
 

 
 

 

 

Voorzitter, 

 

Vierhonderd dagen geleden presenteerde D66, samen met de VVD en GroenLinks, het 

resultaat van bijna drie maanden onderhandelen. Dat klinkt lang, vierhonderd dagen, 

maar het valt mee als je je realiseert wat er in die vierhonderd dagen allemaal is 

gebeurd. Ondanks de financiële problemen en de constante zorgen over het 

functioneren van ons openbaar bestuur – de grip op gemeenschappelijke regelingen 

die cruciale taken voor ons uitvoeren, de ambtelijke organisatie die blijvend onder 

druk staat – hebben we enorme slagen kunnen maken om de toekomst van 

Voorschoten te versterken.  

 

Met de brede welzijnsorganisatie geven we ons sociaal domein beter en efficiënter 

vorm. Dankzij de praktijkondersteuner bij de huisarts, zorgen we dat meer kinderen 

de hulp krijgen die ze nodig hebben, tegen minder kosten. Dankzij de verschuiving 

van de jeugdhulp richting de Leidse regio die we hebben ingezet, zorgen we ervoor 

dat verschillende hulpverleners elkaar beter weten te vinden. En dankzij het nieuwe 

beleid rond voorschoolse educatie, zorgen we ervoor dat alle kinderen de start 

kunnen krijgen, die ze nodig hebben om hun talenten optimaal te benutten.  

 

Ruimtelijke projecten die al jaren op zich laten wachten, zoals Beresteijn en 

Starrenburg III, komen eindelijk van de grond. We gaan eindelijk de huizen bouwen 

waar zoveel Voorschotenaren al jaren om vragen. We stelden een nieuwe woonvisie 

vast en beginnen aan de onderhandelingen met woningbouwcorporaties, om eindelijk 

goede prestatieafspraken te maken. Daardoor is de discussie over sociale 

woningbouw niet langer een theoretische over percentages, hoewel sommigen in 

deze raad daar het liefst aan vasthouden, maar zorgen we ervoor dat er ook 

daadwerkelijk betaalbare én duurzame woningen worden gebouwd in Voorschoten. 

 

Van een gemeente die de hakken in het zand zette, zijn we voortrekker geworden 

van beterere en efficiëntere samenwerking in de Leidse regio. Het onderzoek van 

Berenschot, waar we op een later moment nog over komen te spreken, legt een basis 

voor hoe betere samenwerking in de regio er uit kan zien. We gaan moeilijke keuzes, 

bijvoorbeeld rond het subsidiestelsel, niet langer uit de weg, waardoor onze 

financiële positie stapje voor stapje verbetert. En we gaan eindelijk ook structureel 



aan de slag met betere participatie. Dat is hard nodig. Met weinig middelen hebben 

we zo bezien in 400 dagen al veel bereikt! 

 

Dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. We zijn nog maar amper 

begonnen om de basis te leggen voor een stabiele toekomst. Een van de hete 

hangijzers van de afgelopen jaren, de beoogde sluiting van het zwembad, lossen we 

vandaag op. In de kadernota wordt voorgesteld om middelen uit te trekken om het 

zwembad nog maximaal tien jaar open te houden. Dat is volgens het onderzoek  van 

Keizers Visser mogelijk en daarmee lossen we een belofte in, die we allemaal hebben 

gemaakt. Maar met geld alleen zijn we er niet; de afgelopen jaren hebben we als 

gemeente onze opdrachtgeversrol richting het zwembad niet goed ingevuld. Dat 

moet anders en daarom dienen wij bij dezen, samen met de VVD en GroenLinks, een 

motie in om naast het financiële kader ook een beleidskader voor het zwembad op 

te stellen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen ook in de toekomst hun zwemdiploma 

kunnen halen in Voorschoten en dat ouderen het zwembad kunnen blijven gebruiken 

als plek voor gezondheid en ontmoeting.  

 

Een andere uitdaging waar we nu echt mee aan de slag moeten, is duurzaamheid. Er 

gebeurt al veel in het dorp, door particulieren, ondernemers én de gemeente, maar 

een integrale aanpak moet nog van de grond komen. De basis is gelegd met een 

startnotie voor het nieuwe Milieubeleidsplan. We kunnen echter niet wachten tot 

dat plan af is, voor we de handen uit de mouwen steken. Daarom steunen wij het 

initiatief van GroenLinks om een duurzaamheidsfonds op te richten, om de 

energietransitie en klimaatadaptatie in Voorschoten aan te jagen. Zelf hebben we 

het initiatief genomen, gesteund door GroenLinks, om circulaire bouw in 

Voorschoten te versterken. Wanneer gemeentelijke gebouwen gesloopt of verkocht 

gaan worden, moet duidelijk zijn welke bouwstoffen geschikt zijn voor hergebruik 

en hoe we daar ons voordeel mee gaan doen. Ook daarvoor dienen we bij dezen een 

motie in.  

 

Ook in het kader van duurzaamheid: de gaslampen in de Voorstraat die vervangen 

gaan worden. Dat is niet alleen een verduurzaming, maar zorgt ook voor een 

besparing op de gemeentelijke energielasten. Maar gebruiken we de bestaande 

onderdelen wel efficiënt en kunnen we niet meer bereiken met slimme renovatie? 

Ook daarvoor dienen we een motie in. Bovendien gaat duurzaamheid ook om groen. 

Op veel plekken in ons dorp liggen groenstroken die tegen hoge kosten door de 

gemeente worden onderhouden. Er is een mogelijkheid voor bewoners om dergelijk 

snippergroen op te kopen of als buurt collectief in beheer te nemen, maar wordt 

daar ook voldoende gebruik van gemaakt? In Boschgeest werd bijvoorbeeld recent 

een verwilderde groenstrook, goed voor de biodiversiteit, leeg getrokken, 

ongetwijfeld tegen hoge kosten. Er kwamen bloemenperkjes voor terug. Dat kan 

anders en daarom dienen wij, samen met GroenLinks, een motie in om snippergroen 

veel actiever aan te bieden voor verkoop of collectief beheer. Zo bescherm je 



groenkwaliteit in het dorp, geef je bewoners meer regie over hun eigen leefomgeving 

én zorg je ervoor dat groenstroken geld opleveren, in plaats van kosten. 

 

Tot slot nog wat losse punten voorzitter. We hebben het amendement van CDA en 

GroenLinks over mogelijke bezuinigingen aan de hand van de begrotingsscan mede 

ondertekend, omdat het moeilijk uit te leggen is dat Voorschoten op sommige 

beleidsterreinen nog steeds veel meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten. Ook 

steunen we de motie van GroenLinks over het inzichtelijk maken van de 

investeringsruimte die we conform de nota schuldenbeheersing hebben. Daarmee 

kunnen we ons werk als raad beter kunnen. En omdat we vinden dat ook kinderen 

een waardevolle bijdrage leveren aan onze democratie en participatie, steunen we 

de motie van de SP van harte om een kinderraad in te stellen. 

 

Voorzitter, we hebben de afgelopen 400 dagen veel bereikt, maar we hebben er nog 

een kleine 1000 te gaan tot de volgende verkiezingen. Voldoende tijd dus om nog 

veel meer te bereiken. Laten we daarmee aan de slag gaan. D66 heeft er vertrouwen 

in! 


