
Samen zijn we Voorschoten! Een groot gedachtengoed, zeker omdat Voorschoten in de top 10 beste 

woongemeente van Nederland staat en dat willen we graag zo houden. 

Burgerparticipatie voorop (waar nog steeds hard aan gewerkt wordt om dit te verbeteren), tevens 

realiserend dat vrijwilligers en de verschillende verenigingen de spil zijn voor de cohesie in onze 

samenleving. We dienen elkaar in Voorschoten te vinden… ondernemers, inwoners, maar ook de 

ambtenaren en de gemeente …. Om met elkaar vooruit te denken om Voorschoten nog beter en 

mooier te maken. Met als belangrijkste speerpunt een solide begroting, want daar dient nog steeds 

hard aan gewerkt te worden, ondanks dat het preventief toezicht gelukkig is opgeheven. 

In de Kadernota staat goed beschreven waarom de gemeente Voorschoten onder preventief toezicht 

van de provincie heeft gestaan. Dit omdat de begroting structureel en reëel niet in evenwicht was en 

in de meerjarenraming werd er niet aangetoond, dat Voorschoten dit evenwicht op korte termijn tot 

stand zouden kunnen brengen. De achteruitgang van de financiële positie is een proces van de vele 

voorgaande jaren geweest, waarvoor alle partijen in deze raad op de SP na, een bestuurlijke 

verantwoordelijkheid hebben gehad. Met de uitvoering van het herstelplan is de financiële situatie 

van de gemeente Voorschoten verbeterd en daar wordt, gericht op de toekomst, door het huidige 

college hard aan gewerkt. Tenslotte is het zo dat indien we ons blindstaren op het verleden, we het 

risico lopen, te worden ingehaald door de toekomst. 

De voorjaarsnota in de nieuwe vorm geeft aan dat het College en daarmee de raad, dat Voorschoten 

meer controle wil houden op de financiële en inhoudelijke voorgang van het gevoerde beleid. Waar 

voor complimenten. Helaas blijft Voorschoten door de financiële schaarste, samen met de ambities 

die Voorschoten heeft,  geconfronteerd met grote interne uitdagingen, denk aan onze fysieke 

buitenruimte, verenigingen, bibliotheek, cultuur, sociale woningbouw en zwembad , maar helaas ook 

met externe uitdagingen, zoals Jeugdhulp, gemeenschappelijke regelingen, cao’s en de energie 

transitie. Laatst genoemde zijn een kostbare zaak, waar we als Voorschoten weinig grip op hebben.  

De beperkte financiële middelen zorgen er voor dat er weinig ruimte is voor nieuw beleid.  

Investeren kunnen we nauwelijks nog, of zeg maar gewoon niet. Het in stand houden van het huidige 

voorzieningen niveau in Voorschoten is op dit moment al moeilijk genoeg. Voorschoten wankelt, 

gezien de bezuinigingen op de subsidies aan onze verenigingen en het onderhoud van de 

buitenruimte.  

Het college staat voor een grote uitdaging om de verschillende prioriteiten binnen Voorschoten. En 

voor iedereen, ook buiten de politieke arena liggen de prioriteiten verschillend. Prioriteiten vragen 

om de keuze, waar wil je over een jaar of over 5 jaar staan als gemeente Voorschoten. Kies je voor 

meer BOA’s,  zwembad, cultureel centrum… goede zorg… sociale woningbouw… verenigingen.. 

openbare ruimte of nieuwe accommodaties, alles kost geld en daar wringt het. Geld is makkelijker 

uitgegeven dan weer terugverdiend….. zal Voorschoten dat nu eindelijk geleerd hebben. 

Hoe kunnen we meer de regie krijgen , nemen bij de uitvoering van onze taken in de openbare 

ruimte, het beheer zwembad, de gemeenschappelijke regelingen, maar ook op onze nieuwe brede 

welzijnsorganisatie (vertrek van Dhr Mol, geeft mij zorgen) en waar kunnen we nog nieuw geld 

ophalen en dan wel structureel, want verkopen van tafelzilver en snippergroen, waarbij 

onderhoudskosten wegvallen, is alleen verstandig indien Voorschoten dit op een juiste manier weer 

investeert en daar twijfel ik nog wel eens aan. Structureel is misschien eens kijken naar de liggelden 

van bootjes binnen onze gemeentegrens, nog maar eens kijken naar de rioolheffing etc… De Sleutels 

draaien miljoenen winst. Die kunnen prima aan hun verplichtingen voldoen. 

 



 

 

 

Afgelopen periode heeft ook geleerd dat het verhogen van de inkomsten door bijvoorbeeld de ozb te 

verhogen of overbodige gebouwen af te stoten verkopen. (inmiddels grote ophef over in ons dorp), 

verkopen leidt tot weerstand van raad en inwoners, maar vooral belanghebbenden. Maar dit geldt 

ook indien er bezuinigd dient te worden, ook dit levert een spanningsveld op.  

 

Prioriteiten, uitdagingen en de regie.. 

Sinds het herstelplan staat het openblijven van het zwembad op de politieke agenda. Is een eigen 

zwembad noodzakelijk, welke functie willen we aan zwemmen geven, want doen de buurgemeenten, 

zoals Leiden. Nu zwembad de Vliet vertraging heeft op gelopen in verband met het vinden van een 

aannemer is het gelukkig dat de taskforce zwembad een reserve pot van 1 miljoen heeft gevonden 

op de balans van sportfondsen. Dit is wel zorgelijk. Heeft Voorschoten wel de juiste regie op het 

beheer van de activiteiten van sportfondsen in Voorschoten. De Bistro is recent verbouwd, met 

welke gelden is dat gefinancierd. De aankoop van de nieuwe springkussens van afgelopen week door 

het Wedde, heeft dat prioriteit? Hoe is het met de exploitatie van de Bistro het Wedde? Waarom 

nieuwe startblokken in het zwembad? De speeltuin is een flop geworden. Ofwel: College pak de regie 

op het zwembad… Voor de zwemliefhebbers is het fijn dat het Wedde nog 5 tot 10 jaar open kan 

blijven. 

Voorschoten is sinds de ambtelijke fusie met Wassenaar in een bestuurlijke spaghetti verstrengeld 

geraakt.. dit bewust of onbewust met ruim 63 verschillende samenwerkingsvormen. Een zorgelijk 

iets, want waar houdt Voorschoten de regie en ook hoe kunnen wij als raad hier onze controlerende 

en taakstellende kaders goed uitvoeren. Het is goed dat de keuze om verder te gaan samenwerken 

met de Leidse regio gemaakt is, waarbij Voorschoten in de toekomst bestuurlijk zelfstandig kan 

blijven. De ontvlechting uit de Haagse regio zal niet vanzelf gaan, maar ik hoop dat alles 

overzichtelijker zal worden en daarmee ook efficiënter en  financieel gezonder. 

Het geraamte van de brede welzijnsorganisatie staat. Sinds de presentatie van Voorschoten voor 

elkaar heb ik daar een beter beeld over kunnen vormen en geef ik hen al het vertrouwen. De motie 

om over twee jaar goed naar de gang van zaken en het resultaat van deze nieuwe organisatie te 

kijken geeft kritische gebruiker, vrijwilligers, ook ruimte om de welzijnsorganisatie de ruimte te 

geven om zicht te ontwikkelen. College houdt hier heel strak de regie op. Het gaat ons allen aan. 

De Jeugdzorg is letterlijk het zorgen kindje van heel Nederland geworden en we mogen hopen dat 

Den Haag hier wel te hulp gaat schieten. Voorschoten heeft net als alle gemeenten in Nederland heel 

veel last van de opgelopen tekorten in de jeugdhulp. Dinsdag hebben wij bij de burgerparticipatie 

avond over de voorjaarnota mogen concluderen dat we wellicht in onze samenleving weer meer 

moeten gaan normaliseren, ieder kind heeft mooie capaciteiten op zijn of haar niveau.  Dit geldt 

overigens voor ieder mooi mens. Het college heeft een goede stap genomen door een 

praktijkondersteuner aan te stellen in Voorschoten, waarbij alle 2lijnshulpaanvragen eerst getoetst 

zullen worden. Wellicht kan de zorg al eenvoudiger en daarmee ook opgelost worden. 

Betaalbare woningen voor jong en oud heeft gezien de schaarste van goedkopere woningen voor 

starters en de vergrijzende samenleving waarbij de zorgvraag toeneemt, prioriteit gekregen van het 



college. Voorschoten wil graag betaalbare woningen bouwen om zo ook de doorstroom op de 

woningmarkt te vergroten. Wel moet alles groen blijven in het dorp. Welke prioriteit gaat er nu 

voorop en hoe blijven goedkopere woningen betaalbaar. De prijs van een woning in Voorschoten is al 

decennia significant hoger dan in buurgemeenten. Betaalbare woningen zullen in de sociale sector 

kleinere oppervlakte hebben en daar zit wellicht een minimaal noodzakelijke grens aan (de HAT 

eenheden van vroeger), alleen dan kunnen we in de beperkte ruimte die we hebben de jeugd 

wellicht eerder aan een woning helpen.  

En tot slot. De kadernota en de voorjaarsnota geven ons een goed beeld over het te voeren beleid, 

met de financiële en inhoudelijke voortgang. Maar achter al deze cijfers, weten wij als raad niet alle 

ins en outs. Waar liggen de adders onder het gras en liggen er nog lijken in de kast? Komt er nog een 

nieuwe haven boven water drijven in Voorschoten? Staan er nog meer zwarte containers en 

bamboeborden op de to do list,  ofwel zijn er nog lopende besluiten uit het verleden die gezien onze 

beperkte financiële middelen nog wel eens tegen het licht gehouden kunnen worden? Dit baart mij 

nog altijd grote zorgen! Dat vraagt om een cultuuromslag binnen de werkorganisatie…. Moderne taal 

omdenken… college succes! 


