
 

 

De kracht van duidelijkheid 

 

Geachte voorzitter, raadsleden en toehoorders, 

 

In 1995 publiceerde de jonge jurist Barack Obama uit Chicago het boek “Dreams from my 

Father”. Hij beschrijft daarin zijn worsteling met identiteit en de frustratie met zijn 

ervaringen als zwarte man in Amerika. Op goed moment realiseert hij zich echter, schrijft 

hij: “Je mag dan vast zitten in een wereld waar je nooit voor gekozen hebt, maar je moet 

er nog steeds je stempel op drukken.  Je blijft verantwoordelijk.” 

Nadat Voorschoten onder het financieel toezicht vandaan kwam, was er optimisme over 

het afsluiten van een moeilijke periode. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig gebleken. 

Ook vanavond bespreken we een Kadernota waarin we zoeken naar oplossingen voor 

nieuwe tekorten. Een situatie waar geen van ons voor gekozen zou hebben. 

Dit doet niet af aan de grote inzet van het college, de raad – coalitie en oppositie – en 

ambtenaren om de zaken op orde te krijgen. In het afgelopen jaar werd doorgepakt op 

langlopende dossiers, op keuzes die al te lang vooruit geschoven waren. Bijvoorbeeld de 

Leidseweg-Noord, de tweede ontsluitingsweg Krimwijk en binnenkort de 

herontwikkeling van Beresteyn. Besluiten die duidelijkheid geven en waarmee 

Voorschoten verder kan. 

In deze kadernota komt daar zwembad Het Wedde bij. GroenLinks is erg tevreden met het 

voorstel. Het geeft zekerheid over de onmiddellijke toekomst en schetst een heldere route 

naar beslissingen op langere termijnen van vijf en tien jaar. Van belang is wel, schrijft ook 

het rapport “De waarde van zwemmen” dat de basis vormt voor het plan, dat de 

bestuurlijke lijnen helder worden. Daarover dienen wij dan ook een motie in met ons 

coalitiepartners. 

Binnen het sociaal domein is voortvarend te werk gegaan met het opzetten van een Brede 

Welzijnsorganisatie en een nieuw subsidiebeleid. Beide zullen zich de komende jaren 

moeten gaan bewijzen en zullen dan wellicht bijgeschaafd moeten worden. daarbij zullen 

wij het enthousiasme en de kennis van wethouder Mol ook zeker missen. GroenLinks zal 

in dit proces de vinger aan de pols houden. Wij zijn blij dat in deze kadernota wordt 

voorgesteld om de Klijnsmagelden structureel vrij te maken voor armoedebestrijding. Dit 

geeft alvast een mogelijkheid om te helpen bij het opvangen van mogelijke onbedoelde 

effecten.  



Blij zijn wij ook met de vaststelling van het Integraal Waterketenplan, als basis voor een 

inhaalslag op de achterstanden bij riolering. Een oplossing van het voornaamste knelpunt 

in de waterafvoer door het Hoogheemraadschap moet verdere mogelijkheden geven om 

wateroverlast in Voorschoten terug te dringen en de kwaliteit van het oppervlaktewater 

te verbeteren, ook met een steeds onstuimiger klimaat. Wij willen blijven zoeken naar 

ruimte om daarvoor eventueel aanvullende investeringen te kunnen doen. In een motie 

vragen wij om een overzicht dat helderheid kan scheppen voor de raad in de afwegingen 

die dat vergt. 

Er zijn meer dossiers waarop die duidelijkheid gevonden moet worden. Specifiek op 

enkele thema’s rond duurzaamheid, zoals de energietransitie, is nu een beleidsmatige 

inhaalslag nodig. GroenLinks vraagt het college om te kijken hoe dit op afzienbare termijn 

gedaan zou kunnen worden, zodat op deze onderwerpen ook concreet werk verricht kan 

worden. Wij waarderen het in ieder geval dat de gemeente burgers nu al stimuleert om 

zelf initiatief te nemen op deze onderwerpen door wijkgerichte voorlichting. Volgens ons 

kan de gemeente haar faciliterende rol daarin nog wel uitbreiden. Daarom vragen wij het 

college in een motie om ook nu al te kijken naar de mogelijkheden voor een roulerend 

duurzaamheidsfonds, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. 

De uitdagingen zijn natuurlijk breder dan dit. Over de huisvesting voor cultuur na sluiting 

van het Cultureel Centrum is er al te lang onduidelijkheid. De invulling van de (sociale) 

woningbouwopgave moet binnenkort concreter worden. Te lage scheidingspercentages 

in het huishoudelijk afval zorgen nu voor oplopende kosten. Het ambtelijk apparaat moet 

verstevigd worden. 

Dit alles speelt tegen de achtergrond van een kadernota en voorjaarsnota die een flinke 

opgave laten zien. Wanneer oplossingen daarvoor uitblijven, zal het volgens GroenLinks 

moeilijk worden om bijvoorbeeld de uitbreiding van de gemeentelijke handhaving te 

realiseren. Naast de in de kadernota genoemde richtingen, kunnen hopelijk systematische 

besparingen gevonden worden. Bijvoorbeeld door de inzet van praktijkondersteuning 

rond jeugdzorg, of door regionale samenwerking op gemeentelijke bedrijfsvoering. Een 

kleinschaliger aanpak kan ook helpen, zoals de overdracht van groenonderhoud die wij 

gezamenlijk voorstellen in de motie snippergroen. De simpele vergelijking van bedragen 

in de begrotingsscan kan wijzen op verdere besparingen, maar wij willen die dan wel 

bespreken vanuit de bedrijfsmatige inhoud en dienen daarover een amendement mee in. 

Een gemeentebestuur dat zich geconfronteerd ziet met deze opgaven, in dit financieel 

zwaar weer, is niet benijdenswaardig. De afgelopen periode heeft echter laten zien dat het 

bestuur van Voorschoten beslissingen durft te nemen. Dat zij voor een moeilijk probleem 

als het zwembad een oplossing kan vinden. Dit Voorschoten durft haar stempel op de 

toekomst te drukken en neemt haar verantwoordelijkheid. En daar, voorzitter, mag zij zo 

nu en dan best trots op zijn.  

 

Dank u wel. 



 

 


