om bedrijven naar de Leidse regio te halen. Door het maken van onderlinge afspraken en het 

uitwisselen van informatie kunnen gemeenten zich specialiseren op een bepaald economisch terrein en kan 

concurrentie tussen gemeenten worden tegengegaan.

Versterk het arbeidsmarktbeleid: D66 wil dat de gemeenten samen met de regionale onderwijsinstellingen, 

de ROC’s, de hogescholen en de universiteiten, ervoor zorgen dat er op alle niveaus voldoende gekwalificeerd 

personeel beschikbaar is voor bedrijven en instellingen in de Leidse regio. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd 

om meer stageplekken aan te bieden en met onderwijsinstellingen afspraken te maken over de aansluiting 

tussen onderwijs en het bedrijfsleven (zie ook hoofdstuk 3: Onderwijs). De opleidingen van regionale 

onderwijsinstellingen sluiten aan bij de behoefte van de regionale werkgevers en regionale onderwijsinstellingen 

besteden in hun curricula aandacht aan ondernemerschap.
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Laat scholieren van alle leeftijden kennismaken met de Leidse bedrijvigheid: D66 wil dat scholieren 

van alle leeftijden kennismaken met de Leidse bedrijvigheid en daarmee met mogelijk interessante banen en 

opleidingen voor de toekomst.

Faciliteer Bio Science Park waar mogelijk: D66 wil de groei van bedrijvigheid op het Bio Science Park 

zoveel mogelijk bevorderen. Dit kan vooral door de bereikbaarheid per auto, per fiets en per openbaar vervoer 

te verbeteren en door bestemmingsplannen voortvarend aan te passen. Intensief overleg tussen Oegstgeest, 

Leiden en het Bio Science Park gericht op de langetermijnontwikkeling is hiervoor nodig. De mogelijkheden om 

het Bio Science Park en de stad beter met elkaar te verbinden worden onderzocht.

Geef een impuls aan de bestaande bedrijventerreinen: Naast het Bio Science Park zijn ook de andere 

bedrijventerreinen belangrijk voor onze stad. Een aantal daarvan is verouderd en kan dus een impuls gebruiken. 

Dat betekent dat de gemeente samen met eigenaren en huurders plannen gaat ontwikkelen. Hiervoor moet de 

gemeente eerst haar visie op bedrijventerreinen actualiseren, met zowel aandacht voor starters (die behoefte 

hebben aan relatief kleine bedrijfsruimtes) als voor groeiers (die grotere bedrijfsruimtes willen).

Voer een gerichte strategie op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid: D66 wil met het oog op de 

toekomst de bovenregionale economie versterken. D66 wil daarom dat de gemeente, in overleg en waar 

mogelijk in samenwerking met onder andere ondernemers, stad, regio en (bestaande) organisaties die 

gespecialiseerd zijn in het binnenhalen van buitenlandse ondernemers, vorm en inhoud geeft aan een actief 

en op resultaat gericht vestigingsplaatsbeleid voor Leiden en de regio. Hierbij kan gedacht worden aan een 

verbreding van de bestaande clusters: life science, space-cluster en zorg of aan de oprichting van een nieuw 

cluster. De gemeente moet kansen signaleren en handig gebruik maken van de onderscheidende kenmerken 

van onze regio; D66 wil daarom de mogelijkheden om de bestaande clusters te versterken uitbouwen en 

bijvoorbeeld de kansrijkheid van de oprichting van een nieuw cluster met bijbehorend bedrijventerrein 

onderzoeken. De regionale ontwikkelingsmaatschappij kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Faciliteer startende ondernemers: Het aantal jonge en startende ondernemingen in een stad met een goed 

opgeleide en creatieve bevolking moet omhoog. D66 wil daarom dat de gemeente startende ondernemers 

beter gaat faciliteren, onder andere door ze helpen met het leggen van nuttige contacten en door het 
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aanbieden van huisvesting, zodat starters goedkoop bedrijfsruimtes kunnen huren. D66 wil op of in de buurt 

van het universiteitsterrein een startersgebouw (vergelijkbaar met het succesvolle YES!Delft). realiseren, dat 

bedoeld is voor kenniswerkers die niet in Bio Science werkzaam zijn, aangezien er op het Bio Science Park 

al een gebouw voor starters is. Omdat kruisbestuiving en het leren van ervaringen van andere ondernemers 

belangrijke succesfactoren voor starters zijn, moet startershuisvesting dicht bij bestaande bedrijfshuisvesting 

aangeboden worden.

Verbeter de publieke dienstverlening aan ondernemers in de regio: De publieke dienstverlening aan 

ondernemers in de Leidse regio moet worden verbeterd, vooral door het gemeentelijk apparaat te laten 

meedenken over de vraag hoe een ondernemerswens gerealiseerd kan worden (in plaats van mee te delen 

waarom een ondernemerswens niet gerealiseerd kan worden) en door verdergaande digitalisering van 

vergunningsaanvragen en andere toestemmingen. Er komt hiertoe één digitaal bedrijvenloket dat zowel 

vergunningen afhandelt als informatie en advies verstrekt; het loket denkt mee met de ondernemers.

Verder wil D66 dat Leiden zich inzet om een succes te maken van de Zuid-Hollandse Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij, waar ondernemers onder voorwaarden via revolving funds liquide middelen kunnen 

krijgen om groeiplannen te realiseren.
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D66 vindt het belangrijk om de sterke punten en de unieke kanten van Leiden en de regio te promoten. Het doel 

hiervan is om stad en regio blijvend te versterken door onder andere bedrijven, instellingen, horecaondernemingen, 

winkelend publiek, congresdeelnemers en bezoekers van culturele instellingen te stimuleren naar Leiden te 

komen en in Leiden te blijven. Citybranding richt zich zowel op eenmalige bezoeken (bijvoorbeeld congressen of 

hotelovernachtingen) als op duurzamere vestiging (zoals van studenten of bedrijven).

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken bereiken:

Focus op sterke kanten: De unieke kanten van Leiden die aansluiten bij de doelgroepen van de stad 

zijn cultuur en kennis. De citybranding van Leiden kan zich naast losse acties die vanuit Leiden Marketing 

gefaciliteerd worden vooral richten op cultuur, musea, kennis en de historische binnenstad en grachten. Ook de 

randgemeenten kunnen meeprofiteren van de citybranding van Leiden als er pakketten worden samengesteld: 

met Leiden als publiekstrekker laten de pakketten zien wat er verder mogelijk is, zoals een cultureel weekendje 

weg, strand- en fietstochten in de polder of de Museumnacht in combinatie met een overnachting. 

Laat citybranding overal terugkomen: Een voorwaarde voor effectieve citybranding is dat het echt moet 

leven in de stad. Ondernemers, wethouders en gemeenteambtenaren moeten ervan doordrongen zijn dat zij 

ambassadeurs zijn van Leiden en dat zij Leiden promoten als een stad van kansen en ontdekkingen.

4.2 Citybranding
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

Bijdrage aan opzet Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Holland. Via dit investeringsfonds, waarin 

de provincie met een aantal gemeenten, waaronder Leiden samenwerken, kunnen ondernemers onder 

voorwaarden krediet krijgen voor groeiplannen.

Opzet van regionale economische samenwerking en agenda in Economie071, het 

samenwerkingsverband tussen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Mogelijkheid dat winkels die dat willen op zondag open kunnen zijn.

Het organiseren van Technolab, waarin scholieren in aanraking komen met de mogelijkheden van 

technische functies.



2014-2018
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Goede verbindingen voor iedereen

D66 wil dat iedereen de ruimte moet hebben om het vervoermiddel te gebruiken dat hij of zij kiest. Dit 

betekent dat we zoveel mogelijk de gelijkwaardigheid van verschillende vervoersmiddelen nastreven.

Voor een leefbare stad zijn goede verbindingen tussen haar wijken, voorzieningen en regio van belang. 

Verkeer heeft grote invloed op de leefomgeving van mensen, zeker in een stad die zo compact is als Leiden. 

D66 wil dat Leiden een prettige stad is om in te wonen, een aantrekkelijke stad die mensen een goed gevoel 

geeft. Naast bereikbaarheid moeten zaken als veiligheid, luchtkwaliteit en uitstraling van de stad daarom 

meegewogen worden bij beslissingen over verkeer.

Goede routes voor openbaar vervoer, de auto, de fiets en voetgangers moeten er gezamenlijk voor zorgen 

dat Leiden bereikbaar is en blijft voor de eigen inwoners en die van de regio. Toch zullen in de beperkte 

ruimte van onze stad op sommige plekken keuzes gemaakt moeten worden. In die gevallen kiest D66 voor 

milieuvriendelijke oplossingen, efficiënt gebruik van ruimte en een goede doorstroming. 

De fiets moet in Leiden een volwaardig alternatief zijn voor de auto. Openbaar vervoer verzorgt de 

verbindingen tussen Leidse wijken en de randgemeenten enerzijds en alle economische en culturele 

voorzieningen anderzijds – misschien niet altijd tot voor de deur, maar wel tot op korte loopafstand.

De binnenstad van Leiden is te mooi en te klein om gevuld te zijn met hard rijdend doorgaand verkeer en 

gevaarlijk zoekverkeer. D66 streeft naar een autoluwe binnenstad zonder doorgaand verkeer, waar fietsers 

en voetgangers de ruimte hebben om zich veilig te verplaatsen. Doorgaand verkeer hoort niet in het centrum 

thuis.

2014-2018
Bereikbaarheid
Hoofdstuk 5.
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Fiets
In Leiden wordt veel gefietst. Voor een compacte stad als Leiden, met beperkte ruimte in de binnenstad, is de fiets 

vaak het handigste vervoersmiddel. Bovendien is de fiets in Leiden ook uitermate geschikt voor recreatie: Leiden 

heeft een monumentale binnenstad met historische panden en grachten, een centrale ligging in de regio en het 

Groene Hart is vlakbij. Helaas is de openbare ruimte op dit moment niet overal even geschikt voor fietsers: op 

meerdere plekken in de stad ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties en er is op veel plekken in de stad weinig ruimte 

om fietsen te stallen.

Veel fietspaden in Leiden zijn aangelegd volgens minimale richtlijnen, zodat twee fietsers net naast elkaar kunnen 

fietsen, maar het is voor hen moeilijk om veilig in te halen. Tegelijkertijd is er een toenemend aantal wielrenners 

en elektrische fietsen op de weg, waardoor gewone fietsers vaker ingehaald worden en problemen ontstaan op 

doorgaande fietspaden, de fietspaden richting de buitengebieden en rond het station. Ook op andere drukke 

plekken en wegen met smalle fietspaden ontstaan er ongewenste situaties.

Openbaar vervoer
Leiden is een knooppunt voor regionale bussen en voor talloze treinverbindingen. Hoewel dit ervoor zorgt dat de 

stad en haar wijken goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer, laat het treintraject Leiden-Utrecht nog veel te 

wensen over. Het aantal treinen tussen deze twee knooppunten voor treinverkeer ligt laag en er doen zich regelmatig 

storingen voor. Gelukkig zal in 2018 de frequentie van het treinverkeer verdubbelen.

Bussen zijn van essentieel belang voor de bereikbaarheid van alle wijken van Leiden en voor de bereikbaarheid van 

de regio. Helaas is de huidige frequentie van bussen door de binnenstad (met name door de Breestraat) slecht voor 

de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de omgeving.

Auto
Voor wie met de auto van de ene naar de andere kant van Leiden wil, door de stad heen moet rijden of met de auto 

naar de binnenstad wil, is het Leidse wegennet geen prettige ervaring. Er is een aantal grotendeels gelijkwaardige 

verbindingsroutes die geen van alle de grote hoeveelheid (doorgaand) verkeer kunnen verwerken. Hierdoor staan 

wegen als de Hoge Rijndijk, Morsweg, Churchillaan en Hooigracht vaak vol met langzaam rijdend verkeer. Reistijden 

door, naar en uit de stad variëren dan ook meer dan wenselijk. Bovendien voldoet de luchtkwaliteit op en rond deze 

drukke wegen niet aan de Europese standaarden.
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Parkeren
In Leiden is op dit moment te weinig passende parkeerruimte om aan de vraag van bewoners, bezoekers en mensen 

die in de stad werken te voldoen. In de binnenstad ontstaan opstoppingen en onveilige situaties door langzaam 

rijdend verkeer op zoek naar een parkeerplek. Het betaald parkeren in het centrum bleek voor veel mensen een 

reden om in de wijken rondom de binnenstad een parkeerplek te zoeken, wat resulteerde in veel overlast voor 

de bewoners van deze wijken. De uitgevoerde proef met blauwe zones is geen succes gebleken: het probleem 

verplaatste zich, zodat bewoners van andere delen van de stad last kregen van een tekort aan parkeerplekken. Wel 

bleken de bewoners binnen de blauwe zones tevreden te zijn met de proef en positief te staan tegenover een vorm 

van parkeerrestrictie. De parkeergarages die gebouwd gaan worden onder de Garenmarkt en de Lammermarkt 

bieden een oplossing voor het centrum, maar voor de wijken rondom de binnenstad is een bredere oplossing nodig 

om parkeerplekken voor de bewoners te garanderen.

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van bereikbaarheid realiseren:

Grote investering in fietsen als duurzaam vervoermiddel: D66 wil dat er uit de NUON-reserves 10 miljoen 

euro wordt gereserveerd voor duurzaamheidsprogramma’s. Een onderdeel hiervan is het aanmoedigen van het 

fietsen in Leiden:

  f Meer voorrang voor fietsers: Op hoofdfietsroutes moet de fiets voorrang krijgen op de auto, behalve 

daar waar die routes hoofdverbindingen voor de auto kruisen (bijvoorbeeld de Churchilllaan, Willem de 

Zwijgerlaan en toegangswegen naar parkeergarages). Op die punten moet gezocht te worden naar een 

oplossing die de doorstroming het beste bevordert. Waar mogelijk zijn ongelijkvloerse kruisingen een 

goede oplossing voor beide verbindingen.

  f Bredere fietspaden: Verbreed fietspaden om veilig inhalen door wielrenners, elektrische fietsen en 

bromfietsen te vergemakkelijken.

  f Meer stallingsmogelijkheden: Creëer meer kleinschalige fietsenstallingsplaatsen in de binnenstad.

  f Meer fietsverhuur: Stimuleer fietsverhuurmogelijkheden bij de grotere parkeerplaatsen en -garages. 

Leiden is bij uitstek een fietsstad. Door het aanbieden van fietsverhuur kunnen ook bezoekers van verder 

weg Leiden op de fiets doorkruisen.
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  f Verbetering in de afstelling van verkeerslichten: Verkeerslichten spelen een belangrijk rol 

voor doorstroming, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Voor fietsers is hier ook winst te behalen: 

het verkeerslicht twee keer kort in plaats van één keer lang op groen draagt al significant bij aan de 

doorstroming van verkeer. Waar mogelijk moeten fietsverkeerslichten nog gunstiger afgesteld worden bij 

slecht weer. D66 investeert graag in het regelmatig (om de 2 à 3 jaar) afstemmen van verkeerslichten op 

de actuele situatie op de weg.

Minder bussen door de Breestraat: Op dit moment is de frequentie van bussen in de Breestraat te hoog voor 

een aantrekkelijke winkelstraat en culturele trekpleister. Deze bussen zijn wel nodig om Leiden bereikbaar te 

houden voor de eigen inwoners en die van de regio. Daarom moet het busverkeer, tegelijk met het verminderen 

van het autoverkeer in de binnenstad, meer verspreid worden over de verschillende verbindingswegen. 

Uitgangspunt hierbij is dat stadsbussen die Leidse wijken verbinden met het centrum door de Breestraat rijden 

en regionale bussen over andere routes gaan. De route via de Hooigracht-Langegracht wordt geschikt gemaakt 

voor een aantal regionale buslijnen, zodat het HOV-net Zuid-Holland Noord ook de binnenstad van Leiden 

aandoet.

Verbindingsweg aan oostkant Leiden: Om de doorstroming van gemotoriseerd verkeer door Leiden te 

bevorderen en de luchtkwaliteit op wegen als de Hoge Rijndijk tot een acceptabel niveau te brengen, is een 

nieuwe Noord-Zuid verbindingsweg aan de oostkant van de stad noodzakelijk. Of dit kan door op bestaande 

wegen doorstromingsmaatregelen te nemen, bestaande wegen te verbreden of dat nieuwe weginfrastructuur 

nodig is, wordt in nauw overleg met de buurgemeenten Leiderdorp en Oegstgeest bekeken. D66 kijkt graag 

naar de mogelijkheden, om voor stad, regio en bewoners het beste alternatief te kunnen kiezen.

Verlaging maximumsnelheid binnenstad: Als voldoende parkeerruimte en een goede doorstroming van 

verkeer om de binnenstad gerealiseerd is, wordt de maximale snelheid in het hele gebied binnen de singels 30 

km/u. De lagere maximumsnelheid moet in combinatie met nieuwe weginfrastructuur zorgen voor een meer 

autoluwe binnenstad. In de beperkte ruimte van Leiden draagt dit bij aan een prettige, veilige en gezonde 

omgeving voor bewoners en bezoekers. Hierbij moet er natuurlijk voor gezorgd worden dat ondernemers in de 

binnenstad bereikbaar blijven voor leveranciers.
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Voldoende kwalitatieve parkeerruimte voor bewoners en bezoekers: Met alleen de bouw van 

parkeergarages aan de rand van de binnenstad zal het parkeerprobleem in Leiden niet opgelost zijn. Daarom 

stelt D66 de volgende maatregelen voor:

  f Voer betaald parkeren in in de wijken die aan de binnenstad grenzen en een hoge parkeerdruk hebben, 

ten gunste van de bewoners die de auto in de buurt van hun huis willen parkeren. Als het parkeerprobleem 

zich verplaatst naar andere wijken, dan wordt aan de bewoners voorgesteld om ook daar betaald parkeren 

in te voeren. Bewoners krijgen de mogelijkheid om voor een kostendekkend tarief (rond de € 60,- per 

jaar) een ontheffing aan te vragen. Omdat de gemeente geen geld hoort te verdienen met het invoeren 

van betaald parkeren in deze wijken, moet gekeken worden naar manieren om dat geld direct weer te 

investeren in bereikbaarheid. Zo kunnen weggebruikers daar weer van profiteren.

  f Bied medewerkers van bedrijven in Leiden de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief in de 

parkeergarages rondom de binnenstad te parkeren en bied ze de mogelijkheid om buiten het centrum en 

zonder overlast voor de wijken rondom het centrum te parkeren.

  f Gebruik de ruimtewinst van de nieuwe ondergrondse parkeergarages om kwaliteitsverbeteringen in 

de binnenstad te realiseren. Zowel de Garenmarkt als de Lammermarkt kunnen veranderd worden in 

mooie pleinen of plantsoenen die het aanzien van de stad verbeteren. Er moet een stedenbouwkundige 

visie uitgewerkt worden voor een hoogwaardige herinrichting bovengronds, waarin plaats is voor alle 

verkeersstromen. Het verbeteren van de verkeerssituatie in de omgeving moet afgestemd worden met de 

exacte locaties van de diverse toegangen van de parkeergarages.

  f Hef, zodra de ondergrondse parkeergarages in de binnenstad af zijn, een aantal parkeerplekken op 

straat op. Hiermee wordt een impuls gegeven aan kwaliteit en verkeersveiligheid van deze locaties. De 

gewonnen ruimte kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verbreden van fietspaden en het plaatsen van 

fietsenstallingen.

  f Het vindbaar maken van vrije parkeerplaatsen voor bezoekers van buiten de stad, zodat bijvoorbeeld 

de Morspoortgarage beter benut kan worden, krijgt prioriteit. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij 

landelijke initiatieven om actuele informatie beschikbaar te krijgen op onder meer autonavigatiesystemen 

en smartphones.

  f Bescherm de privacy van burgers bij betaald parkeren. Nieuwe manieren om te betalen en om 

parkeerbeleid te handhaven maken het voor iedereen makkelijker, maar er schuilen in de dataopslag die 

met deze technieken gepaard gaat ook gevaren. Blijf bewust van wat er met parkeergegevens gebeurt en 

biedt bezoekers de mogelijkheid om anoniem te parkeren.
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Groenere inpassing van de RijnlandRoute: De RijnlandRoute aan de zuidkant van Leiden zal op termijn 

zorgen voor een betere doorstroming van het autoverkeer in de regio en ontlasting van het Leidse wegennet. 

Nu Rijk en provincie besloten hebben tot aanleg van deze weg, moet de gemeente Leiden streven naar 

de beste inpassing om de impact op de Stevenshof, de Papenwegse polder en de Oostvlietpolder te 

minimaliseren. De komst van de boortunnel, de verdiepte ligging bij de Stevenshof en het aquaduct 

Veenwatering zijn al verbeteringen van de inpassing. D66 wil de weg verder verdiepen tot zes meter diepte 

in plaats van vier meter, om het landschap en de recreatieve waarden bij de Stevenshof verder te sparen. 

Daarnaast zet D66 zich in voor toepassing van horizontale geluidschermen, een integraal landschapsplan voor 

beide polders en groene geluidswallen bij de knooppunten. D66 vindt dit punt zo belangrijk dat zij hiervoor een 

substantieel bedrag (enkele miljoenen) uit de gemeentelijke bereikbaarheidsgelden beschikbaar stelt. Naast de 

gemeente Leiden moeten ook andere betrokken overheden (provincie, omliggende gemeenten) een bijdrage 

leveren (cofinanciering).

Reconstructie van de Lammebrug/Europaweg: De verbetering van dit knelpunt kan sneller gerealiseerd 

worden dan de Rijnlandroute en heeft wat D66 betreft prioriteit om het dagelijkse verkeersinfarct op dit punt 

tegen te gaan.

Verder wil D66:

Beter onderhoud van fietsvoorzieningen en -routes. Het onderhoudsbudget moet verhoogd worden naar een 

niveau dat veilig en prettig fietsen mogelijk houdt.

D66 wil in de komende raadsperiode een gedegen onderzoek naar de verkeersproblematiek rond de Morsweg, 

Rijnzichtbrug en Haagweg, om op termijn deze druk gebruikte route rondom de twee spoorwegovergangen te 

ontlasten.

Veilig verkeer op de Leidse wateren. De drukte op de Leidse grachten en singels in de zomermaanden is 

gezellig, maar ook een punt van zorg. D66 wil de komende periode een verbetering van de verkeersveiligheid 

op het water realiseren, om te beginnen door duidelijke regels te stellen, een betere voorlichting aan de 

waterweggebruikers en in te zetten op handhaving.

Alleen doorgang geven aan de verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal naar de zeezijde (zie 

hoofdstuk 6: Stedelijke Ontwikkeling) als de busverbinding tussen de Leidse wijken daar niet onder lijdt.
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Behoud van een doorgang onder het spoor voor voetgangers bij Leiden Centraal.

Goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte voor mindervaliden.

Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

D66 heeft zich er hard voor gemaakt dat er geen RijnGouweLijn door de stad zou lopen. In plaats 

daarvan komt er hoogwaardig openbaar vervoer in de regio en vanaf 2018 twee keer zoveel treinen 

richting Utrecht.

Ondanks het afvallen van mogelijkheden die onze grote sympathie hadden, staat D66 achter de komst 

van de Rijnlandroute. D66 is erg blij met extra gelden voor verbeterde inpassing van de wegverbinding 

tussen A4 en A44, zoals de aansluiting van de Stevenshof om via deze weg snel naar A4 te gaan en 

Churchillaan te mijden, de verdiepte ligging en de aquaducten.

Door de herinrichting op het Lammenschansplein, met de aanpassing van de rijrichting van een aantal 

rijstroken, is de eerste stap gezet voor een goede doorstroming rondom de Lammebrug.

Een samenwerking met Leiderdorp binnen het initiatief LAB071 om de verkeersproblematiek in en 

rondom Leiden verder op een goede, samenhangende manier te kunnen oplossen.

We zijn blij met de plannen voor nieuwe parkeergarages onder de Garenmarkt en Lammermarkt. Deze 

garages dragen bij aan een leefbare en veilige binnenstad die toch goed met de auto te bereiken is.

D66 heeft zich ingezet voor het afschaffen van de parkeerzonering: voor binnenstadbewoners is het nu 

mogelijk om met hun parkeervergunning in het hele centrum te parkeren.

Er is een parkeervergunning ingevoerd voor loodgieters, aannemers en klussers, zodat zij hun klanten in 

de binnenstad ook goed van dienst kunnen zijn.

Er zijn nieuwe fietsroutes aangelegd in en rond Leiden en fietsgebruik wordt actief bevorderd.
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2014-2018

Bouwen aan een leefbare stad met meer groen

De Leidse binnenstad is onze monumentale parel die samen met de omringende wijken 

een prachtige en complete stad vormt.

D66 kiest voor een stad met zoveel mogelijk integratie tussen wonen, werken en 

recreëren. Multifunctioneel ruimtegebruik maakt het mogelijk om meer te doen met minder 

ruimte. De beschikbare ruimte wordt intensiever benut en er komt ruimte vrij die op een 

duurzame manier kan worden ingericht.

Onze bewoners hebben recht op een leefbare stad, voldoende groen draagt hieraan bij, 

evenals voldoende speelplekken voor de kinderen, goede huisvesting voor alle inwoners 

van Leiden en een autoluwe binnenstad.

D66 houdt deze diversiteit in het oog en maakt zich hard voor alle bewoners, ongeacht 

herkomst, opleiding, achtergrond, religie of geaardheid.

Stedelijke
ontwikkeling

Hoofdstuk 6.
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De afgelopen jaren heeft D66 zich hard gemaakt voor het behoud en onderhoud van Leiden. Daardoor is het 

bedrijventerrein dat gepland stond voor de Oostvlietpolder definitief van de baan. D66 toont blijft zich inzetten voor 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling, met oog voor groenbehoud. D66 hecht belang aan stedelijk onderhoud en maakt 

daar geld voor vrij. 

Leiden kenmerkt zich door haar panden, haar straten en haar water. Meer groen verhoogt de kwaliteit van de stad, 

verbindt buurtbewoners met elkaar en biedt kinderen de mogelijkheid gezond, vaker en langer buiten te spelen. Dat 

draagt bij aan een gezondere bevolking. D66 wil de komende jaren meer aandacht voor groen en schone lucht. 

In de komende vier jaar wil D66 op het gebied van stedelijke ontwikkeling de volgende zaken bereiken:

Grote investering in de verbetering van het leefklimaat in de wijken: D66 wil dat er uit de NUON-reserves 

10 miljoen euro wordt gereserveerd voor duurzame investeringen in de leefbaarheid van de wijken. Dit kan 

gaan om het kindvriendelijk maken van de openbare ruimte, aanleg van extra groen, verkeersmaatregelen voor 

een 30-km zone, betere verlichting ter bevordering van de veiligheid enzovoort. Bij de inzet van deze middelen 

wordt rekening gehouden met de verschillen die er zijn tussen de wijken. 

Belangrijk is dat de inhoud van de plannen zoveel mogelijk door bewoners van de wijken zelf wordt bepaald 

en dat de bewoners zelf het draagvlak voor het plan hebben gecreëerd. Dit kan bijvoorbeeld door het 

verzamelen van handtekeningen of een lokale verkiezing van het beste idee. Op deze manier wordt gelijk ook 

de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk vergroot.

De gemeenteraad stelt vooraf de randvoorwaardes op, evenals een lijst met types projecten die voldoen 

aan de criteria. Dit geeft richting aan de inwoners waar ze aan kunnen denken, en het zorgt ervoor dat de 

toekenning van de projecten transparant wordt. Bij de toekenning wordt gelet op een evenwichtige verdeling 

van de beschikbare middelen over de wijken. Er wordt gecontroleerd dat investeringen daadwerkelijk bijdragen 

aan de verhoging van de leefbaarheid. De gemeente promoot deze regeling in het bijzonder in wijken waar de 

inwoners minder goed georganiseerd zijn in wijkverenigingen en waar weinig voorstellen vandaan komen. 

Vereenvoudigde herbestemmingsvoorwaarden om nieuwe oplossingen mogelijk te maken: 

De voorwaarden voor bestemmingsplannen moeten worden verruimd en de gemeente denkt actief 

mee met eigenaren, huurders en financiers. Er wordt gezorgd voor een beter hergebruik van panden, 
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waardoor verloedering wordt tegengegaan. D66 helpt ondernemers in winkelgebieden met teruglopende 

bezoekersaantallen te verhuizen naar een plaats met meer aanloop. Bovendien wil D66 het ruilen van panden 

faciliteren en het eenvoudiger maken om winkelgebieden of -panden andere bestemmingen te geven.

Meer water en groen, meer betrokkenheid inwoners: D66 wil dat in de ruimtelijke planvorming de 

aanwezigheid en kwaliteit van water en groen prominenter in beeld komt en dat (buurt)bewoners, eigenaren 

en maatschappelijke organisaties waar mogelijk een stevigere rol in de planontwikkeling, de uitvoering en het 

beheer en onderhoud krijgen.

Maak de binnenstad autoluw: D66 werkt aan de groei naar een autoluwe binnenstad. De visie en ideeën 

hierover staan in hoofdstuk 5: Bereikbaarheid. 

Samenwerken bij stadsrenovatie: D66 wil dat de gemeente de verschillende partners bij stadrenovatie tijdig 

betrekt bij het opstellen van de plannen. Hierdoor worden doelstellingen samengevoegd en kan effectiever 

en efficiënter worden samengewerkt. Krimpende budgetten, zowel bij de corporaties als bij commerciële 

marktpartijen, maken het nodig te zoeken naar nieuwe oplossingen, bij voorkeur met partijen die dit doen 

vanuit een stabiele langetermijnvisie. De mogelijke rol van institutionele beleggers wordt verkend. D66 vindt 

het belangrijk dat bewoners steeds betrokken worden en dat gebruik gemaakt wordt van hun inbreng en 

creativiteit bij het bedenken (en realiseren) van oplossingen. D66 streeft naar de verdere uitrol van de gerichte 

wijkaanpak zoals in Leiden Noord. Verder wil D66 experimenteren met zelfbeheer, waarbij bewoners integraal 

verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente ondersteunt hen hierbij.

Leegstaande panden aanpassen voor studenten en starters: D66 wil de mogelijkheden vergroten om 

leegstaande panden zoals kantoor- en winkelpanden (tijdelijk) geschikt te maken voor bewoning door 

studenten en starters.

Voldoende betaalbare sociale huurwoningen: D66 wil dat de gemeente verdere afspraken gaat maken 

met de woningbouwcorporaties en de omliggende gemeenten om de hoeveelheid betaalbare sociale 

huurwoningen in de Leidse regio op peil te houden. D66 wil daarbij dat de sociale woningbouw evenwichtig 

is verdeeld over de stad en de Leidse regio. Het streven daarbij moet zijn dat de wijken een afwisselende 
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bevolkingssamenstelling krijgen met ruimte voor alle inkomensgroepen. Daarnaast moet de gemeente 

afspraken maken over het energiezuiniger maken van de woningen in de sociale woningvoorraad zonder dat dit 

leidt tot onevenredige huurstijgingen.

Vormgeven recreatieve functie Oostvlietpolder: Nu de Oostvlietpolder niet als bedrijventerrein wordt 

ontwikkeld, wil D66 de recreatieve functie van de  Oostvlietpolder vormgeven. Een van de uitgangspunten 

hierbij is dat de polder verbonden is met de stad en de natuur in de omgeving: de Oostvlietpolder mag geen 

‘eiland’ worden. D66 ondersteunt en ondertekent het Groene Oostvlietpolder Manifest van harte.

Stap voor stap bouwen aan het Singelpark: D66 ziet het toekomstig Singelpark als een aanwinst voor 

Leiden. Het park biedt vele mogelijkheden, zoals meer groen voor bewoners om in de stad te recreëren, maar 

ook economische mogelijkheden voor ondernemers binnen het Singelparkgebied. Het Singelpark is een 

groeiproject waarbinnen iedere beslissing bijdraagt aan de realisatie van het park. Zo worden desinvesteringen 

voorkomen. Een actieve samenwerking tussen gemeente en alle betrokken partijen is een noodzakelijke 

voorwaarde voor het slagen van het Singelpark. 

Inclusief beleid: Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt er voortdurend rekening gehouden met 

mensen met een beperking, waarbij samenwerking met en consultatie bij belangenorganisaties van mensen 

met een functiebeperking vanzelfsprekend is.

Volkstuinen en groene stedelijke recreatie: D66 vindt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van volkstuinen 

voor de Leidse burgers een groot goed. Daarom wil D66 compensatie van verloren gegane volkstuinen, zoals 

vastgelegd in het convenant met de Leidse Bond van Amateurtuinders  op 16 april 1998. Landschappelijke 

inpassing van volkstuinen, waarbij rekening wordt gehouden met natuurwaarden en cultuurhistorie, is daarbij 

essentieel.

Verdere ontwikkeling van het stationsgebied: D66 is voor herontwikkeling van het stationsgebied en 

ondersteunt initiatieven om dit gebied aantrekkelijker te maken. Het stationsgebied moet de verbinding vormen 

tussen het station en de binnenstad. Het is belangrijk dat het stationsgebied voor iedereen goed toegankelijk 

is: zo is voldoende fietsparkeergelegenheid en toegankelijkheid voor minder validen belangrijk. Aan de LUMC-
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zijde van het station wordt een oplossing gevonden voor de onveilige situaties die ontstaan door kruisingen van 

voetgangers- en fietsverkeer.

Verplaatsen of vervangen van poortjes op Leiden Centraal: D66 wil dat de OV-chipkaart poortjes verplaatst 

worden op Leiden Centraal, of vervangen worden door zuilen. Leiden Centraal is de poort naar de stad en 

daarom willen we dat het een open en transparantie uitstraling heeft.

Opknappen Haarlemmerstraat: D66 is voor het opknappen van de Haarlemmerstraat.

Tijdelijk ruimtegebruik van open plekken: Locaties die langdurig open- of braak liggen, bijvoorbeeld 

door stagnerende bouwprojecten, kunnen tijdelijk worden ingezet voor tijdelijk gebruik voor kunst- of 

groenprojecten. Dat wordt in de vergunning opgenomen.

Spannende architectuur: D66 wil ambitieuze doelstellingen op het gebied van architectuur. Hergebruik van 

panden, de combinatie van oud en nieuw, biedt juist in een monumentenstad mogelijkheden voor spannende 

architectuur en vernieuwende combinatie van functies.
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

De Oostvlietpolder wordt duurzaam ingericht voor natuur en recreatie. Het geplande bedrijventerrein 

is geschrapt. Dankzij D66-wethouder Frank de Wit is er een start gemaakt met de realisatie van ’t 

Vogelhoff in de Oostvlietpolder.

Geen grootschalige sloop van goede corporatiewoningen in de Zeeheldenbuurt maar in de plaats 

daarvan renovatie in samenspraak met de wijk.

Er komt een studentencampus aan het Lammenschansplein.

Ontwikkeling van plannen voor het Singelpark.
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2014-2018

Omgevings-
kwaliteit

Gezonde mensen in een duurzame stad

D66 streeft naar een gezond Leiden dat duurzaam en harmonieus is ingericht en waar de menselijke 

maat voorop staat. In onze stad gaan we efficiënt om met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en zijn 

we zuinig op onze natuurlijke omgeving. Een gezond Leiden is ook schoon, heel, veilig en toegankelijk 

voor iedereen. Zo wordt Leiden een aantrekkelijke stad voor alle bewoners en alle bezoekers.

Wanneer burgers betrokken worden bij en trots zijn op hun eigen buurt, versterkt dat de sociale cohesie 

en voorkomt het verloedering. Leidenaren krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om zelf hun 

directe woonomgeving te beheren en te verzorgen. Om dat te bereiken moeten gemeente en Leidenaren 

op voet van gelijkwaardigheid samenwerken, waarbij de burger wordt gezien als een belanghebbende 

medevormgever en de gemeente een faciliterende en stimulerende rol gaat spelen.

D66 wil een gezonde stad met groen en water, natuur en biodiversiteit. Deze elementen horen bij een 

gezonde stad omdat ze een positieve invloed hebben op het welbevinden en de mentale en fysieke 

gezondheid van kinderen en volwassenen. Het blijken ook essentiële randvoorwaarden voor een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. 

Voor de komende jaren zet D66 in op duurzame ontwikkeling, het onderhoud van de stad en het 

uitbreiden van groen en water. De focus ligt op energie, onderhoud van de openbare ruimte, luchtkwaliteit 

en groen.

Hoofdstuk 7.
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7.1 Duurzaamheid en energie

De ontwikkelingen op energiegebied zullen de komende jaren leiden tot een samenleving die gebruik maakt 

van duurzame, hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water of aardwarmte. Deze transitie voltrekt zich 

razendsnel en wordt vooral aangedreven door de burger.

Stijgende prijzen doen ons verstandiger omgaan met grondstoffen en we worden ons bewust van soms lange 

productieketens. 

De aard en de omvang van de ontwikkelingen schept een uitdaging die een nauwe samenwerking van een brede 

coalitie van betrokkenen noodzakelijk maakt. Dat vraagt van de gemeentelijke organisatie veel flexibiliteit, omdat de 

gemeente in een dergelijke coalitie niet de enige beslisser is. De taak en rol van de gemeente zal daarom – meer dan 

voorheen – liggen bij het nemen van initiatief, het bijeenroepen en verbinden van mensen, het verkrijgen en leveren 

van kennis en het bieden van ruimte voor experimenten.

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken realiseren:

Financiële ruimte voor een forse impuls in de duurzame ontwikkeling van Leiden: Hiervoor wil D66 uit 

de NUON-reserves een bedrag van 10 miljoen euro bestemmen voor duurzaamheidsprojecten. D66 geeft 

prioriteit aan technisch haalbare projecten met een terugverdientijd van circa 10 tot 15 jaar en denkt vooral aan 

energiebesparing in de gebouwde omgeving en de opwekking van duurzame energie. Dit biedt kansen voor 

lokale werkgelegenheid en het leidt tot lagere energierekeningen. Naast het gebruik voor het aanmoedigen 

van fietsen, zoals beschreven in hoofdstuk 5:  Bereikbaarheid wordt het geld ingezet voor de onderstaande 

initiatieven.

Woningen in Leiden isoleren: De grootste en makkelijkste energiebesparing is te behalen door warmte-isolatie 

van woningen. De gemeente helpt bewoners deze besparing te realiseren door een Revolving Fund op te 

zetten voor de investering die nodig is om voor de woning de hoogst mogelijke isolatieklasse te bereiken. Een 

gemeentelijke garantstelling voor de lening zorgt hierbij voor lage rentekosten.
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Energie besparen door de gemeente Leiden: Het verminderen en verduurzamen van het eigen gemeentelijk 

verbruik staat hierbij voorop. 

  f De gemeente realiseert besparingen in het eigen energieverbruik door een gemeentebrede afstemming 

van de energie-inkoop. 

  f Ook het gemeentelijk vastgoed wordt geïsoleerd, waar mogelijk ook door de aanleg van groene daken 

en gevels. 

  f De mogelijkheden voor het afsluiten van gemeentelijke energieprestatiecontracten met Energy 

Service Companies (ESCo’s) worden verkend. Hierbij investeren private partijen in energiebesparende 

maatregelen die worden gefinancierd uit bespaarde energiekosten. Dit vraagt om een doorlichting van al 

het gemeentelijk energieverbruik, van stadhuis tot zwembad en van gemaal tot verkeerslicht. Ervaringen 

uit de pilot Reductie Energieverbruik Leiden worden hierin meegenomen.

Snelle overgang naar hernieuwbare energie: D66 wil een krachtig lokaal beleid voor een snelle overgang 

naar hernieuwbare energie. Bovendien richten wij ons op een zo groot mogelijke hernieuwbare opwekking.

  f De overheid geeft het voorbeeld en maakt gebruik van de mogelijkheden die de gemeentelijke panden 

bieden om waar mogelijk hernieuwbare energie op te wekken.

  f De overheid faciliteert de aanleg van installaties voor het opwekken van duurzame energie en zoekt 

naar manieren om dit ook op effectieve wijze binnen het beschermde stadsgezicht te realiseren. 

  f D66 wil dat de gemeente zich oriënteert op het ontwikkelen van manieren om lokaal opgewekte 

duurzame energie op te slaan en te distribueren, bijvoorbeeld via smartgrids.

  f De vervanging van de energiecentrale aan de Langegracht ziet D66 als een kans voor de gemeente 

om in samenspraak met onder meer E.ON en de afnemers van energie te kijken naar mogelijkheden 

van verdere verduurzaming van de Leidse energievoorziening en actief mee te denken over 

toekomstbestendige oplossingen.

Duurzaamheidsmakelaar: D66 maakt werk van een duurzame stad. De komende jaren willen wij inzetten op 

het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, het versoepelen van lokale regelgeving voor Leidenaren en het 

stimuleren en verbinden van duurzaamheidsinitiatieven van gemeente, kennisinstellingen, bedrijven en andere 

belanghebbenden. Om deze duurzame ontwikkeling te realiseren wil D66 één specifiek aanspreekpunt, waarbij 

wij denken aan de introductie van een Leidse Duurzaamheidsmakelaar.
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Gezamenlijke en vooruitstrevende samenwerking: Leiden streeft naar een publiek-private benadering in 

haar aanpak van groene innovatie en duurzame werkgelegenheid. De stad werkt in 2014 – 2018 samen met 

bedrijven, de universiteit, hogeschool en andere organisaties in speciale op actie gerichte fora om groene groei 

en innovatie te ontwikkelen en te implementeren.

Deelname aan de European Green Capital Awards: Leiden gaat in 2017 deelnemen aan de European Green 

Capital Awards en wint in dat jaar de verkiezing ‘Beste Binnenstad van Nederland’. 
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7.2 De openbare ruimte in orde? Dat doen we samen! 

De openbare ruimte is van iedereen en wordt in het compacte Leiden door iedereen intensief gebruikt. D66 vindt 

het daarom van groot belang dat bij planvorming, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte rekening wordt 

gehouden met de belangen van alle gebruikers, telkens met de meest kwetsbare burger als uitgangspunt. De raad 

weegt en waarborgt deze belangen en wordt daarom nauw betrokken bij en goed geïnformeerd over ontwikkelingen 

in de openbare ruimte. 

D66 wil dat de gemeente Leidenaren meer betrekt bij en verantwoordelijkheid (terug)geeft voor het schoonhouden 

en beheren van de eigen leefomgeving. De gemeente benadert hiertoe alle betrokkenen actief, staat open voor 

verschillende inzichten en maakt in goed overleg heldere afspraken over mogelijkheden, verantwoordelijkheden en 

consequenties. De gemeente stimuleert het betrouwbaar en consequent naleven van gemaakte afspraken door zelf 

het goede voorbeeld te geven. 

Aan de basis van een gezonde stad staat een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en voor alle gebruikers 

toegankelijk is. Met het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte is een start gemaakt met het standaardiseren 

van ontwerp en inrichting van de straat. Hierdoor wordt de straat veiliger en kan het onderhoud goedkoper en 

eenvoudiger. Op veel plekken is schoonhouden en onderhouden nu nog lastig, omdat er veel objecten in de weg 

staan. 

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken realiseren:

De onderhoudsplannen voor de openbare ruimte op orde brengen: Inmiddels is extra budget vrijgemaakt 

voor beter onderhoud en het wegwerken van achterstanden. Mocht bij het nalopen van de onderhoudsplannen 

blijken dat het budget ontoereikend is, dan wordt er meer geld beschikbaar gesteld. Voor groot onderhoud aan 

rioleringen wordt voldoende budget gereserveerd. 

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeente en Leidenaar realiseren: De gemeente faciliteert 

initiatieven van bewoners en biedt ondersteuning met kennis en middelen bij de aanleg, beheer en onderhoud 

van natuur in de buurt.  
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De gemeentelijke organisatie beter inrichten opdat zij vraaggericht kan handelen en adequaat kan reageren 

op signalen uit de samenleving. De gemeente neemt initiatief en staat open voor samenwerking met en 

initiatieven van de burger. 

Inrichtingseisen voor de openbare ruimte herijken en aanvullen, met een gezonde en aantrekkelijke stad 

als doel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan biodiversiteit, luchtkwaliteit, overzichtelijkheid en de 

aansluiting op gevels en tuinen. Bij de (her)inrichting van woonwijken komt er meer aandacht voor logische 

loop- en fietsroutes, een aantrekkelijk buitenspeelklimaat voor kinderen, groen en water in de buurt en het 

mogelijk maken van burgerparticipatie.

De raad betrekken bij planvorming voor de openbare ruimte: De raad wordt in kennis gesteld van 

planvorming voor de openbare ruimte op een moment dat aanpassen nog eenvoudig mogelijk is.

Cronesteyn en de grotere wijkparken inrichten als speelnatuur: 5% van het gebied wordt als speelnatuur 

ingericht. De gemeente zorgt voor het behoud van bestaande speelvoorzieningen en zoekt met bewoners naar 

nieuwe vormen van beheer. 

Versterken van het groen in de stad en het realiseren van robuuste verbindingen met het groen buiten de 

stad. Aaneengesloten groengebieden zorgen voor meer biodiversiteit en verhogen de recreatieve waarde. Het 

beheer en het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op seizoensgebonden natuurontwikkeling en 

op de bescherming van dieren en hun leefgebieden.

Educatie en dieren op de kinderboerderij: Bij kinderboerderijen moet de nadruk liggen op de educatieve 

taak. De aanwezige dieren worden op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier gehouden en er wordt 

plaats ingeruimd voor akker- en tuinbouw. 

Uitvoeren nota Dierenwelzijn: D66 wil dat de gemeente Leiden aandacht heeft voor dierenwelzijn. De nota 

Dierenwelzijn moet onverkort worden uitgevoerd. 
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Schone lucht: Steeds meer Leidenaren hebben gezondheidsklachten die mede veroorzaakt worden door 

pollen. De gemeente houdt daar rekening mee door geen bomen en planten aan te planten waar veel mensen 

allergisch voor zijn, zoals berken, hazelaars en elzen.

Het gebruik van RoundUp (glyfosaat) zo snel mogelijk beëindigen: De gemeente spant zich in om 

met bewoners en bewonersorganisaties afspraken te maken over het verwijderen van onkruid in de eigen 

omgeving. D66 wil het gebruik van RoundUp beëindigen vóór dat wettelijk verplicht wordt (november 2015), bij 

voorkeur al eind 2014. 

Handhaving door gemeentelijke opsporingsambtenaren: De nadruk ligt hier bij de punten die 

in de stadsenquête door de burger als grootste ergernis zijn aangegeven. Handhaving moet vaker 

plaatsvinden in de buitenwijken, met aandacht voor wijkspecifieke kwesties. De hernieuwde inzet van extra 

opsporingsambtenaren is mogelijk.
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De afgelopen jaren is veel gedaan om het milieu in Leiden schoon te krijgen, waardoor de nadruk voor veel 

milieuonderwerpen verschuift van gezond maken naar gezond houden. Op het gebied van milieu richt D66 zich voor 

de komende raadsperiode op twee onderwerpen: lucht en afval. 

Lucht: D66 wil gezonde en schone lucht voor alle Leidenaren en zet zich in om luchtverontreiniging terug te 

dringen. D66 streeft naar een luchtkwaliteit die zich ruimschoots binnen de geldende wettelijke normen bevindt. 

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken realiseren:

  f Extra inspanningen om fijnstof en luchtverontreining door verkeer te verminderen: Uitgangspunt 

is dat verkeersmaatregelen een positieve bijdrage leveren aan een schone lucht. 

  f De inzet van meetapparatuur om luchtkwaliteit te meten: Het huidige Leidse beleid voor 

luchtkwaliteit steunt op modellen. Om die modellen te ijken en ontwikkelingen te monitoren wordt mobiele 

meetapparatuur ingezet. Op kwetsbare punten, de zogenaamde hotspots, wordt installatie van vaste 

meetapparatuur overwogen. 

  f Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s: D66 is een voorstander van elektrisch of hybride rijden; 

het is zuiniger en er is minder uitstoot van schadelijke stoffen. De gemeente werkt mee aan het aanleggen 

van openbare laadpunten en zorgt ervoor dat het indienen van een aanvraag eenvoudig is. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van ervaringen die in de landelijke pilot zijn opgedaan. Voor het gebruik van krachtstroom 

zijn aparte laadpalen nodig. D66 vindt het onwenselijk om daarvoor nieuwe obstakels aan de openbare 

ruimte toe te voegen en wil dat gezocht wordt naar alternatieven, bijvoorbeeld door dubbelgebruik van 

lantaarnpalen. 

Afval: D66 streeft naar een afvalloze, zero waste samenleving waarbij toepassing, terugwinning en hergebruik 

van eerder gebruikte grondstoffen de standaard is. De hoeveelheid afval per inwoner in Leiden is relatief 

hoog. D66 wil in de komende periode de nadruk leggen op een reductie van het afvalaanbod en denkt dat 

een halvering mogelijk is. Natuurlijk moet er voor de burger voldoende gelegenheid zijn om op een duurzame 

manier van zijn afval af te komen, waarbij scheiden en hergebruik het uitgangspunt is.

7.3 Milieu
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In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken realiseren:

  f Zero waste-beleid voor de eigen werkzaamheden van de gemeente voor de inkoop van (deels) 

door de gemeente gefinancierde projecten.  

  f Een aanzienlijke afvalreductie: de gemeente gaat samen met burgers en bedrijven op zoek naar 

manieren om afvalreductie te realiseren.

  f Voldoende mogelijkheden om afval te scheiden: de gemeente maakt het zo makkelijk mogelijk om 

afval te scheiden en gescheiden aan te bieden. Hierbij wordt per gebied gezocht naar de meest effectieve 

manier om dit te bereiken. Er komt een pilot in een daarvoor geschikte wijk, waar het afval gescheiden zal 

worden opgehaald en het restafval naar een centraal punt kan worden gebracht.

Zwerfafval blijkt een van de grootste ergernissen van Leidenaars. Met de aanleg van ondergrondse containers 

is een goede stap gezet in het voorkomen van zwerfafval. D66 wil graag een mentaliteitsverandering, maar ziet 

ook dat het een hardnekkig probleem betreft, waar alleen een combinatie van preventie en handhaving een 

oplossing voor biedt. 

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken realiseren:

  f Zwerfafval actief en planmatig bestrijden: Leiden sluit hiervoor aan bij het landelijk programma 

Gemeente Schoon. Bij het ophalen van huisvuil wordt meer aandacht gegeven aan meenemen en 

verwijderen van al het vuil, bijvoorbeeld door ‘de veegtrein’ in heel Leiden te introduceren. 

  f Terugdringen van het (plastic) zwerfafval: Op plekken waar geregeld zwerfafval ontstaat neemt de 

gemeente, in overleg met bewoners, maatregelen om dit te bestrijden. De aandacht gaat daarbij allereerst 

naar de omgeving van vuilcontainers, scholen en winkelgebieden. Extra aandacht moet gegeven worden 

aan het terugdringen van de grote hoeveelheid plastic zwerfafval dat na evenementen in de Leidse 

wateren belandt.

  f Inzet van extra gemeentelijke opsporingsambtenaren voor de handhaving van maatregelen tegen 

het ontstaan van zwerfafval.
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Implementatie van het Leidse milieubeleid: de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) verzorgt de 

wettelijke milieutaken van de gemeente. Dit vraagt om een coördinerende rol van de gemeente. De Leidse 

Milieuraad (LMR) signaleert echter dat deze coördinatie hapert en dat de communicatie over milieuzaken 

tussen onderdelen van de organisatie kwetsbaar is geworden. D66 wil laten onderzoeken of de gemeentelijke 

organisatie nog steeds voldoende is toegerust om de aansluiting tussen beleid en uitvoering en vice versa op 

robuuste wijze vorm te geven.
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

Dankzij D66-wethouder Frank de Wit is er voor het eerst in Leiden een Duurzaamheidsagenda. 

Daarnaast heeft hij het Duurzaamheidscentrum in de Merenwijk gerealiseerd. Ook heeft D66 de plannen 

voor het Singelpark actief ondersteund. 

In de afgelopen periode is park De Bult gerenoveerd en is park Matilo geopend.

D66 zorgde ervoor dat er in de hele stad ondergrondse afvalcontainers gaan komen. 

Het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met een beschrijving van de basiseisen voor ontwerp en 

inrichting is door onze wethouder aangeboden aan de gemeenteraad en daar vastgesteld. 

Als voorzitter van Samen voor Groen heeft wethouder Frank de Wit de samenwerking tussen 

buurgemeenten en provincie bevorderd. Er is een gezamenlijke groenagenda opgesteld en er zijn extra 

middelen naar de Leidse regio gegaan. 

Bij de Perspectiefnota 2014 is voor het eerst voldoende geld gereserveerd om het al het geplande 

onderhoud uit te voeren.

Door wethouder Frank de Wit is in 2011 een nota Dierenwelzijn opgesteld, die door de gemeenteraad is 

aangenomen.

De gemeente heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld om Leidse woningen energiezuiniger te 

maken. Hiervoor is het mogelijk om een subsidie of lening aan te vragen voor woningisolatie, de 

aanschaf van een hoogrendementsketel of de plaatsing van zonnecollectoren op daken. 

Ook heeft de gemeente Leiden één miljoen euro gereserveerd voor de financiering van kleinschalige, 

lokale initiatieven. 
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2014-2018
Cultuur

Leermeester in cultureel erfgoed

Cultuur is van groot belang voor de vitaliteit van een stad. Het draagt bij aan de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad en aan de persoonlijke ontwikkeling en 

vaardigheden van de inwoners.

Door actieve deelname aan kunst en cultuur leren mensen samenwerken en creatief 

denken en handelen. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan de oplossing 

van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een 

creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden 

voor verdere groei van onze kennissamenleving.

Voor een stad met veel cultuur zoals Leiden is er een directe samenhang tussen cultuur 

en economie: investeringen in cultuur stimuleren de lokale economie, genereren banen en 

dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Omdat de traditionele 

financiering van de culturele sector door middel van de subsidies beperkt wordt, is het 

belangrijk dat de culturele sector zich ook openstelt en zelf slimme verbindingen legt met 

andere sectoren, zoals bedrijfsleven, onderwijs, zorg en wetenschap.

Hoofdstuk 8.
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Leiden heeft een groot cultureel aanbod, zowel in omvang als in diversiteit. Op de Cultuurkaart van Nederland staat 

Leiden op de 4de plaats. Leiden onderscheidt zich door haar grote aantal musea en theaters en haar meer dan 2800 

monumenten: Leiden is de derde monumenten- en de derde museumstad van het land.

Leiden heeft een brede culturele infrastructuur en er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de verbetering van 

culturele gebouwen zoals Muziekcentrum de Nobel, de Lakenhal en in de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal en 

Haagweg 4. De stad heeft een bloeiend cultureel leven met theaters, muziekpodia, musea, bibliotheek, verenigingen, 

kunstenaars en cultuureducatie.

De Cultuurnota 2012-2018 zet in op continuïteit en kwalitatieve verbetering van het cultuuraanbod. Daarnaast wil de 

gemeente Leiden cultuur meer inzetten om de levendigheid en identiteit van de stad te versterken en om activiteiten 

en talenten die passen bij het profiel van de stad te verbinden en te ontwikkelen.

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van cultuur bereiken:

Uitvoering Cultuurnota 2012-2018: De Cultuurnota is ambitieus en vooruitstrevend. D66 wil de geformuleerde 

doelen daadwerkelijk realiseren en daarvoor is het van belang dat de in de Cultuurnota gekozen koers met 

de daaraan gekoppelde begroting ook de komende jaren wordt vervolgd. Nieuw beleid moet steeds in het 

verlengde van de nota worden gemaakt. 

Zet cultuur in ten behoeve van de promotie van Leiden: cultuur is een uitstekend middel om de stad te 

promoten. De afgelopen jaren heeft Leiden veel aan culturele promotie gedaan en met succes: veel mensen 

wisten de weg te vinden naar Leidse musea en de binnenstad. Nieuwe technologie zal in de toekomst nog 

beter ingezet moeten worden voor promotie van Leiden. 

Ondersteuning van verbindende initiatieven: D66 wil cultureel ondernemerschap stimuleren door in te zetten 

op de al aanwezige eigen kracht van de stad en deze te faciliteren. Creatieve ondernemers en organisaties 

ontwikkelen nieuwe vormen van cultuuraanbod, waarmee ze ook andere doelgroepen bereiken. Het verbinden 

van culturele instellingen, kunstenaars, inwoners, onderwijs, bedrijfsleven, woningcorporaties, zorg en overige 

instellingen is een belangrijke voorwaarde. 
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Ondersteuning van Cultuurfonds Leiden: Het Cultuurfonds Leiden is een uniek fonds in Nederland en heeft 

tot doel het versterken van de cultuursector, het verbeteren van het klimaat voor Leidse makers, het stimuleren 

van onderscheidend cultuuraanbod en het bevorderen van samenwerking met andere sectoren. D66 wil de 

financiële bijdrage uit de gemeentelijke begroting voor het Cultuurfonds minimaal gelijk houden en dat de 

gemeente het fonds (beter) faciliteert bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden en uitvoering van 

projecten.

Investeren in cultuureducatie: D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren al vroeg kennismaken met 

kunst, erfgoed en media en zo leren ontdekken wat cultuur voor henzelf en voor de maatschappij betekent. 

Uitgangspunt daarbij is dat er een doorlopende leerlijn in cultuureducatie moet zijn: kennismaken, leren en bij 

interesse ook zelf uitvoeren. Het aanbod moet gericht en op niveau ontwikkeld worden waarbij een structurele 

samenwerking tussen aanbieders en scholen van belang is.

Betrek de inwoners: D66 heeft de betrokkenheid van burgers hoog in het vaandel staan. Cultuur laat de stad 

als geheel tot leven komen en is een verbindende factor tussen de wijken en de binnenstad. Participatie van de 

inwoners speelt daarbij een belangrijke rol. 

Ontwikkelen van een centrale functie voor BplusC: D66 wil de vijf locaties van BplusC samenvoegen 

in één centrale vestiging, zodat er een optimale verbinding tussen verschillende disciplines ontstaat en de 

vestiging kan uitgroeien tot een toekomstbestendige, moderne, laagdrempelige en aantrekkelijke culturele 

ontmoetingsplek in Leiden. 

 

Behoud de bibliotheekfunctie in de wijken: goede voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid 

en aantrekkelijkheid van de wijken. In het bijzonder schoolgaande jeugd en ouderen hebben behoefte aan 

een bibliotheekvestiging op loop- of fietsafstand. D66 maakt zich sterk voor het behoud van de functie van 

de bibliotheek in de wijken, die verder gaat dan alleen boeken uitlenen: in veel gevallen is een bibliotheek ook 

een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen van uiteenlopende leeftijden en culturele achtergronden. 

Samenwerking met andere organisaties, zoals scholen of zorgcentra, is daarbij van belang.
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Behoud van cultureel erfgoed: Leiden is een echte universiteits- en museumstad, een stad met een 

brede keten van kennis en collecties. Dit is voor verschillende groepen zoals ondernemers, toeristen en 

kennisorganisaties zeer aantrekkelijk; bovendien maakt de keten van kennis en collecties de stad sterker. Het 

is van groot belang dat er voldoende financiële middelen zijn om onze monumenten en musea in stand te 

houden.

Aandacht voor monumentaal karakter: De historische omgeving in de binnenstad zorgt voor een prachtig 

podium voor voorstellingen, concerten, evenementen, congressen, wandelingen en rondvaarten. Het 

monumentale karakter van Leiden moet worden benut voor de promotie van Leiden en draagt zo bij aan de 

ontwikkeling en economische groei van de stad.

Onderling versterken erfgoedsector: Leiden heeft een goede infrastructuur voor een economisch sterke 

erfgoedsector op het gebied van onderwijs, bedrijven en museale afdelingen. De erfgoedsector in Leiden is 

een unieke toeristische trekpleister op zichzelf maar deze kan versterkt worden door het samenbrengen van 

instellingen die zich in deze sector bevinden. Een goede onderlinge samenwerking en verbondenheid met 

instellingen die de kunst- en cultuursector in Leiden ondersteunen en promoten versterkt de gehele culturele 

sector.

Opleidingen in de erfgoedsector: D66 wil specifieke aandacht voor onderwijs in (restauratie)ambachten 

(o.a. LIS en Bouwopleidingen), en ook voor nieuwe creatieve innovatieve beroepen die gebruik maken van de 

meest recente technologische ontwikkelingen. Versterking van de sector kan plaatsvinden door onderlinge 

verbondenheid in de sector en een stevige samenwerking door verschillende instellingen op het gebied van 

opleiding, stages en werkervaring.
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

D66 is er trots op dat het cultuuronderwijs aan (basis)schoolleerlingen in Leiden in stand is gehouden. 

Leerlingen kunnen gebruik maken van een breed aanbod: in de klas maken ze via vakdocenten kennis 

met expressievakken en in de stad kunnen ze in aansluiting op het curriculum een bezoek brengen aan 

musea, theater, dans en andere expressieve cultuurvormen.

Er is flink geïnvesteerd in culturele gebouwen zoals Muziekcentrum de Nobel, de Lakenhal, de 

Stadsgehoorzaal en Haagweg 4, zodat Leiden nu over uitstekende faciliteiten beschikt. 

Behalve de investering in de faciliteiten is er veel aandacht geweest voor creatieve verbindingen tussen 

gemeentelijke en culturele instellingen, kunstenaar, winkeliersverenigingen en bedrijven. Dit heeft geleid 

tot veel goed bezochte culturele evenementen en winkelweekends en ook van creatief gebruik van te 

slopen gebouwen.

De afgelopen vier jaar is de Cultuurnota 2012-2018 tot stand gekomen. Het doel van deze nota is de 

cultuursector te verbinden met bewoners en alle overige instellingen in Leiden, zodat de cultuursector 

steeds minder afhankelijk is van traditionele subsidies en zal floreren als nooit tevoren.
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Sport

Presteren met gezond verstand

Voor D66 maken sport en beweging absoluut deel uit van de ontwikkeling van de 

inwoners van Leiden: lekker kunnen sporten maakt wonen en werken in Leiden plezieriger. 

Bovendien speelt sport een belangrijke rol in de samenleving: het houdt iedereen gezond, 

het helpt jongeren aan betere schoolprestaties en het draagt bij aan de veiligheid in de 

stad. Sport is ook een sociale activiteit, binnen een vereniging of simpelweg met een groep 

mensen.

Het is op veel manieren mogelijk om aan sport en beweging te doen, individueel of in 

groepsverband. Het is belangrijk dat iedereen die wil sporten dat op zijn of haar manier 

en op zijn of haar niveau moet kunnen doen. D66 is voor het stimuleren van sport, zodat 

inwoners van Leiden laagdrempelig kunnen kennismaken met lokale sportvoorzieningen.

De gemeente zorgt ervoor dat er sportaccommodaties beschikbaar zijn in Leiden en 

bepaalt, op basis van de wensen van de inwoners, welke sportvoorzieningen er minimaal 

aanwezig moeten zijn. Dit betekent niet per se dat de gemeente voor deze voorzieningen 

zorgt; de gemeente kan ook een bemiddelende of ondersteunende rol hebben.

Hoofdstuk 9.
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De afgelopen raadsperiode is in de Sportnota 2013-2018 ‘Verleiden tot bewegen’ de volgende sportvisie geformuleerd: 

“In 2016 zijn meer Leidenaren gaan sporten en bewegen en voldoet 75% van de Leidenaren aan de beweegnorm uit 

het Olympisch Plan. Dit is van belang omdat sport en bewegen, gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren 

stimuleert. Leiden maakt het voor iedereen mogelijk te bewegen en te sporten. In georganiseerd en ongeorganiseerd 

verband”. 

In de Sportnota is veel aandacht besteed aan knelpunten rond sportaccommodaties in het Sportaccommodatieplan. 

De gemeentelijke sportaccommodaties, in het bijzonder sporthallen en zwembaden, verkeren over het algemeen in 

redelijke staat van onderhoud, maar zijn veelal oud en verouderd. Dit vraagt om een gedegen meerjarenraming voor 

onderhoud en investeringen, inclusief een financieringssystematiek.

Voor de investeringen in de sportaccommodaties is een bedrag geraamd van ruim 32 miljoen euro; dit bedrag moet 

gebruikt worden voor zowel nieuwbouw als renovatie van huidige accommodaties.

Leiden blinkt uit in het aantal verschillende sporten dat beoefend kan worden. Bijna elke sport is in Leiden 

vertegenwoordigd en er zijn Leidse sportverenigingen die in Nederland op het allerhoogste niveau meedraaien en zelfs 

internationaal actief zijn. 

Door het Sportbedrijf kunnen Leidse jongeren tegen beperkte kosten een sport uitproberen, zodat de  drempel 

om met een nieuwe sport kennis te maken zeer laag is. De gemeente Leiden is een JOGG (Jongeren Op Gezond 

Gewicht)-gemeente: het streven is om jongeren in beweging te krijgen en ze bewust te maken van een gezond leef- en 

eetpatroon. Ondanks dit programma worden jongeren steeds zwaarder; dit zal de komende jaren aandacht behoeven. 

Het in stand houden van alle faciliteiten vergt de komende jaren een enorme financiële impuls. De discussie over 

Zwembad de Vliet is gaande maar er liggen al langer vraagstukken over de ijshal, de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal. 

In het verleden is niet altijd nagedacht over onderhoud en vervanging op termijn en deze twee aspecten zullen nu dan 

ook meegenomen moeten worden. 

De grote sportevenementen zijn de afgelopen jaren ternauwernood doorgegaan: het had weinig gescheeld of de 

marathon was financieel niet rondgekomen en de Gouden Spike heeft helaas een keer niet in Leiden plaatsgevonden.
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In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van sport bereiken:

Maak sporten voor iedereen toegankelijk: Sporten wordt door veel mensen als duur gezien. D66 is van 

mening dat iedereen moet kunnen sporten: dit is te verwezenlijken door middel van goede fietsroutes, 

wandelpaden, skateroutes en speel- en trapveldjes. De gemeente Leiden laat haar jeugd via schoolsporten 

laagdrempelig kennismaken met allerlei takken van sport. 

Investeer in jeugdsporten: Inmiddels is één op de zeven kinderen te dik. De gemeente Leiden onderkent dit 

probleem en heeft zich in juni 2011 aangesloten bij de JOGG-gemeentes. Om overgewicht bij jongeren tegen te 

gaan zullen gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijven en sportinstellingen moeten samenwerken; preventie en 

voorlichting zijn belangrijke voorwaarden voor succes, maar jongeren moeten ook enthousiast gemaakt worden 

voor sport en beweging. D66 vindt dit een belangrijk project en ondersteunt het van harte. 

Stimuleer schoolsporten: Binnen een goed onderwijsstelsel is aandacht voor bewegen. Kinderen die 

regelmatig bewegen presteren beter. D66 hecht veel waarde aan sportonderwijs op scholen in Leiden en in 

het bijzonder aan de rol van de vakleerkrachten op het gebied van sport in het (basis)onderwijs. Basisscholen 

maken gebruik van gastlessen die door sportverenigingen worden gegeven. D66 vindt dit een leuke manier om 

jeugd te interesseren in een sport en deze samenwerking tussen sportvereniging en scholen moet gestimuleerd 

blijven worden. 

Leiden gezond en wel: Veel ouderen beleven plezier aan sporten; sporten is gezond en bovendien is voor 

deze groep het sociale aspect van samen sporten van grote waarde. D66 vindt het belangrijk dat ouderen op 

een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van sportaccommodaties in Leiden. 

Ondersteun private investeringen in nieuwbouw: Als nieuwbouw van sportvoorzieningen privaat gefinancierd 

wordt, moet de gemeente daaraan meewerken; in principe niet door directe financiële ondersteuning, zoals 

garantstellingen, maar op het gebied van vergunningen of het samenbrengen van partners, gebruikers en 

omwonenden. Sportverenigingen moeten deze accommodaties voor een redelijke prijs kunnen gebruiken.
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In stand houden van (overdekte) accommodaties: In het Sportaccommodatieplan zijn gelden gereserveerd 

voor noodzakelijke renovatie of nieuwbouw van diverse sportaccommodaties (zoals de Vijf Meihal, de 3 

Oktoberhal en het Vijf Meibad). D66 is een voorstander van het uitvoeren van het Sportaccommodatieplan, 

maar de gemeente Leiden hoeft niet noodzakelijkerwijs de financierder en beheerder van de accommodaties te 

zijn; er moet ook ruimte zijn voor private partijen om te investeren.

Behoud de sportparken: Er wordt onderzocht of bepaalde accommodaties (zoals zwembad De Vliet en het 

Vijf Meibad) gecombineerd kunnen worden. Een dergelijke samenvoeging moet niet leiden tot een inperking 

van de sportparken; de unieke locaties moeten behouden blijven en voor andere sporten aangewend worden. 

Gedegen financieel beleid: De gemeente Leiden heeft een meerjarenplan opgesteld voor onderhoud, 

renovatie en vervangen van sportaccommodaties. D66 hecht veel waarde aan een gedegen financieel beleid: 

in onze visie is alleen vervanging niet voldoende, maar moet de gemeente Leiden geld reserveren voor het 

onderhoud van de accommodaties en voorzieningen. De opbrengsten van de grond die vrijkomt doordat 

accommodaties vervangen worden (zoals aan de Boshuizerkade) kunnen op termijn geïnvesteerd worden in 

sportvoorzieningen in Leiden.

Maak bijzondere prestaties mogelijk: Prestaties spreken vaak tot de verbeelding van jonge enthousiaste 

sporters. D66 vindt dat uitzonderlijke prestaties ondersteund moeten worden. Sporters, sportverenigingen of 

scholen die in competitie- of toernooiverband een uitzonderlijke prestatie op hoog niveau neerzetten, moeten 

toegang krijgen tot extra (trainings)faciliteiten. De gemeente helpt hierbij door het openstellen van eigen 

faciliteiten, door bemiddeling of door specifieke financiële ondersteuning. Het huidige systeem van financiële 

ondersteuning van topsport wordt deels omgezet naar alternatieve vormen van ondersteuning, zoals het in 

contact brengen van topsporters met de ondernemersverenigingen of een fonds opzetten voor crowdfunding. 

Sportevenementen: D66 wil in principe geen geldelijke ondersteuning geven aan grote sportevenementen 

(zoals de Leidse marathon en de Gouden Spike), tenzij die bijdragen aan een positief beeld van Leiden. D66 

is wel van mening dat de gemeente deze evenementen, en ook nieuwe initiatieven, zoveel mogelijk moet 

ondersteunen; niet door geld bij te dragen, maar wel door een bemiddelende rol te spelen en waar nodig 

gemeentelijke diensten in te zetten. 
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

D66-wethouder Frank de Wit heeft in de huidige collegeperiode Sport in zijn takenpakket gehad. Hij 

heeft de Sportnota opgesteld, waarin alle plannen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Hiermee is 

ook het geld voor de investeringen en het onderhoud geregeld.

Er zijn forse investeringen gedaan in de sportvoorzieningen. Diverse accommodaties (zoals het 

sportpark aan de Boshuizerkade en de nieuwe tennistafelhal) zijn vervangen of gerenoveerd. De 

afgelopen jaren zijn veel terreinen voorzien van kunstgras en zijn er veel gymzalen bijgekomen die in een 

behoefte voorzien voor scholen en sportverenigingen. 

Overal in de gemeente Leiden zijn faciliteiten gerealiseerd zoals trapveldjes, basketbalvelden, skateparks 

en andere vrij toegankelijke faciliteiten. Dit zijn laagdrempelige faciliteiten, zodat mensen echt tot sporten 

worden verleid.

D66 heeft zich met succes ingezet voor behoud van sportpark de Vliet. Onderzocht wordt of het 

zwembad de Vliet gecombineerd moet worden met een binnenbad. Voorlopig is zwembad de Vliet 

open; D66 maakt zich er sterk voor dat de voorziening gehandhaafd blijft. 

Het sportonderwijs is in Leiden steeds diverser geworden. Leerlingen maken op school al kennis met 

vele verschillende sporten en vinden eerder een sport en bijbehorende vereniging die ze leuk vinden. 



Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 gaat uit van de eigen kracht van de inwoners van Leiden: het 

uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Dit speelt 

op alle terreinen van zorg. Zo moeten oudere inwoners van Leiden de 

mogelijkheid hebben om, met behulp van vrienden en anderen zoals 

mantelzorgers en thuiszorg, zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Een 

andere vorm van zelfredzaamheid is dat ouders invloed hebben op het 

aanbod van jeugdzorg voor hun kind.

Het merendeel van de inwoners van Leiden heeft voldoende eigen 

kracht en kan zich, al dan niet met hulp uit hun omgeving, goed 

redden. Er is echter ook een groep mensen met een minder sterk 

sociaal netwerk en verminderde eigen kracht. Zij moeten voldoende 

ondersteuning krijgen om zo lang mogelijk vanuit hun eigen 

woonomgeving te blijven participeren.

2014-2018

63

Zorg en Welzijn
Hoofdstuk 10.
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Dit hoofdstuk is geschreven op basis van de kabinetsplannen zoals bekend in november 2013, waarover nog besluitvorming in 

het parlement moet plaatsvinden. Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten die leidend zullen zijn voor onze standpunten over het 

uiteindelijke beleid.

Decentralisaties
De decentralisatie van Jeugdzorg, de overheveling van de AWBZ naar de WMO en de Participatiewet (zie hoofdstuk 

11: Werk en inkomen) vragen om een integrale aanpak door de gemeente en het verwijderen van de ‘schotten’ 

tussen de verschillende diensten van de gemeente. De gemeente krijgt een belangrijke regierol, bijvoorbeeld in de 

samenwerking van sociale wijkteams en de inkoop van zorg- en dienstverlening. 

Jeugdzorg
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Met deze decentralisatie wil het kabinet 

een effectiever, meer samenhangend en goedkoper stelsel van jeugdzorg verwezenlijken, dat dichter bij de 

mensen staat. Dit betekent dat gemeenten een belangrijke rol gaan spelen in het aanpakken van jeugd- en 

gezinsproblemen. De volgende taken en verantwoordelijkheden komen bij de gemeenten te liggen: preventie, 

opvoedingsondersteuning, jeugdbescherming en -hulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdreclassering, het 

Advies- & Meldpunt Kindermishandeling en crisisopvang. 

Overheveling deel AWBZ naar WMO 
De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)  financieel niet meer 

houdbaar is. Als er niet wordt ingegrepen, is er straks geen budget meer om mensen met echt onverzekerbare 

situaties te helpen (denk aan gehandicapten, zware verpleeghuiszorg). In 2015 gaat het deel persoonlijke verzorging 

en begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hieraan is een hogere 

drempel voor indicatie en een taakstelling van 25% gekoppeld. Op dit moment hebben ongeveer 2775 Leidse 

burgers een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg (dit wil zeggen dat ze niet in een instelling wonen), waarvan het 

merendeel bestaat uit mensen van 75 jaar en ouder met een somatische indicatie (een lichamelijke beperking of 

aandoening). 
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D66 wil de komende vier jaar de volgende punten op het gebied van welzijn en zorg bereiken:

Decentralisaties
Één-loketbenadering: D66 wil dat de maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk toegankelijk is via één 

loket, dat laagdrempelig en goed herkenbaar is. De medewerkers werken goed samen, dus de cliënt wordt zo 

weinig mogelijk doorverwezen. 

Sociale wijkteams: D66 is voor het opzetten van wijkteams voor het inrichten van een goede zorg- en 

dienstverlening in Leiden. Zo blijft de menselijke maat in de zorg behouden. De gemeente moet een 

nadrukkelijke regierol gaan vervullen bij het opzetten van deze wijkteams en van tevoren duidelijke inhoudelijke 

en financiële kaders stellen.

Diversiteit aan aanbieders: D66 is voorstander van een diversiteit aan aanbieders in de (jeugd)zorg. Zzp’ers 

moeten, net als andere partijen, in kunnen schrijven op aanbestedingen, mits zij voldoen aan de kwalitatieve 

inkoopvereisten. 

Innovatie in het domein van zorg, welzijn en wonen: De decentralisaties gaan gepaard met een aanzienlijke 

bezuiniging. Zowel technische als sociale innovaties kunnen zorgen voor verminderde kosten. D66 vindt dat 

de gemeente bij het bepalen van de kaders rond de aanbestedingsprocedures aandacht moet vragen voor 

dergelijke innovaties. De gemeente stimuleert en bevordert door het stellen van criteria als inkoper, samen met 

de zorgverzekeraar, dat aanbieders over de grenzen van hun eigen organisatie samenwerken om klantgerichte, 

effectievere en efficiëntere zorg- en welzijnsdiensten tot stand brengen.

Aandacht voor preventie en vroege signalering: In de uitwerking van de plannen moet preventie en vroege 

signalering een belangrijke rol krijgen, om ervoor te zorgen dat de kosten van zorg op termijn lager uitvallen en 

intensieve en langdurige zorg zoveel mogelijk voorkomen wordt. 
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Jeugdzorg
Inzetten op versterken eigen kracht: D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. 

Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet er professionele 

laagdrempelige hulp voorhanden zijn. Ondersteuning moet altijd gericht zijn op het versterken van de eigen 

kracht. 

Vertrouw op de kracht van professionals: Belangrijk uitgangspunt moet zijn dat er vertrouwen is in de 

professionals. Daarom is het van belang dat deze professionals goed ondersteund worden. 

Één kind, één plan, één regisseur en één gezin: D66 steunt de overgang van alle onderdelen van 

Jeugdzorg naar de gemeenten, want zo worden preventie en professionele hulp zo dicht mogelijk bij het kind 

georganiseerd. Het centrale uitgangspunt bij de overheveling is: ‘één kind, één plan, één regisseur’, maar D66 

is van mening dat daar ook ‘één gezin (in de breedste zin van het woord)’ bij hoort. Alleen zo kunnen meerdere 

problemen tegelijk worden opgepakt. 

Integrale benadering: D66 wil een integrale benadering van de zorg voor jeugd in Leiden, zonder 

versnippering en verkokering. Tevens is regionale samenwerking/afstemming nodig om een goed zorgaanbod 

te ontwikkelen. (Boven)regionale samenwerking is vooral nodig voor specialistische, veelal dure zorg, voor 

jeugdigen. D66 vindt dat regiogrenzen en andere barrières de behandeling van complexe stoornissen van 

kinderen nooit in de weg mogen zitten en dat er vanuit een integraal perspectief naar het kind gekeken moet 

worden. D66 vindt dat de gemeenteraad een belangrijke rol moet krijgen bij het vormgeven van de regionale 

samenwerking op het gebied van jeugdzorg.

Bekijk best practices: Er moet gekeken worden naar best practices die er in Leiden of  elders in het land zijn. 

In Leiden is er bijvoorbeeld het samenwerkingsverband tussen zorg en onderwijs De Brede School, waarbinnen 

problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en versnippering van de zorg wordt voorkomen. D66 wil dat 

de gemeente het initiatief neemt om een pilot te starten waar de samenwerking tussen jeugdinstellingen, 

ziekenhuizen, kinderartsen en scholen centraal staat.
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Zorg voor laagdrempelige zorg: Jeugdzorg moet laagdrempelig zijn. Op dit moment zoekt 40% van ouders 

die behoefte hebben aan ondersteuning, geen hulp, omdat ze niet weten waar ze moeten zijn. Als via internet 

duidelijke informatie verschaft wordt, kan dit percentage verlaagd worden. Op het moment is er in de jeugdzorg 

veel aandacht voor zichtbare problemen, maar het is belangrijk dat ook niet-zichtbare problemen (kinderen met 

verslaafde ouders of met eetstoornissen) aandacht blijven krijgen.

Goede overgang 18- naar 18+: Jeugdhulp moet niet ophouden als iemand 18 jaar is geworden. Indien nodig 

moet er dan ook hulp of zorg mogelijk zijn. Er moet gezorgd worden voor een geleidelijke overgang. 

Overheveling deel AWBZ naar WMO
Zorg voor een goede uitvoering van de overheveling: De overheveling van AWBZ-zorg naar de WMO is 

een goede ontwikkeling, maar D66 dringt wel aan op een goede uitvoering daarvan. De gemeente Leiden 

moet bij de uitvoering van de WMO kiezen voor zowel een persoonsgerichte benadering, zoals het werken 

met keukentafelgesprekken, als voor het  inrichten van resultaatgerichte sturing. D66 kiest daarom voor de 

inrichting van een verantwoording op wijkniveau door middel van wijksbudgetten. Dit moet vervolgens goed 

worden gemonitord.

Zet PGB-model in binnen WMO: D66 is een groot voorstander van een PGB-model binnen de WMO. Mensen 

met een PGB houden, ondanks de beperkingen die zij in hun dagelijks leven ervaren, de regie en keuzevrijheid 

over hun eigen leven. Daarnaast wordt hun positie ten opzichte van hulpverleners versterkt en kunnen juist 

door maatwerk efficiëntie en kostenbesparingen verwacht worden. 

Creëer mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen: D66 wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen en vraagt dan ook bij de gemeente aandacht voor innovatief wonen en bouwen. 

Het aantal ouderen in Leiden zal de komende jaren aanzienlijk stijgen; de gemeente moet hiermee rekening 

houden bij bouwplannen en renovaties, door te zorgen voor toegankelijke woningen in de buurt van 

voorzieningen.
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Ondersteun mantelzorgers: D66 is sterk tegen de verplichte mantelzorger – het geven van mantelzorg moet 

altijd een eigen keuze zijn. Mantelzorgers krijgen de komende periode een nog belangrijker rol, bijvoorbeeld 

bij het ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Veel mantelzorgers hebben behoefte aan 

het uitwisselen van kennis en informatie. D66 vindt het dan ook belangrijk dat in deze behoefte wordt voorzien, 

zowel voor Leidse mantelzorgers als mensen uit de regio die mantelzorg bieden aan een Leidenaar, en dat 

mantelzorgers goed ondersteund worden (bijvoorbeeld door middel van respijtzorg).

Inclusief beleid: Ongeveer 15% van de inwoners van Leiden ontvangt tijdelijk of structureel één of meerdere 

vormen van ondersteuning en/of zorg. De aangekondigde decentralisaties hebben voor hen grote impact. D66 

wil dat de gemeente in samenwerking met belangenorganisaties van mensen met een functiebeperking en 

andere groepen (zoals kwetsbare ouderen) een inclusief beleid (dus beleid voor iedereen) opstelt. Uitgangspunt 

is dat iedere burger gelijke kansen heeft, en burgers deel kunnen nemen aan het maken van beleid. 

Keuzevrijheid speelt hierbij een grote rol. 

Verder wil D66 benadrukken dat de gemeente een zorgplicht heeft voor iedereen die in Leiden verblijft, nadrukkelijk 

moet ook aandacht worden besteed aan personen in een kwetsbare positie, zoals illegalen, daklozen en 

verslaafden. D66 wil dat hulpverlening aan daklozen en verslaafden in Leiden wordt geboden, waarbij gekeken 

wordt naar een mogelijke rehabilitatie in de maatschappij. De overlast van verslavingsproblematiek moet worden 

tegengegaan.
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Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

D66 heeft zich ingezet voor de komst van een drugsgebruikersruimte in daklozenopvang De Nieuwe 

Energie. Met de gebruikersruimte is een einde gekomen aan de inhumane situatie van een groep 

hardnekkige verslaafden uit Leiden en de regio.

Mensen die net op straat zijn komen te staan, krijgen voortaan een voorlichtingsbrochure en worden 

direct doorverwezen naar hulp. Op initiatief van D66 is er een Straatwijzer voor daklozen ontwikkeld. 

Deze gids is samengesteld door cliënten van de daklozenopvang Stichting de Binnenvest en geeft 

inzicht in het complete hulpaanbod voor daklozen in Leiden. De voorzieningen voor deze groep in 

Alphen aan den Rijn en Katwijk zijn in een aparte bijlage opgenomen.

Dankzij D66 is er actie ondernomen om de binnenstad voor mindervaliden beter toegankelijk te maken. 

Het pleidooi voor een toegankelijke binnenstad is het vervolg op de obstakeltocht die op initiatief van 

D66 en het Platform Gehandicapten Leiden voor raadsleden en ambtenaren werd georganiseerd. De 

deelnemers ervoeren aan den lijve welke obstakels mindervaliden tussen het station en het stadhuis 

tegenkomen. 



Mensen moeten meedoen en ertoe doen

In de huidige financiële crisis ziet een groeiend aantal mensen zich gedwongen een beroep te doen op 

de overheid voor financiële ondersteuning. Hierdoor staan gemeenten, als dragers van het financiële 

risico, onder druk om het aantal uitkeringen zo laag mogelijk te houden. Onze kernwaarde ‘Zorg en leef 

samen’ gaat uit van een samenleving waarin mensen zorgen voor wie er zelf niet uit kan komen. Voor D66 

betekent dit een sociaal beleid dat uitgaat van vertrouwen en individuele betrokkenheid. Mensen zoeken 

graag zelf een oplossing voor hun eigen problemen en die van een ander, en pas als er geen alternatief 

meer is, richten ze zich tot de overheid.

Mensen zijn gelijkwaardig, maar niet identiek. Hoewel uitkeringsgerechtigden recht hebben op een wettelijk 

vastgestelde uitkering, moeten dienstverleners daarnaast de ruimte krijgen om een passende oplossing 

te vinden voor de situatie waarin een specifiek persoon of gezin zich bevindt. Het doel van het beleid rond 

werk en inkomen is altijd om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen aan het economische 

en het maatschappelijke proces: wie economisch zelfstandig is, heeft de ruimte om zichzelf naar eigen 

tevredenheid te ontplooien.

2014-2018
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Werk en inkomen
Hoofdstuk 11.
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Zoals beschreven in hoofdstuk 10 (Zorg en Welzijn), is de Participatiewet één van de drie decentralisaties die 

de gemeente de verantwoordelijkheid geven voor de gehele maatschappelijke financiële ondersteuning. Deze 

decentralisatie heeft grote gevolgen voor gemeenten: de gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen werk 

krijgen en de inkomens aanvullen van mensen die niet het minimumloon verdienen. Wanneer mensen uit de Wajong 

herkeurd worden, zullen gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen over een heel nieuwe doelgroep. Daarnaast is 

door de Participatiewet nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening vanaf 2015 niet meer mogelijk, wat betekent 

dat de gemeente op termijn aanzienlijk meer mensen met een arbeidshandicap bij reguliere werkgevers aan het 

werk zal moeten krijgen.

Sinds eind 2012 loopt het aantal bijstandsuitkeringen in Leiden door stijgende werkloosheid sterk op. Het budget 

dat de gemeente Leiden hiervoor van het Rijk krijgt, wordt periodiek bijgesteld op basis van de landelijke situatie. 

Al jaren blijkt dit budget voor Leiden onvoldoende en vult de gemeente het uit eigen middelen aan. Dit gaat alleen 

al voor de bijstand om miljoenen euro’s per jaar; met de grotere verantwoordelijkheden die de Participatiewet met 

zich meebrengt, ontstaat er dan ook een groot financieel risico. Omdat terugloop van het aantal uitkeringen grote 

besparingen voor de stad zal opleveren, is het van groot belang om het beleid te richten op re-integratie.

Hoewel de op handen zijnde toename van verantwoordelijkheden financieel gezien een groot punt van zorg is, ziet 

D66 ook veel mogelijkheden: de Participatiewet, zoals hij er op dit moment uit lijkt te gaan zien, biedt Leiden de 

mogelijkheid het beleid op het gebied van Werk en Inkomen in te richten op een manier die optimaal bij de stad en 

de regio past. De gemeente krijgt de kans om re-integratie aan te passen aan haar doelgroep en samen met mensen 

te zoeken naar efficiënte en effectieve oplossingen. 

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van werk en inkomen bereiken:

Gemeente en werkzoekende als partners: Voor D66 is een wederkerige relatie tussen de gemeente en de 

burger belangrijk voor een goede uitvoering van arbeidsmarktbeleid. De gemeente kiest niet eenzijdig een 

oplossing en de werkzoekende is niet alleen maar een ontvangende partij. Voor D66 betekent dit:

  f Betrek de werkzoekende actief bij het vormgeven van het re-integratietraject.

  f Begeleiding bij re-integratie moet maatwerk zijn, afgestemd op de kansen en mogelijkheden van de 

werkzoekende. Daarbij heeft de werkzoekende recht op duidelijkheid: als er op basis van individuele 
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omstandigheden of kansen op de arbeidsmarkt geen potentieel voor een geslaagde re-integratie aanwezig 

lijkt te zijn, dan kan het voor beide partijen nadelig zijn om in een tijdrovend proces te investeren. Als op 

een later moment de situatie verbeterd is, kan de werkzoekende alsnog op zoek gaan naar een nieuwe 

baan.

  f Uitgaan van wederkerigheid: wie een uitkering ontvangt, moet bereid zijn iets terug te doen voor de 

stad. Als de mogelijkheid om te werken er is, moet ingezet worden op een re-integratietraject, als die 

mogelijkheid (tijdelijk) ontbreekt, kan voor een uitkering een tegenprestatie worden gevraagd. Er wordt dan 

wel geregeld onderzocht of de situatie en mogelijkheden van de bijstandsgerechtigde inmiddels nieuwe 

kansen bieden voor een reguliere betaalde baan.

  f Het doel van arbeidsmarktbeleid moet altijd blijven om een duurzame uitstroom uit de bijstand te 

realiseren. Er zijn echter ook mensen voor wie betaald werk op dit moment geen reële optie is. Die 

mensen moeten de ruimte krijgen om aan de slag te blijven met vrijwilligerswerk: juist door het opzetten 

van vrijwilligersprojecten kunnen gemeente en werkzoekende van elkaar profiteren. Voorwaarde is wel dat 

dergelijke projecten niet betaalde banen vervangen of de ruimte die de bijstandsgerechtigde heeft om te 

solliciteren in beslag nemen.

  f Waar mogelijk moet bij- en omscholing ook onderdeel kunnen zijn van het re-integratietraject. In 

overleg met de werkzoekende kan omscholing tot beroepen in kansrijke vakgebieden (bijvoorbeeld zorg) 

structurele deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen. Beheersing van de Nederlandse taal is hierbij 

een belangrijk aandachtspunt: voor participatie in de samenleving en kansen op de arbeidsmarkt is 

Nederlands op basisniveau essentieel. De gemeente moet ernaar streven om in samenwerking met het 

Leidse onderwijs werkzoekenden in staat te stellen de benodigde startkwalificatie te behalen.

Aandacht voor gezinnen met kinderen: Kinderen in minima-gezinnen lopen een groot risico om op te groeien 

met een achterstand. D66 wil dat ieder kind de kans krijgt op een goede start, met voldoende kansen om 

zich te ontwikkelen. In lijn met het advies van de Kinderombudsman wil D66 dat de gemeente Leiden een 

kindpakket ontwikkelt waarin in de meest noodzakelijke behoeften wordt voorzien, aangevuld met zaken die 

nodig zijn om mee te kunnen doen in de samenleving.

Eén loket-benadering: Zoals beschreven in hoofdstuk 10 (Zorg en Welzijn) is ook binnen het terrein Werk en 

Inkomen één helder contactpunt met burgers belangrijk.
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Fraudebestrijding met aandacht voor preventie en repressie: Helaas komt fraude met bijstandsuitkeringen 

nog steeds voor. D66 begrijpt dat het moeilijk kan zijn om van een minimuminkomen rond te komen, maar kiest 

ervoor om armoede te bestrijden en tegelijkertijd met een scherp oog toe te zien op rechtvaardig gebruik van 

budgetten en uitkeringen.

  f Voorzien in heldere informatie om regels inzichtelijk te maken: als mensen weten waar ze aan toe zijn, 

worden regels niet onopzettelijk overtreden.

  f Handhaving op maat: we gaan ervan uit dat mensen te goeder trouw zijn, maar bij twijfel moet door 

onderzoek direct helderheid worden verkregen.

  f Lik-op-stukbeleid waar handhaving nodig is en terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

En verder wil D66:

Een sterke samenwerking tussen gemeente en werkgevers. Door werkgevers te betrekken bij het matchen van 

vacatures en werkzoekenden kunnen mensen beter en sneller aan het werk worden geholpen.

Blijven inzetten op voldoende werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking: zo veel mogelijk op 

reguliere werkplekken, maar als het niet anders kan moet een beschutte werkplek geboden kunnen worden. 

Werkgevers worden ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij niet 

te maken krijgen met veel bureaucratie.

Oplopende schulden vroeg signaleren en aanpakken. D66 wil inzetten op een systeem waarbij hulpverleners 

snel kunnen inspringen als schulden dreigen op te lopen. Hoe sneller je erbij bent, hoe meer geld en problemen 

het op de lange termijn scheelt.

D66 maakt zich zorgen over mensen met veel schulden. Deze mensen kunnen momenteel terecht bij de 

Stadsbank. Door de hoge werkdruk bij de Stadsbank is goede hulpverlening lastig en moeten mensen te lang 

wachten op hulp. D66 wil dat de serviceverlening op orde wordt gebracht en mensen snel geholpen kunnen 

worden.
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Handhaving van het Leidse minimabeleid gericht op de bestrijding van sociaal isolement ten gevolge van 

armoede, in het bijzonder bij kinderen. De Leidse traditie om, als de landelijke wet- en regelgeving het toestaat, 

voor minima het maximale te doen blijft in stand. Het voorkomen van de zogenaamde ‘armoedeval’ blijft daarbij 

echter ook een belangrijk uitgangspunt: het moet wel lonend blijven om te gaan werken. 

D66 wil onderzoeken of een burgernoodsysteem (meldcode) om mensen met acute sociale problemen te 

helpen bij situaties als huisuitzettingen, afsluiting van nutsbedrijven of beslagleggingen.

Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

De opdracht om de zwakkeren te ontzien is ondanks rijksbezuinigingen de afgelopen periode door 

het college goed ingevuld. Door het ruimhartige minimabeleid is en blijft Leiden een van de sociaalste 

gemeenten van Nederland.

D66 zorgde ervoor dat de Stichting Oriëntatiejaar, die zich inzet om een kans op de arbeidsmarkt te 

bieden aan jongeren die zijn uitgevallen op school, ondanks de bezuinigingen kon blijven bestaan.

Met steun van D66 is het minimabeleid van de gemeente er nu veel meer op gericht om mensen 

met een laag inkomen te laten meedoen in de maatschappij, door bijvoorbeeld invoering van een 

jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds. Op aandringen van D66 is de gemeentelijke zorgverzekering 

voor minima uitgebreid. Er is nu een ruimere vergoeding voor een bril of gebitssanering. 

D66 heeft ervoor gezorgd dat de gemeente bijstandsgerechtigden met kinderen helpt met 

kinderopvang, zodat ook zij kunnen meedoen met trajecten die tot een baan leiden.



75

Een veilige leefomgeving, met oog voor de privacy van 
burgers

D66 wil dat inwoners van Leiden zich veilig voelen in de stad en 24 uur per dag veilig over straat 

kunnen. Zowel de feitelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving moet in orde zijn, omdat inwoners van 

Leiden alleen dan veilig kunnen leven, wonen en werken. 

D66 is wel van mening dat niet alle veiligheidsmaatregelen zomaar genomen moeten worden. Als 

daarmee persoonlijke vrijheden worden ingeperkt of de privacy van mensen wordt verminderd, moeten 

het nut en de noodzaak van deze maatregelen en de effectiviteit van de oplossing altijd worden 

afgewogen tegen de nadelen ervan. Als het toch nodig is om veiligheidsmaatregelen te treffen, moeten 

ze tijdelijk van aard zijn of met regelmaat geëvalueerd worden, zodat de afweging wordt gemaakt of de 

voordelen van de maatregelen nog opwegen tegen de nadelen.

2014-2018

Veiligheid 
en Privacy

Hoofdstuk 12.
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Uit landelijke monitors blijkt dat Leiden een relatief veilige stad is. Dit wil echter niet zeggen dat er in Leiden niets 

aan veiligheid gedaan hoeft te worden. Zo neemt in Leiden, net als in heel Nederland, het aantal (geregistreerde) 

woninginbraken toe. Bovendien hebben niet alle Leidenaren een veilig gevoel. Onveiligheidsgevoelens kunnen 

leiden tot het vermijden van bepaalde situaties of plekken: zo blijkt uit onderzoek dat sommige mensen ’s avonds de 

deur niet opendoen en dat plekken waar hangjongeren zijn vermeden worden.

In de laatste jaren is de privacy van Leidenaren ingeperkt. Op diverse plaatsen in Leiden, vooral rondom het station, 

hangen beveiligingscamera’s waarmee burgers in de gaten gehouden worden. In 2012 heeft de gemeenteraad 

ingestemd met een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waardoor voorwerpen die 

‘kennelijk bedoeld’ zijn als wapen verboden zijn. Dit betekent dat als de politie iemand verdacht vindt, deze persoon 

kan worden  aangehouden op grond van elk voorwerp dat hij bij zich heeft, omdat elk willekeurig voorwerp nu 

gezien kan worden als mogelijk aanvalswapen. Ook kunnen gebieden aangewezen worden waar mensen geen 

drugs mogen gebruiken. Door de aanpassing van deze verordening heeft de burgemeester meer bevoegdheden 

gekregen die volgens D66 ten koste gaan van de privacy van de Leidenaar.

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van veiligheid en privacy bereiken:

Onveiligheidsgevoelens nemen af door de leefbaarheid in de wijken te vergroten: Onveiligheidsgevoelens 

worden in grote mate bepaald door de manier waarop de leefomgeving op de burger overkomt. D66 wil dat 

er de komende jaren voldoende geld beschikbaar is om de uitstraling en fysieke omgeving van Leiden op 

hetzelfde niveau te houden of te verbeteren, bijvoorbeeld door het verfraaien van het straatbeeld, het zorgen 

voor voldoende straatverlichting en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van burgers om de 

leefbaarheid, solidariteit en zelfredzaamheid in de wijken te vergroten. D66 stimuleert dan ook burgerinitiatieven 

om een buurt of een wijk veiliger te maken en wil hiervoor een deel van de Nuon-gelden ter beschikking stellen 

(zie ook hoofdstuk 1: Financiën).

Preventie: De veiligheid in Leiden wordt ook vergroot door een goed preventiebeleid. Als scholen, gemeente 

en politie samenwerken, kan vroegtijdig ingegrepen worden als jongeren het verkeerde pad op dreigen te gaan. 

Goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid nemen de prikkels weg om in crimineel gedrag te vervallen. De 

samenwerking in het Veiligheidshuis tussen gemeente en justitiële partners (OM, politie, reclassering) en andere 
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partners, zoals zorginstanties, draagt daarnaast ook bij aan de veiligheid. D66 wil dat de gemeente de regierol 

in het Veiligheidshuis voorzet en de samenwerking tussen de verschillende partijen bevordert.

Integraal veiligheidsplan: D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad bij het jaarlijks 

vaststellen van het integrale veiligheidsplan voor de gemeente Leiden. Bij het bepalen van de benodigde 

politiecapaciteit moeten activiteiten en evenementen in de stad Leiden nadrukkelijk aandacht krijgen.

Betere waarborging van de privacy van burgers: D66 wil dat de maatregel die voorwerpen die ‘kennelijk 

bedoeld’ zijn als wapen verbiedt, wordt teruggedraaid. Daarnaast wil D66 dat de burgemeester, in ieder 

geval achteraf, verantwoording moet afleggen aan de raad als hij een gebied aanwijst waarbinnen preventief 

fouilleren is toegestaan. 

Veilige en zorgvuldige omgang met gegevens: De gemeente Leiden 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. Voor D66 

gaat bescherming van privacy daarnaast ook over het ontwerp van werkprocessen, de juiste verdeling van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en aandacht voor de vaardigheden en het privacy-bewustzijn van 

alle medewerkers bij de gemeente. D66 verwacht dat het nieuwe college te allen tijde kan aantonen dat deze 

punten op orde zijn. 

Bewuste omgang met cameratoezicht: Bewakingscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven 

van de openbare orde. D66 is echter van mening dat dit effect moet worden  afgewogen tegen de privacy-

inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht 

aantoonbaar moet zijn en dat cameratoezicht, waar dat geen toegevoegde waarde heeft, moet wordt 

teruggedrongen. Leidenaars moeten geïnformeerd worden over hun rechten, zoals het recht op kennisneming, 

verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de beelden. De maximale bewaartermijnen moeten 

worden gegarandeerd.
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Regulering wietteelt: D66 vindt dat de wietteelt gereguleerd moet worden, zodat wiet getest kan worden 

op het THC-gehalte en op andere kwaliteitseisen. Daardoor kan eventuele gezondheidsschade voorkomen 

worden. Regulering van wietteelt vermindert de criminaliteit, kan de fysieke veiligheid verbeteren (het beperkt 

bijvoorbeeld kweek op zolder) en lost de achterdeurproblematiek voor coffeeshops op. D66 wil daarnaast dat 

Leiden een experiment start waarbij de hele keten, vanaf teelt tot verkoop van wiet, onder verantwoordelijkheid 

van de coffeeshops valt. Door coffeeshops te verplichten alleen in eigen beheer gekweekte wiet te verkopen 

blijft de gereguleerde wietteelt kleinschalig en ontstaat een gesloten systeem waarop goed toezicht en 

kwaliteitscontrole mogelijk wordt.

En verder wil D66 dat het ‘Leids model’ voor coffeeshops, bijvoorbeeld met betrekking tot de openingstijden, 

gehanteerd blijft, maar is tegen de huidige uitsterfconstructie van dit model waarmee het aantal coffeeshops 

op termijn kan dalen tot acht. D66 is er voorstander van dat het aantal coffeeshops in Leiden toe kan nemen, 

bijvoorbeeld omdat de druk op de huidige coffeeshops te groot wordt en omdat daarmee overlast voorkomen kan 

worden.

Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de privacy van burgers. Zo is aandacht gevraagd voor de 

inzet van particuliere beveiligingsorganisaties door de gemeente.

D66 heeft zich ingezet voor de komst van een drugsgebruikersruimte in daklozenopvang De Nieuwe 

Energie. Met de gebruikersruimte is een einde gekomen aan de overlast op straat en de inhumane 

situatie waarin een groep hardnekkige verslaafden verkeerde.

D66 heeft ervoor gezorgd dat de toepassing van het cameratoezicht bij het stationsgebied wordt 

geëvalueerd. 
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Title

Tekst

Financiën
2010-2014

79

2014-2018

Bestuur en
dienstverlening

Breng de overheid dichter bij de burger

De gemeente Leiden is een dienstverlener met een menselijk gezicht, met aandacht voor de 

communicatie met en voor het belang van de Leidse burgers en bedrijven. De gemeente denkt méé. 

Leidse inwoners en bedrijven kunnen eenvoudig toegang krijgen tot de dienstverlening van de gemeente 

via balie, post, telefoon en internet. De dienstverlening door de gemeente is effectief, met oog voor 

kwaliteit, maar ook voor de lasten en kosten die zij met zich meebrengt voor de maatschappij.

De gemeente is een dynamische en flexibele organisatie, die naar buiten gericht is en snel kan inspelen 

op nieuwe ontwikkelingen. Daarom moeten ambtenaren regelmatig van functie veranderen en moet er 

aandacht zijn voor een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen het ambtenarenbestand. Ook deeltijdfuncties, 

tijdelijke contracten en een flexibele schil van zzp’ers horen bij een dergelijke organisatie.

D66 hecht, waar het gaat om de relatie tussen burger en overheid, vooral belang aan dienstverlening aan 

inwoners en bedrijven, participatie, de digitale samenleving en de kwaliteit van het democratisch bestuur in 

Leiden en in de regio.

Hoofdstuk 13.
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13.1 Dienstverlening: de burger als klant 

D66 verwacht van de gemeente Leiden dat zij goede dienstverlening aan de inwoners en bedrijven van Leiden 

geeft: de gemeente denkt proactief mee, verstrekt duidelijke en correcte informatie, draagt waar mogelijk bij aan de 

oplossing van problemen en doet dat op een vriendelijke manier. 

D66 is van mening dat de gemeentelijke dienstverlening in Leiden de laatste jaren goed op orde is gebracht. Met 

het hoge tempo waarin onze maatschappij verandert, is er volgens D66 constante aandacht en ambitie voor de 

dienstverlening nodig om dit zo te houden.

Meetbare normen: D66 wil dat de gemeente meetbare normen hanteert voor de kwaliteit van de 

dienstverlening. Het college van B&W rapporteert regelmatig aan de Leidse gemeenteraad over het behaalde 

niveau en de gemeente moet, als de normen niet worden gehaald, aantoonbaar aan verbetering werken. 

Begrijpelijke teksten: D66 wil dat de gemeente haar medewerkers traint om bij contacten met de klant 

begrijpelijk Nederlands te gebruiken. D66 wil dat de gemeente teksten schrijft met taalniveau B1 (volgens de 

meetlat van de Raad van Europa), een niveau dat bijna iedereen in Nederland begrijpt.

Hulp bij digitale problemen: De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die moeite hebben met de 

digitalisering van de dienstverlening, bijvoorbeeld door gemeentelijke medewerkers in te zetten om hen te 

helpen.

Oplossingen in plaats van procedures: Bij een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van B&W 

neemt de gemeente het initiatief om, nog voor de behandeling van het bezwaarschrift, tot een oplossing te 

komen waarmee de bezwaarmaker tevreden is. Deze tussenstap mag de afhandeling van bezwaarschriften niet 

vertragen.

Vermindering van regeldruk: D66 verwacht dat het nieuwe college van B&W continu probeert de regeldruk 

en administratieve lasten te verminderen. Het rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de geleverde 

inspanningen en resultaten.

Verder wil D66 dat de gemeente onderzoekt of inwoners van Leiden behoefte hebben aan extra ondersteuning bij 

het omgaan en werken met de digitale overheid. Als die behoefte er blijkt te zijn, ziet D66 graag dat de gemeente 

hierin voorziet, bijvoorbeeld door een online training aan te bieden op de website.
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D66 vertrouwt op de kracht van mensen. Dat betekent dat D66 vindt dat Leidse burgers actief en op alle niveaus 

kunnen bijdragen aan het bestuur van de stad, niet als alternatief voor een bezuinigende overheid, maar als 

een wezenlijk kenmerk van de verhouding tussen burgers en overheid. Een overheid die binnen de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen in onze stad effectief wil blijven, zal steeds meer naast in plaats van boven de 

inwoners moeten staan.

Leiden kent inmiddels de verordening burgerinitiatief, de referendumverordening en een participatie- en 

inspraakverordening. De gemeente heeft inmiddels ook een Adviseur Publieksparticipatie aangesteld. De 

‘gereedschapskist’ van de gemeente is dus op orde; het gaat er nu om hoe we met deze middelen kunnen komen 

tot burgerparticipatie die werkelijk invloed heeft op en bijdraagt aan het bestuur van onze stad.

Op dat gebied is nog veel te doen. Uit een recente enquête van D66 blijkt bijvoorbeeld dat veel inwoners van Leiden 

onbekend zijn met wijkmanagers, maar vaak wel een idee hebben wat een wijkmanager voor hun wijk zou kunnen 

betekenen. Er liggen dus kansen en mogelijkheden voor de gemeente om beter aan te sluiten bij de belevingswereld 

van de inwoners. D66 wil zich hiervoor inzetten.

D66 vindt dat de gemeente actief moet bijdragen aan het organiseren van burgerparticipatie in de praktijk. Dat 

betekent dat iedereen die bij de gemeente Leiden werkt de volgende vijf uitgangspunten in acht moet nemen:

1. Vertrouw op de eigen kracht van de burger: de inwoners van de stad bezitten samen veel kennis en 

ervaring. Het is zonde die niet te gebruiken. De gemeente zou moeten stimuleren dat burgers hun kennis en 

ervaring inzetten voor de dingen die zij belangrijk vinden.

2. Denk vanuit de positie van de burger: uit onderzoek is veel bekend over de manieren waarop mensen 

hun relatie met de overheid beleven. De gemeente kan die kennis gebruiken om meer burgers te betrekken 

bij participatie, door verschillende mensen op verschillende manieren te benaderen en aandacht te hebben 

voor de specifieke behoeften en kwaliteiten bij verschillende groepen burgers. Als daarmee rekening wordt 

gehouden, zullen meer mensen op een verzoek voor participatie ingaan.

13.2 Participatie: de burger als meedenker
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3. Durf los te laten: de gemeente is niet meer vanzelfsprekend uitvoerder van alle publieke taken, maar kan 

er ook voor kiezen te bemiddelen, te verbinden en te ondersteunen en de uitvoering over te laten aan burgers 

of instellingen. De burger teveel als klant behandelen lokt een passieve houding uit; de gemeente mag burgers 

aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

4. Verruim de toegang tot gemeentelijke gegevens: informatie is belangrijk om initiatieven te kunnen 

bedenken en uitvoeren. De gemeente kan dit bevorderen door open data beschikbaar te stellen op een manier 

die ze geschikt maakt voor geautomatiseerd gebruik.

5. Ga actief op zoek naar publiek voor participatie: mensen zijn gevoelig voor wat ze hun medemensen 

zien doen: zien participeren doet participeren. Onze maatschappij kent steeds meer wisselende en minder 

vaste verbanden, en de gemeente zal actief moeten zoeken naar publiek voor participatie, afhankelijk van het 

thema ook buiten de grenzen van de wijk:  soms zal participatie regionaal georganiseerd moeten worden, soms 

met hulp van belangenverenigingen en soms in een geheel andere vorm.

Concreet wil D66 dus dat: 

  f burgers kunnen meepraten over de gemeentelijke plannen;

  f de gemeente op alle niveaus open staat voor initiatieven van burgers;

  f burgers gestimuleerd worden deel te nemen aan hun maatschappij.
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13.3 De digitale samenleving

De impact van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op de huidige samenleving is vergelijkbaar met die van 

elektriciteit op de 19e eeuw. Op lokaal niveau gaat voor D66 de invloed van ICT verder dan alleen toepassingen op 

de bedrijfsvoering van de gemeente; we hebben een digitale samenleving. Er zijn steeds meer politieke aspecten 

aan ICT-ontwikkelingen: 

  f de inzet van ICT om het democratisch proces te versterken en burgers te betrekken bij belangrijke 

besluiten. ICT biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van participatie;

  f de kansen die ICT biedt om de overheid transparanter te maken;

  f inzet van ICT om de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren;

  f de risico’s van ICT voor belangrijke waarden (zoals bescherming van privacy en duurzaamheid) in een 

tijd waarin meer taken door de gemeente worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaan nieuwe informatiestromen 

en gegevensverzamelingen; dat biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee.

Hieruit blijkt dat ICT veel meer is dan alleen techniek: ICT stuurt maatschappelijke processen en beïnvloedt het leven 

van mensen. Daarom is, naast een actief en zorgvuldig beheer van ICT, een progressieve en democratische visie op 

de digitale samenleving noodzakelijk. Die verantwoordelijkheid begint bij het gemeentebestuur. D66 wil de digitale 

samenleving als zelfstandig onderwerp opnemen in het collegeprogramma met een wethouder die verantwoordelijk 

is voor de doelstellingen op dit gebied, met aandacht voor techniek en privacy, en vooral voor de maatschappelijke 

kansen en effecten van het beleid.

D66 wil de komende vier jaar inzetten op: 

Betere digitale serviceverlening: dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven gaat 

steeds meer via het internet. Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente daarbij niet alleen kijkt naar de 

eigen, lokale dienstverlening. De gemeenschappelijke visie die gemeenten, provincies, waterschappen, 

uitvoeringsorganisaties en het Rijk hebben opgesteld met als motto ‘Eén digitale overheid, betere service, méér 

gemak’ moet leidend zijn. Bij de verwezenlijking hiervan stelt D66 wel voorwaarden:

  f digitalisering moet bijdragen aan een efficiëntere dienstverlening;

  f er moet een landelijke digitale dienstverlening zijn voor algemene diensten waarin Leiden zich niet 

hoeft te onderscheiden;

  f ICT moet bijdragen aan innovatie van dienstverlening, o.a. door samenwerking met ketenpartners en 

door slimme integratie van beschikbare informatie;
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  f producten en diensten die door digitalisering overbodig worden moeten niet langer worden 

aangeboden;

  f we conformeren ons aan de ambities van het Rijk, voor zover deze in het belang zijn van Leidse 

burgers en bedrijven en niet leiden tot kostenverhoging of meer administratieve lasten.

Meer samen met de samenleving: ICT geeft de gemeente nieuwe mogelijkheden om burgers en bedrijven 

meer te laten participeren bij de ontwikkeling en bij de uitvoering van het beleid. Daarvoor moet de gemeente 

gegevens beschikbaar stellen, maar het is belangrijk dat er aandacht is voor hoe dat gebeurt en hoe die 

gegevens vervolgens beheerd worden. D66 wil door middel van ICT de gemeente anders laten samenwerken 

met de samenleving:

  f door de positie van de burger te versterken. Dat kan door bij gegevensbeheer het inzage- en 

correctierecht van burgers voor hun eigen gegevens als uitgangspunt te nemen en te stimuleren; 

  f door sociale media te gebruiken om de gemeente beter te betrekken bij wat er in de samenleving 

speelt;

  f door de open data van de gemeente beschikbaar te stellen zonder technische beperkingen voor 

hergebruik;

  f door vooral Leidse ICT-bedrijven en instellingen te stimuleren bij te dragen aan de innovatie van 

publieke diensten (bv. nieuwe mobiele apps);

  f door burgers in staat te stellen bij te dragen aan de kwaliteit van de gegevens van de gemeente;

  f door crowdsourcing te gebruiken om de samenleving te betrekken bij de oplossing van publieke 

vraagstukken of de verbetering van de publieke dienstverlening;

  f door te experimenteren met de toepassing van ICT voor vernieuwing van het democratisch proces;

  f door online inzage te geven in de gemeentelijke financiën, bijvoorbeeld door publicatie op www.

openspending.nl;

  f door de online informatievoorziening zo in te richten dat de zelfredzaamheid van burgers wordt 

bevorderd;

  f door meer gebruik te maken van Open Source en Open Standaarden bij overheidsprojecten;

  f door ‘Privacy by design’ bij nieuwe projecten toe te passen, zodat de privacy van de burger 

gewaarborgd blijft;

  f door een digitale klokkenluidersregeling in te stellen bij de gemeente.
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D66 wil dat het college van B&W daadkrachtig besluiten kan nemen en dat de gemeenteraad onafhankelijk het 

college controleert. De uitslag van de verkiezingen moet zoveel mogelijk recht gedaan worden. Daarom moeten 

coalitiepartijen alleen een akkoord op hoofdlijnen sluiten en kan het college op andere punten binnen de raad 

wisselende meerderheden zoeken, zodat zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen punten uit hun partijprogramma 

kunnen realiseren en er beter naar de burger geluisterd wordt.

Na de verkiezingen van 2010 hebben alle partijen in de raad een bestuursakkoord gesloten. Hierin staan afspraken 

over de wijze waarop de gemeenteraad en het college in de periode 2010–2014 met elkaar de stad wilden besturen. 

De coalitiepartijen hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten: in twee pagina’s zijn afspraken gemaakt over 

16 voor deze partijen belangrijke punten. Op overige punten zijn geen afspraken gemaakt en was het college vrij om 

met wisselende meerderheden steun te zoeken voor zijn plannen. Dit heeft een grote verandering teweeggebracht 

in de rol van de gemeenteraad: het onderscheid tussen coalitie- en oppositiepartijen is veel kleiner geworden en 

oppositiepartijen konden, anders dan voorheen, nu ook voor hen belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma 

trachten te realiseren. 

In 2013 is door studenten van de Leidse universiteit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van 

het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Er is een analyse gemaakt van cijfers over stemgedrag en er zijn interviews 

gehouden naar de beleving van de verandering door een aantal Leidse politici van verschillende partijen. Uit de 

conclusie van deze onderzoeken blijkt dat veel betrokkenen bijzonder positief zijn over de nieuwe werkwijze: de 

scheidslijn tussen coalitie en oppositie is grotendeels doorbroken en de sfeer in de raad is sterk verbeterd. Uiteraard 

worden er nadelen genoemd, maar de onderzoekers signaleren bij de andere partijen ook bereidheid om met het 

model door te gaan en er meer ervaring mee op te doen.

Wat wil D66 in de komende vier jaar bereiken?

Voortzetting van het werken met een bestuursakkoord: D66 vindt het werken met een bestuursakkoord een 

groot succes en wil dat een nieuw college ook deze methode gaat hanteren. 

Werken met een coalitieakkoord op hoofdlijnen: D66 ziet graag dat het coalitieakkoord in 2014 weer louter 

op hoofdlijnen wordt geformuleerd. 

13.4 Bestuur binnen Leiden: het bestuursakkoord
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Benoeming burgemeester: D66 is voor een gekozen burgemeester en steunt op landelijk niveau 

stappen die het kabinet neemt om dat mogelijk te maken. Ook op lokaal niveau zullen we ons in de raad 

inspannen om een gekozen burgemeester dichterbij te brengen. Tot die tijd zoeken we manieren om de 

burgemeestersbenoemingen transparanter en controleerbaarder te maken.

Wat heeft D66 in de afgelopen vier jaar bereikt?

De afgelopen collegeperiode heeft D66 zich ervoor ingezet dat participatie van burgers beter verankerd 

wordt in het bestuur van onze stad. Dit heeft geleid tot de participatie- en inspraakverordening 2012, 

een initiatief van D66. Leiden kent nu de verordening burgerinitiatief, de referendumverordening en dus 

ook de participatie- en inspraakverordening.

Na de vorige verkiezingen heeft D66 het initiatief genomen om bij de vorming van het college te kiezen 

voor een veel beperkter coalitieakkoord dan gebruikelijk. Dat was een vernieuwende stap, die goed 

heeft gewerkt. Met een beperkt coalitieakkoord kan het nieuwe college richting geven op hoofdlijnen, 

maar kan het ook open blijven bestaan voor andere inbreng en beter reageren op veranderende 

omstandigheden. Dit is bij deze verkiezingen voor D66 weer de inzet: meer beslissen vanuit argumenten 

en minder vanuit een keurslijf.
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2014-2018

Financiële
doorrekening

Hoofdstuk 14.
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De plannen die in de vorige hoofdstukken zijn gepresenteerd hebben financiële gevolgen. Omdat D66 helder en 

transparant wil zijn, worden deze gevolgen in dit hoofdstuk op een rij gezet. Zo wordt duidelijk welke maatregelen 

geld opleveren en welke andere maatregelen met dat geld gefinancierd kunnen worden.

  f In hoofdstuk 1 (Financiën) wordt het plan gepresenteerd om een deel van de NUON-gelden 

te gebruiken voor enkele grote investeringen, die de structuur en ook de verdiencapaciteit 

van onze stad vergroten: er gaat € 10 miljoen naar onderwijs en Kennisstad, € 5 miljoen naar 

duurzaamheidsprogramma’s, € 5 miljoen naar fietsvoorzieningen en € 10 miljoen naar wijkprojecten 

die het woonplezier en de leefbaarheid daar direct versterken. Als dit deel van de NUON-reserve wordt 

uitgegeven, heeft de gemeente Leiden ca. € 1 miljoen minder renteopbrengsten (3,5 % van € 30 miljoen) 

per jaar.

  f Omdat we de regionale samenwerking (hoofdstuk 2) meer willen concentreren op samenwerking met 

de directe buurgemeentes, willen we onze bijdrage aan Holland Rijnland verminderen met € 200000 per 

jaar. 

  f Voor onderwijs (hoofdstuk 3) is, naast de investering uit de NUON-gelden, structureel € 300000 per jaar 

extra nodig voor ondersteuning van specifieke groepen in het onderwijs.

  f Voor economie (hoofdstuk 4) is, naast de investering uit de NUON-gelden, structureel € 750000 per jaar 

extra nodig voor de intensivering van citybranding, arbeidsmarktbeleid, economische structuurversterking 

(onder andere binnen Economie071) en een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. 

Dit is een stijging van het economiebudget met ruim 11%. In tijden van oplopende werkloosheid vindt 

D66 het goed te investeren in maatregelen die de arbeidsmarkt versterken en startende ondernemers 

ondersteunen.

  f Voor bereikbaarheid (hoofdstuk 5) wordt, naast de investering uit de NUON-gelden, structureel € 

200000 per jaar extra vrijgemaakt voor extra fietsparkeervoorzieningen in de stad. Het betaald parkeren 

voor bezoekers levert € 2,3 miljoen per jaar op.

  f Voor omgevingskwaliteit en duurzaamheid (hoofdstuk 7) is, naast de investering uit de NUON-

gelden, structureel € 700000 per jaar extra nodig, onder andere voor snel herstel en onderhoud en voor 

een milieuvriendelijkere manier van onkruidbestrijding. Er kan € 250000 terugverdiend worden door 

energiebesparing in gemeentelijke panden en de openbare ruimte.

  f Voor sport (hoofdstuk 9) is structureel € 200000 per jaar extra nodig voor de plannen zoals hier 

gepresenteerd.
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  f Voor zorg en welzijn (hoofdstuk 10) is structureel € 500000 extra nodig, onder andere voor de 

ondersteuning van de principes ‘één kind, één plan, één regisseur en één gezin’ en ‘versterken eigen 

kracht’.

  f In hoofdstuk 13 (Bestuur en dienstverlening) staan de plannen beschreven voor een betere digitale 

dienstverlening. D66 stelt voor in het begin van de nieuwe collegeperiode (2014 en 2015) te investeren in 

ICT, die leidt tot een vriendelijker en efficiëntere dienstverlening vanaf 2016; de Leidenaar zal minder vaak 

fysiek naar het stadhuis moeten, omdat meer diensten via internet af te nemen. Dit zal een besparing van 

jaarlijks € 1 miljoen opleveren.

  f Het personeelsbestand van de gemeente Leiden is relatief vergrijsd; in het verleden bleven ambtenaren 

tot aan hun pensioen in dienst bij de gemeente. D66 wil dat de gemeente een dynamische en flexibele 

organisatie is: het streven is enerzijds meer mensen in dienst te nemen, die zich gedurende een aantal 

jaar willen committeren aan de stad, zonder daarbij een levenslange loopbaan bij de gemeente Leiden te 

ambiëren en anderzijds door via trainee-functies de interne doorstroming te verbeteren en de gemiddelde 

leeftijd te verlagen. Met minder medewerkers in de hoogste trede van de salarisschaal wordt vanaf 2017 

oplopend naar 2020 € 1,5 miljoen per jaar (dit is 2% van de totale salarissom) bezuinigd.

  f De overige plannen kunnen binnen de huidige budgetten door ombuigingen en slimmere inzetten van 

bestaande middelen uitgevoerd worden.

Als al deze extra inkomsten en uitgaven worden verrekend, blijft er € 1,5 miljoen over, maar niet alle besparingen 

kunnen binnen één jaar gerealiseerd worden. Voor een aantal ombuigingen is een aantal jaren nodig. Het 

meerjarenbeeld laat zien dat de extra uitgaven in de komende jaren in evenwicht zijn met de extra inkomsten. Vanaf 

2019 houdt D66 geld over. Als dit inderdaad zo is, zal te zijner tijd bekeken worden hoe dit besteed kan worden of 

dat dit tot lagere belastingen kan leiden.
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Meerjarenbeeld

Negatieve bedragen zijn extra uitgaven of lagere inkomsten, positieve bedragen zijn besparingen of extra inkomsten.

Jaarlijkse exploitatie Eenmalige 

investering2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
H1 Financiën 0 0 -525.000 -788.000 -1.050.000 -1.050.000 -1.050.000 -30.000.000

H2 Regionale samenwerking 0 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

H3 Onderwijs 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

H4 Economie -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000

H5 Bereikbaarheid 0 1.640.000 2.100.000 3.850.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

H7 Omgevingskwaliteit -700.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

H9 Sport 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

H10 Zorg en Welzijn -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

H13 Dienstverlening -1.800.000 638.000 1.260.000 1.674.000 2.010.000 2.380.000 2.380.000

Saldo per jaar -3.750.000 178.000 835.000 2.736.000 1.060.000 1.430.000 1.430.000

Saldo cumulatief -3.750.000 -3.572.000 -2.737.000 -1000 1.059.000 2.489.000 3.919.000






