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Bestuursvisie D66 Leiden, D66 Leiderdorp-Zoeterwoude en D66 Voorschoten op ‘Eindrapport 
Adviescommissie Leidse Regio’ 

 
Datum: 27 juli 2020 

 
Beste leden, 
 
In april 2019 is op verzoek van de besturen van de afdelingen Leiden, Leiderdorp-Zoeterwoude, 
Voorschoten en Rijnland (Oegstgeest en Katwijk) de Adviescommissie Leidse Regio ingesteld. Deze 
commissie heeft als opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen 
deze vier afdelingen verder versterkt kan worden. Dit advies is om twee redenen gevraagd. Allereerst 
om te onderzoeken hoe de al bestaande onderlinge samenwerking verder versterkt kan worden. 
Daarnaast is het advies gevraagd omdat de verschillende regionale afdelingen te maken hebben met 
een dalend ledenaantal. De kleinere afdelingen benoemen dat zij door dit dalend ledenaantal 
verwachten moeite te zullen hebben om goed te blijven te functioneren. Zo bestaat bijvoorbeeld de 
vrees dat er onvoldoende leden zullen zijn om een goed proces op te zetten in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
 
Eind juni heeft de Adviescommissie haar werk afgerond. Het advies treffen jullie als bijlage bij deze 
visie. De commissie komt tot de conclusie dat er een reële kans is dat de afdelingen Leiderdorp-
Zoeterwoude en Voorschoten door een tekort aan actieve leden niet meer voldoende zullen kunnen 
functioneren. De commissie adviseert daarom een fusie tussen de afdelingen Leiden, Leiderdorp-
Zoeterwoude en Voorschoten. Deze fusie zou al dit jaar moeten plaatsvinden, om niet in de knel te 
raken met de processen die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in gang gezet moeten 
worden. Voor wat betreft de afdeling Rijnland constateert de commissie dat een fusie op dit moment 
niet noodzakelijk is. Wel zou na de gemeenteraadsverkiezingen gekeken kunnen worden of ook deze 
afdeling zou kunnen fuseren. 
 
Het advies is voor de besturen van de afdelingen Leiden, Leiderdorp-Zoeterwoude en Voorschoten 
reden geweest om te bespreken of een fusie wenselijk is. Onze conclusie is dat dit zo is. Daarom 
hebben wij de ambitie uitgesproken om voor november van dit jaar te willen fuseren. De reden dat wij 
een fusie zo snel willen laten plaatsvinden is omdat jullie als leden uiterlijk in november moeten 
beslissen over verschillende zaken die te maken hebben met de  gemeenteraadsverkiezingen van 2022, 
zoals het instellen van verschillende commissies en het verkiezingsdocument. Als een fusie tot stand 
komt dan zullen deze besluiten genomen moeten worden in het kader van de nieuwe, gefuseerde 
afdeling. 
 
Als leden van de drie betrokken afdelingen gaan jullie over de vraag of er daadwerkelijk gefuseerd 
moet worden. Daarom worden jullie binnenkort uitgenodigd om jullie visie te geven op het rapport 
van de Adviescommissie. Concreet betekent dat dat wij eind augustus ledenvergaderingen zullen 
organiseren waarin het rapport van de Adviescommissie wordt besproken. Naar aanleiding van deze 
ledenvergaderingen en jullie opmerkingen zullen wij eind september / begin oktober 
ledenvergaderingen organiseren om een fusievoorstel in stemming te brengen. 
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Als besturen van Leiden, Leiderdorp-Zoeterwoude en Voorschoten hebben wij de afgelopen periode 
natuurlijk gesproken over hoe de nieuwe afdeling eruit zou kunnen komen te zien. Het uitgangspunt 
is: de D66-afdelingen gaan organisatorisch fuseren, maar blijven politiek onafhankelijk. Daarbij hebben 
wij voor onszelf de volgende gedachten geformuleerd, die wij graag met jullie bespreken op de 
ledenvergaderingen in augustus. Deze gedachten zien op de volgende onderwerpen, die wij hierna 
uitwerken: 
 

1. Bestuurlijke samenwerking 
2. Politiek en campagne 
3. Financiën 
4. Naam 

 
Bestuurlijke samenwerking 
Een grotere afdeling betekent dat er binnen het bestuur blijvend aandacht moet zijn voor alle 
gemeenten. Wij stellen voor om in de nieuwe afdeling het bestuur van D66 Leiden door te laten gaan 
en na de fusie aan te vullen met twee nieuwe bestuursleden: één voor Leiderdorp/Zoeterwoude en 
één voor Voorschoten. Het heeft de voorkeur dat deze bestuursleden ook woonachtig zijn in deze 
gemeenten. Het streven is om na de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling terug te brengen 
tot zeven bestuursleden om de slagkracht in het bestuur te behouden. Wij doen een beroep op 
toekomstige besturen en ledenvergaderingen om zich in te spannen voor een afdelingsbestuur waarin 
diverse gemeenten gerepresenteerd zijn.  
 
Voorgesteld wordt om per gemeente een vrijwilligers te activeren die het bestuur kan ondersteunen 
in het organiseren van activiteiten en campagnes. Zo blijft het lokale karakter ook in een gefuseerde 
afdeling behouden en zorgen wij er met elkaar voor dat D66 overal voor ieder lid benaderbaar is.  
 
Politiek en campagne 
In een gefuseerde afdeling zal het merendeel van de leden in Leiden wonen. Dat betekent niet dat de 
Leidse leden invloed zullen hebben op alles wat er speelt in de afdeling. Zo volgt uit het landelijk 
huishoudelijk reglement dat waar het gaat om gemeenteraadsverkiezingen alleen de leden die in een 
bepaalde gemeente wonen mogen stemmen over bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma’s, kieslijsten 
en verkiezingsbesluiten. Ook in een gefuseerde afdeling zullen dus alleen de leden uit bijvoorbeeld 
Voorschoten mogen stemmen over deze zaken in Voorschoten. Hoewel dit al in het landelijk 
huishoudelijk reglement staat, willen wij deze regel ook opnemen in het nieuwe afdelingsreglement. 
 
Het is van groot belang dat elke D66-gemeenteraadsfractie een vast aanspreekpunt heeft in het 
bestuur. Om die reden wordt per gemeente een aanspreekpunt aangewezen binnen het bestuur. 
 
Omdat lokale politiek lokaal is, willen wij de campagnes ook lokaal organiseren. Dat betekent dat wij 
voor de verschillende campagnes lokaal campagnevrijwilligers zullen werven. 
 
Financiën 
Financieel willen wij verzekeren dat er voor elke gemeente voldoende geld in kas is om campagnes 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te organiseren. Dat betekent dat wij voorstellen om in de 
financiële stukken 2021 en 2022 (tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022) de reserves apart 
inzichtelijk te maken en te oormerken voor elke gemeente. Dit betekent dat in de begrotingen 2021 
en 2022 inzichtelijk wordt gemaakt dat 90% van de afdrachten van de politiek vertegenwoordigers uit 
Leiderdorp en Voorschoten wordt gebruikt voor de lokale campagne. Tegelijkertijd wordt voorgesteld 
om alle andere zaken functioneel te begroten, dus bijvoorbeeld één begrotingspost activiteiten op te 
nemen voor de hele afdeling. 
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De reserve verkiezingen (tabel 1) laat zien dat elke gemeente middelen heeft waaruit de campagne 
voor de GR 2022 gefinancierd kan worden. In 2018 is er in Leiden circa € 23.000,- uitgegeven aan GR 
campagne, in Leiderdorp € 1900,- en in Voorschoten € 7000,-. De verwachting is dat er in 2022 ruim 
voldoende middelen zijn om in alle drie de gemeenten mooie campagnes te organiseren.  
 
Tabel 1:  

Gemeenten Reserves (31-12-2019) Reserves (31-12-2018) 

 Algemene 
reserve 

Reserve 
verkiezingen 

Overige 
reserves 

Algemene 
reserve 

Reserve 
verkiezingen 

Overige 
reserves 

Voorschoten 1,282.61 6,000.00  2,194.69 2,000.00  

Leiderdorp 3.110,31 1.754,51  2.135,37 1.754,32  

Leiden 7.445,74 26.988,98 4.678,22 7.445,74 20.489,83 4.678,22 

 
Naam 
De nieuwe afdeling zal een naam moeten krijgen die recht doet aan het regionale karakter. Daarom 
wordt eraan gedacht om de nieuwe afdeling de naam ‘D66 Leidse Regio’ te geven. Deze naam heeft 
alleen betrekking op de afdeling; de fracties blijven D66 Leiden, D66 Leiderdorp en D66 Voorschoten 
heten. Voorop blijft echter staan dat alle suggesties voor een goede naam welkom zijn en mee zullen 
worden genomen in de besluitvorming voor de AAV. 
 
Namens de afdelingen Leiden, Leiderdorp-Zoeterwoude en Voorschoten, 
 
Jasmijn Touw   Michiel Goossens  Maarten Hilbrandie 
Voorzitter D66 Leiden  Voorzitter D66 Leiderdorp- Voorzitter D66 Voorschoten 
    Zoeterwoude 
 
 


