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Bijdrage van D66 Leiden  

Programmabegroting 2018-2021  

Raadsvergadering van 9 november 2017 

Door fractievoorzitter Jeffrey van Haaster 

 

Voorzitter,  

Toen ik onlangs de begroting opensloeg, las ik de volgende inleiding: “Leiden is 

uniek en is een van de mooiste steden van Holland. Maar wij kunnen en willen de 

ogen niet sluiten voor de gewijzigde omstandigheden, zoals de noodzakelijke 

bezuinigingen en de demografische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de 

verdere toekomst van stad en regio en haar inwoners. De bezuinigingsopgave 

dwingt ons tot het maken van nieuwe en ingrijpende afwegingen. De 

bezuinigingsmaatregelen in deze programmabegroting raken talloze 

beleidsterreinen.  Het is onontkoombaar dat een bezuinigingsoperatie van deze 

omvang, de grootste in de recente geschiedenis van Leiden, de belangen van veel 

mensen raakt. Pijn is onvermijdelijk.” Einde citaat. 

Herkent u deze tekst? 

De begroting die ik hier citeerde, was die voor het jaar 2011, inmiddels al weer 

zeven jaar geleden. De gemeentefinanciën lagen er toen miserabel bij en de 

situatie was alarmerend. De vooruitzichten waren somber en de gevolgen voor de 

mensen desastreus. Tot overmaat van ramp lag ook nog eens de dreiging van een 

trammetje door het centrum als een grauwsluier boven de stad.  Projecten 

kwamen niet van de grond en het gemeentebestuur lag bovendien ernstig 

overhoop met de regio en met de provincie en ook nog eens met zichzelf. Veel 

vertrouwen in de gevestigde orde leken de Leidenaren niet meer te hebben want 

ze hadden een half jaar daarvoor massaal op één ogenschijnlijk onbeduidend 

partijtje uit de oppositie gestemd. Het toenmalige coalitiemotto “Samen Leiden” 

had net zo goed met een lange ij geschreven kunnen worden.  

Voorzitter, dat waren andere tijden. Terug naar de onze.  

Want sindsdien is er veel verbeterd en gelukkig ten goede gekeerd. Maar het is 

niet vanzelf gegaan. Veranderingen vragen moeilijke besluiten en hebben tijd 

nodig. De kost gaat voor de baat uit, of eerst het zuur en dan het zoet zoals dat 

dan prozaïsch heet.  
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In deze raadsperiode wordt de coalitie nog wel eens verweten dat we 40 miljoen 

hebben uitgegeven, van de NUON-gelden, en geïnvesteerd in de stad. We mogen 

niet vergeten dat er parallel daaraan in de afgelopen acht jaar ook een bedrag in 

dezelfde orde van grootte is bezuinigd. Bezuinigd op de dienstverlening, op de 

openbare ruimte, maatschappelijke organisaties, en op de ambtelijke organisatie. 

Het resultaat van beide processen – enerzijds bezuinigen, anderzijds investeren – 

is waar we nu staan en wat we teruglezen in de begroting voor 2018. Je gaat het 

pas zien als je het doorhebt. 

Maar eigenlijk heb je daar geen stapel papier voor nodig; een wandeling door de 

stad of een gesprek op de markt bewijst het allerbeste dat de stad floreert en de 

mensen gelukkig zijn. De wijken zijn opgeknapt en leefbaar gemaakt; er zijn 

huizen gebouwd en gerenoveerd.  De economie en werkgelegenheid zijn 

verbeterd, op het Bio Science Park, op de bedrijventerreinen en in het 

kernwinkelgebied. Waar de V&D moest vertrekken is Hudson’s Bay gekomen. Er is 

verder aandacht voor duurzaamheid en vergroening van de leefomgeving, voor 

sport en welzijn, kunst en cultuur. De stad biedt bovendien ondersteuning aan 

kwetsbare groepen als minima, ouderen, zorgbehoevenden, jongeren en 

vluchtelingen.  

Minstens zo belangrijk is ook dat het stadsbestuur zichzelf opnieuw heeft 

uitgevonden en de relaties met de partners in de stad en regio heeft opgevijzeld. 

Burgerparticipatie is geen vluchtig modedingetje maar een essentieel kenmerk 

van de open bestuursstijl die daadwerkelijk inspraak en invloed aan de 

Leidenaren geeft. Kort geleden hebben we dat ook in de discussie over het 

busstation bij Leiden CS gezien. Ook de banden met de regiogemeenten zijn 

aangehaald en we hebben zelfs een gezamenlijke toekomstvisie vastgesteld. De 

stad Leiden is dienend aan de regio. We werken ook constructief samen met de 

stadspartners zoals de Universiteit Leiden. Het college doet zijn credo 

‘samenwerken en innoveren’ met recht eer aan. Wij zijn daar als D66-fractie 

ronduit trots op, alsook op het feit dat wij dit bestuurskrachtige college mogen 

dragen. 

Voorzitter, hoewel het goed gaat met Leiden blijft er uiteraard ook nog iets te 

wensen over. Bijvoorbeeld in het sociaal domein: dat er voldoende budget is voor 

jeugdzorg. Maar geld alleen is niet de oplossing; er moet ook geïnnoveerd worden 

en samenhang gezocht en gevonden worden met het onderwijs. Achterstanden in 

het onderwijs en voortijdig schoolverlaten moeten teruggedrongen worden. 
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Onze grootste wens is dat we deze raadsperiode nu eindelijk eens een definitief 

en onherroepelijk besluit nemen over de sportaccommodaties. De inzet van D66 is 

bekend: wij willen én het zwembad, én de ijshal én de topsporthal. Het stak ons 

als een graat in de keel dat de financiering voor de 250-meterhal in eerste 

instantie nog als een PM-post in de begroting stond/staat. Ik heb ook hier en daar 

mijn onvrede kenbaar gemaakt op dit punt namens D66. We mogen de vele 

ijssporters die zich warm lopen voor deze voorziening nu niet in de kou laten 

staan. Gelukkig heeft het college dit ook ingezien en toegezegd dat de 250 meter-

hal door de gemeente wordt gerealiseerd. De uitbreiding naar een 333 meter-hal 

is afhankelijk van regionale financiering. Vandaag ontvang de raad hier nog een 

brief over. 

D66 is tevreden met deze uitkomst en steunt de aanpak van het college. We kijken 

ernaar uit om nog voor de verkiezingen hier als gemeenteraad belangrijke 

besluiten over te kunnen nemen. 

Voorzitter, dit brengt mij bij de voorstellen die wij nog willen indienen, twee stuks. 

D66 maakt zich zorgen over de groeiende groep Leidenaren die sociaal geïsoleerd 

zijn en gebruik maken van een bijstandsuitkering. De gemeente is goed op weg 

om hen te ondersteunen om weer actief deel te nemen aan de samenleving, 

bijvoorbeeld via de Piëzo Methodiek of door het initiatiefvoorstel van D66, 

‘Project Door’. 

Helaas zijn we er in Leiden nog niet. Daarom dient D66 een amendement in om 

mensen die langer dan twee jaar gebruik maken van een uitkering en sociaal 

geïsoleerd zijn te ondersteunen en beter in beeld te houden. Het tegengaan van 

sociaal isolement begint wat ons betreft met het uitspreken van die ambitie. Wij 

leggen deze ambitie graag vast met een prestatie- en effectindicator. Dit 

amendement dienen wij mede namens GL, CDA en SP in. 

Voorzitter, het tweede voorstel betreft een motie over de subsidietool. Subsidies 

zijn belangrijk, want daarmee worden waardevolle maatschappelijke taken en 

activiteiten uitgevoerd. Uiteraard is het zaak dat de subsidies doelmatig en 

doeltreffend worden besteed en dat er transparantie is over de besteding en 

over de prestaties die ermee worden verricht. We zouden daarover graag meer 

informatie in de jaarrekening vermeld zien. En we verzoeken om ook de 

subsidietool weer in het leven te roepen.  
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Daarmee kan eenieder meer inzicht in de subsidie-uitgaven van de gemeente 

verwerven en zullen raadsleden meer zicht en grip krijgen op de kaderstellende 

mogelijkheden om deze uitgaven voor de begroting te beïnvloeden. Dit voorstel 

dienen wij mede namens GL, CU, CDA, VVD en LL in. 

Tot slot nog een enkel woord over de toezeggingen. Er is in de commissie veel 

gesproken over duurzaamheid en mobiliteit. Het college heeft een paar mooie 

toezeggingen gedaan. 

Wij zijn dan ook tevreden met de toezegging dat locaties en mogelijkheden voor 

snellaadstations worden onderzocht en dat de inkoop van elektriciteit met ingang 

van 2018 voor honderd procent duurzaam zal zijn. 

Over de recreatieve fietsverbinding Europaweg-Oostvlietpolder heeft het college 

aangegeven nog in gesprek te zijn met de provincie en de toezegging gedaan dat 

hierover voor het eind van dit jaar duidelijkheid komt. Daar zijn we blij mee en dat 

wachten we vol vertrouwen af. 

Verder is er ook gesproken over het maaiveldparkeren in de binnenstad. D66 is al 

decennialang voorstander van een autoluwe binnenstad. Door de bouw van twee 

nieuwe parkeergarages kan het blik onder de grond worden geparkeerd en is er 

boven de grond meer ruimte. Er kunnen in de volgende periode wat ons betreft 

parkeerplekken op maaiveld in de binnenstad geschrapt worden. 

Wij laten het aan een nieuwe coalitie om daar keuzes in te maken. Uiteraard 

moet die discussie wel op basis van de concrete feiten en cijfers worden gevoerd. 

We hebben geen behoefte aan allerlei nieuwe onderzoeken. Wel zouden wij graag 

zien dat er na de verkiezingen voor de formerende partijen een feitelijk dossier 

klaarligt om tot goede afspraken te kunnen komen. Is de wethouder 

bereikbaarheid bereid dat toe te zeggen? Graag een reactie. 

Voorzitter, ik rond af. 

D66 is tevreden over deze begroting, die voor ons markeert dat het goed gaat 

met de stad en dat wij de toekomst van Leiden met veel optimisme tegemoet 

treden. 

Tot zover, dank u wel. 

 


