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Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor

De laatste tien jaar is er fors geïnvesteerd

de periode 2018 – 2022. Het CDA geeft

in Voorschoten, onder meer in het

met dit verkiezingsprogramma aan wat haar

Deltaplein, in de Duivenvoordencorridor, in

plannen zijn voor Voorschoten. Duidelijk en

nieuwe sportvelden, in het Burgemeester

concreet. Dit programma is tot stand gekomen

Berkhoutpark, in het opknappen van de

door gesprekken met allerlei mensen uit

Vlietwijk en in de kruising op de Koninklijke

Voorschoten. We willen die mensen daarvoor

Marinelaan. De investeringen hebben echter

hartelijk danken. Alleen door het gesprek

een wissel getrokken op de financiële positie

aan te gaan en in gesprek te blijven kan

van Voorschoten. Met de begroting

de politiek dichter bij de mensen komen.

2018 - 2021 is het financiële herstel

Deze waardevolle gesprekken hebben ons

ingetreden en staan we niet meer onder

programma gevormd.

provinciaal toezicht. Een gezonde, duurzame
begroting is noodzakelijk voor een sterk

Voorschoten ligt er goed bij. Groen en goed

Voorschoten, voor onze bewoners, onze

onderhouden. Een gezellig dorpscentrum met

ondernemers en onze verenigingen.

goede winkel, culturele, horeca en andere

Duurzaamheid in het financiële beheer staat

voorzieningen. Goede sportvoorzieningen

daarom in de komende jaren voor ons voorop.

zoals een zwembad dat we graag willen
behouden en nog veel meer. Niet voor niets

Voor ons is het Meer dan ooit Voorschoten.

scoort Voorschoten al jaren lang hoog op

Een groen dorp met een sterk verenigings-

de lijstjes met de beste woongemeenten

leven, goede voorzieningen zoals een

van Nederland. Ook de mensen maken van

zwembad, goede zorg, financieel gezond,

Voorschoten een mooi dorp. Omzien naar

zelfstandig en bereid tot samenwerken,

elkaar, vrijwilligerswerk en goede zorg is én

duurzaam, ondernemend en veilig.

blijft stevig verankerd in Voorschoten. Dat is
de essentie van Voorschoten.

We zijn ervan overtuigd dat dit programma
aansluit bij wat nodig is voor Voorschoten. En

Voorschoten is een dorp waarin verbinding

we verwachten dat dit programma u helpt op

wordt gemaakt tussen individuen en

21 maart 2018 de juiste partijkeuze te maken.

organisaties zoals sportverenigingen, culturele
verenigingen en kerkgenootschappen. Met

Mede namens de programmacommissie,

recht is Voorschoten ‘De parel aan de Vliet’.
Het Voorschoten van nu is echter geen

Jaap Maan

vanzelfsprekendheid voor de toekomst: na
400 jaar bestuurlijke zelfstandigheid staat het
zelfstandige karakter ervanonder druk. Wij
zien graag dat Voorschoten als zelfstandige
gemeente ook constructief samenwerkt in de
regio.
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Programma - hoofdstuk 1

Algemene uitgangspunten
Het CDA baseert zijn standpunten op een viertal principes: rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. We lichten deze principes kort toe:

Rentmeesterschap

Gespreide verantwoordelijkheid

Generaties zijn verbonden. Vanuit dat besef

Politiek begint met de erkenning van

voelt het CDA zich geroepen om te zorgen

maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten,

voor natuur, cultuur en (dieren)welzijn. We

sportclubs, scholen, religieuze instellingen,

hebben de natuur en de cultuur geërfd van

zorginstellingen, bedrijven: ze leveren

onze (voor)ouders en te leen van de mensen

allemaal een unieke bijdrage aan onze

die na ons komen.

samenleving.

Publieke gerechtigheid

Solidariteit

Wij staan pal voor de rechtsstaat

Het CDA zet in op betrokken burgers om de

als onmisbare voorwaarde voor de

onderlinge verbondenheid te versterken. We

bescherming van menselijke waardigheid.

leven niet alleen voor onszelf. We zijn pas

Een betrouwbare overheid stelt duidelijke

mens door met elkaar te leven.

grenzen en geeft mensen zekerheid.
Vanuit deze principes behandelen wij in de volgende hoofdstukken de thema’s van ons
verkiezingsprogramma.
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Programma - hoofdstuk 2

Dienstverlening
Een financieel duurzame gemeente die het
verschil maakt door korte lijnen met de
mensen. Goede dienstverlening aan inwoners,
verenigingen en ondernemers staat voorop.
Bestuur en Ondersteuning

Incidentele uitgaven (uitgaven die gedurende

Het CDA realiseert zich dat het, ondanks

maximaal drie jaar aan de orde zijn)

eerdere goede voornemens op financieel

kunnen worden gedekt uit de reserves van

terrein, de huidige, minder gunstige

de gemeente Voorschoten voor zover de

financiële omstandigheden van de gemeente

reserves toereikend zijn.

Voorschoten niet heeft kunnen voorkomen.
Vrijwel alle politieke partijen dragen hier

De gemeente Voorschoten legt een sterkere

verantwoordelijkheid voor. De financiële

begrotingsdiscipline aan de dag dan

kaders en uitgangspunten moeten dus

voorgaande jaren: het schuldenplafond en

worden aangescherpt om omstandigheden

het investeringsplafond van de gemeente

als deze in de toekomst te voorkomen.

worden steeds en maximaal gerespecteerd.
Hieruit volgt dat vervangingsinvesteringen

Een gezonde, duurzame begroting is een

of nieuwe initiatieven zeer kritisch worden

noodzaak voor een sterk Voorschoten, voor

beoordeeld. Ze zullen dus ook beperkt

onze bewoners, onze ondernemers en

plaatsvinden. Het financiële perspectief van

onze verenigingen. Duurzaamheid in het

Voorschoten brengt ook met zich mee dat

financiële beheer van Voorschoten staat

maatschappelijke initiatieven, hoe goed ook,

voorop. Het CDA streeft naar een begroting

soms helaas niet haalbaar zijn.

waarbij uitgaven in evenwicht zijn met
Voorschoten in de komende bestuursperiode

Verstrekking rol van de
gemeenteraad

meerjarenbegrotingen vaststelt waarvan

Het afgelopen jaar heeft de Rekenkamer

alle jaarschijven een positief saldo hebben.

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van

Voorschoten gaat zeer behoedzaam om met

de gemeentefinanciën en een verklaring

schaarse middelen. De lange-termijneffecten

gezocht voor het feit dat Voorschoten meer

van investeringen dienen telkens goed

geld heeft uitgegeven dan er binnenkwam.

inkomsten. Dit betekent dat de gemeente

in beeld te worden gebracht, zodat er
evenwichtige besluitengenomen kunnen

De Rekenkamer kwam tot de conclusie dat

worden omtrent investeringen.

het ontbrak aan controlerend vermogen
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van raadsleden, waardoor de raad helaas

aantal eigen, lokale inkomsten waaronder

onvoldoende toezicht heeft kunnen houden.

OZB. Het CDA Voorschoten is terughoudend
met verdere verhogingen van de inkomsten

Het CDA vindt het essentieel dat de

uit lokale belastingen zoals OZB.

gemeenteraad haar controlerende taak kan
uitvoeren. Voor het CDA is het belangrijk om

Het CDA Voorschoten is echter bereid de

het belastinggeld van de Voorschotenaren

OZB verder te verhogen indien het behoud

doelmatig en efficiënt uit te geven. Daarom

van maatschappelijke voorzieningen dat

vinden wij dat er voldoende budget

vraagt. Voorschoten is een mooi groen dorp

beschikbaar moet zijn om raadsleden

met een hoogwaardig voorzieningenniveau.

op te leiden, zodat fracties de kennis op

Vanwege dit hoge voorzieningenniveau

peil kunnen houden die nodig is voor het

is Voorschoten een aantrekkelijke

uitoefenen van hun controlerende taak.

woongemeente. De instandhouding van
die voorzieningen kost geld. Het CDA

De Rekenkamercommissie vervult een

Voorschoten is van mening dat de inwoners

belangrijke rol voor de raad. Ze helpt om

van Voorschoten vanuit solidariteit en

goed inzicht in de financiën te verkrijgen

gespreide verantwoordelijkheid liever een

en geeft de raad vroegtijdig signalen als

OZB-verhoging wensen dan voorzieningen

de situatie zich minder positief ontwikkelt.

te schrappen. We zetten daarom waar

Het CDA acht het van belang dat de

mogelijk in op het behoud van voorzieningen

Rekenkamercommissie in Voorschoten is

zoals ons zwembad.

voorzien van genoeg middelen om haar rol
in te vullen. Wij draaien de bezuiniging op
de Rekenkamercommissie daarom terug.
Het CDA vindt dit belangrijk omdat hiermee
wordt voorkomen dat raadsleden in een
te laat stadium zorgwekkende signalen
ontvangen over de begroting.
Daarnaast willen wij dat er opnieuw een
planning- en control-commissie wordt
ingesteld. Deze commissie adviseert de
gemeenteraad gevraagd en ongevraagd op
financieel gebied.

Belasting en gemeentelijke
inkomsten
Naast de algemene uitkering uit het
gemeentefonds heeft Voorschoten een
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Voorschoten heeft een relatief slappe

Beslissingen over intensivering van

bodem, onder meer in Vlietwijk, in Bijdorp

samenwerking moeten in de beleving

en in Starrenburg. Deze bodemgesteldheid

van het CDA pas worden genomen als

brengt hoge kosten met zich mee, onder

de financiën van Voorschoten eenmaal

meer vanwege verzwakking van verharding

duurzaam op orde zijn (gemaakt).

en riolering. Deze hoge kosten worden door
het Rijk vooralsnog niet gecompenseerd in

Gezien de ambtelijke samenwerking

de algemene uitkering. Als CDA Voorschoten

met Wassenaar ligt het in de rede dat

spannen wij ons in om de algemene

intensivering van de samenwerking eerder

landelijke uitkering te laten corrigeren

wordt gezocht met Wassenaar dan in de

voor de specifieke bodemgesteldheid van

Leidse regio. Samenwerking in de Leidse

Voorschoten.

regio blijft noodzakelijk, omdat Voorschoten

Gemeente als bestuur en
beleidsmaker

veel met Leiden deelt. Het uitgangspunt
is echter dat Voorschoten bestuurlijk
zelfstandig blijft en de samenwerking

De centrale overheid draagt steeds

met Wassenaar wil intensiveren. Een

meer taken over aan de lokale overheid.

bestuurlijke fusie met Wassenaar wordt

Voorbeelden hiervan zijn de taken in

alleen overwogen indien dat aantoonbaar

het sociaal domein. Ook in het ruimtelijk

voordelen oplevert voor de inwoners van

domein zullen op korte termijn taken

Voorschoten.

worden overgedragen (Omgevingswet).
Om deze taken succesvol uit te voeren

Het CDA is voorstander van een sterker

is samenwerking tussen gemeenten

accent op de rol en de functie van

noodzakelijk. Dikwijls vindt dit plaats in

de Voorjaarsnota in de planning- en

gemeenschappelijke regelingen zoals de

controlcyclus. De Voorjaarsnota beoogt

Werkorganisatie Duivenvoorde. Als CDA

inzicht te geven in de beleidskeuzes die

Voorschoten zetten we ons in om:

gemaakt moeten worden en de daarbij
behorende randvoorwaarden. Verder

1. de kosten van gemeenschappelijke

beschrijft de nota landelijke trends,

regelingen te beheersen, zeker

bestuurlijke hoofdlijnen en de lokale ambities

gezien de financiën van de gemeente

gekoppeld aan kaders en ontwikkelingen.

Voorschoten;

De gemeenteraad stelt deze uitgangspunten

2. de democratische sturing en

vast. Daarmee geeft de raad aan het college

controle op het functioneren van de

het mandaat om deze uitgangspunten te

gemeenschappelijke regelingen te

verwerken in een concept-(meerjaren)

verbeteren;

begroting, zodat het najaarsdebat over de

3. een betere controle op de kwaliteit die de
gemeenschappelijke regeling levert.

nieuwe begroting voor het opvolgende jaar
echt op hoofdlijnen kan worden gevoerd.
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De Voorjaarsnota is daarmee bij uitstek

en welke personele capaciteit daarbij hoort.

het sturingsmiddel voor een meer gezonde

Wat Voorschoten doet c.q. blijft doen, doet

begroting en een beter Voorschoten.

Voorschoten goed. Bij deze discussie
wordt ook de gemeente Wassenaar

Gemeente als organisatie
In 2011 zijn de ambtelijke organisaties van
Voorschoten en Wassenaar gefuseerd.
Dit heeft nog niet geleid tot de gewenste
bestuurskracht en – financiële – efficiency.
Het gemeentelijke apparaat is daardoor
duurder dan nodig. Beleid en uitvoering
komen niet altijd efficiënt tot stand. Het CDA
wil dat de kosten van het gemeentelijke
apparaat niet verder stijgen, maar bij
voorkeur dalen. Dit mag echter niet ten
koste gaan van de dienstverlening aan
burgers, verenigingen en ondernemers.
We zetten daarom in op harmonisatie
van Voorschotens beleid met dat van
de gemeente Wassenaar. We willen zo
identieke dienstverlening realiseren tegen
gelijke kosten. Uiterlijk in 2019 vindt binnen
de gemeente Voorschoten – alsnog - een
kerntakendiscussie plaats. Deze discussie
zal duidelijk maken waar speerpunten van
beleid en financiële focus komen te liggen,

Foto: geesinknorba.com

betrokken, gezien de samensmelting van het
gemeentelijk apparaat in de werkorganisatie
Duivenvoorde. Besluitvorming over de
werkorganisatie, gezamenlijke huisvesting
en bijbehorende personele capaciteit vindt
plaats op basis van een businesscase.
Tweemaal per jaar wordt het functioneren
van de werkorganisatie uitgebreid
besproken in de raad. Naast de kosten
van de gemeentelijke organisatie is daarbij
ook het functioneren ervan onderwerp van
gesprek. Zo wordt de verhouding tussen
prijs en kwaliteit (bestuurskracht) van de
werkorganisatie transparant gemaakt. Op
deze manier willen wij actief de vinger aan
de pols houden. In de periode 2018 - 2022
dient de werkorganisatie zodanig te worden
ingericht dat de raad proactief controle op
de werkzaamheden en taken kan uitvoeren.
Daarnaast dient de interne beheersing stevig
ingericht te worden met voldoende interne
en externe controlemaatregelen.

Gemeente als dienstverlener

ontwikkelen voor de wensen van de

De inspanningen van het CDA Voorschoten

inwoners, verenigingen en ondernemers van

zijn erop gericht het huidige niveau van

Voorschoten. Hierdoor ontstaat een groter

dienstverlening ten minste te behouden

draagvlak voor beleid van Voorschoten.

en waar mogelijk verder te verbeteren.

Bovendien wordt het bestuur van de

Dat willen we onder meer bereiken door

gemeente beter zichtbaar omdat het laat

het terugdringen c.q. verbeteren van

zien hoe rekening wordt en is gehouden met

(aanvraag)formulieren en het beperken

de belangen van inwoners van Voorschoten.

van beslistermijnen over de afgifte
van vergunningen. De gemeentelijke
contactpersoon voor ondernemers blijft
behouden voor de Werkorganisatie. Als CDA
willen wij dat het bedrijfsleven ons proactief
informeert over bestaande en voorziene
problemen zodat we actief mee kunnen
denken over oplossingsrichtingen en hieraan
sturing kunnen geven.
Burgers en ondernemers zijn over het
algemeen tevreden over de gemeente
Voorschoten als dienstverlener, maar
de dienstverlening aan verenigingen
en inspraak van verenigingen bij
beleidsvorming blijft nog te veel achter
op het gewenste niveau. Wij willen dat
er binnen de bestaande formatie een
verenigingsfunctionaris met een eigen loket
komt die wensen en initiatieven vertaalt naar
nieuw beleid en zorgt dat beperkingen in
bestaand beleid worden aangepast.
Het CDA wil daarnaast dat burgers in staat
worden gesteld een vorm van inspraak
te verkrijgen in de totstandkoming van
gemeentelijk beleid. Door een dialoog
van keuzes en kansen met ambtenaren

Behoud eigen buitendienst
De buitendienst verricht uitstekend werk. Het
CDA Voorschoten is daarom voorstander
van het behoud van de eigen buitendienst.
Deze dienst beheert en onderhoudt de
openbare ruimte van Voorschoten. De
medewerkers van de buitendienst zijn
de ‘oren en ogen’ van ons dorp. Zij zien
dagelijks wat er in de openbare ruimte van
Voorschoten gebeurt, zijn daarbij intrinsiek
betrokken en kunnen op basis daarvan
snel acteren. Wij willen hun kennis, kunde
en ervaring op het gebied van het beheer
van de openbare ruimte zo maximaal
borgen. Dienstverlening aan de burger
(zoals afvalinzameling) blijft dan op termijn
goedkoper. In de bestuursperiode 2018 –
2022 zal een onderzoek uitgevoerd worden
naar de efficiency van de buitendienst
zodat duidelijk wordt hoe de kwaliteit van de
buitendienst (dienstverlening) zich verhoudt
tot de gemeentelijke kosten. We willen dat
deze nog beter wordt dan ze al is, omdat
wij denken dat het behoud van dergelijke
diensten de bewoners ten goede komt en
hun woongenot verbetert.

na te streven willen wij een cultuuromslag
onder ambtenaren bewerkstelligen zodat
deze meer sensitiviteit en ontvankelijkheid
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Programma - hoofdstuk 3

Sterk verenigingsleven
Sport-, cultuur-, recreatie- en educatieinitiatieven beginnen bij de inwoners zelf. De
gemeente schept de voorwaarden of ondersteunt
de initiatieven.
Sport, Cultuur en Recreatie
Het verenigingsleven in Voorschoten is
een belangrijke pijler van onze gemeente.
In verenigingen ontmoeten en vinden
mensen elkaar bij allerlei activiteiten. Hier
leren kinderen, maar ook volwassenen,
wat het verenigingsleven inhoudt. Zij leren
respectvol met elkaar omgaan, samenleven
en samenwerken. De vele verenigingen
in Voorschoten maken onze gemeente
aantrekkelijk om te wonen en daar zijn we
trots op. Verenigingen zijn in die zin het
cement van onze samenleving. Bovendien
ondersteunen verenigingen de gemeente op
vele beleidsterreinen. Sport is gezond voor
de fysieke ontwikkeling. Muzikale, creatieve
en andere talenten krijgen in verenigingen
de kans om zich te ontwikkelen, bij jonge en
oudere mensen. Daarom heeft gemeente
als taak het verenigingsleven zodanig te
faciliteren dat het zoveel mogelijk zelfstandig
kan opereren en dat de drempel om lid te
kunnen zijn van een vereniging laag blijft.
Dat kan door subsidie, het organiseren van
een beursvloer voor verenigingen, maar ook
door goede samenwerking of minder regels
bij het aanvragen van vergunningen of het
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realiseren van concrete voorzieningen. Het
CDA wil de vele kleine subsidies kritisch
bekijken om versnippering te voorkomen.
In 2016 is een afwegingskader vastgesteld
waarop besluiten over de gemeentelijke
bekostiging van voorzieningen in het
sportdomein kunnen worden gebaseerd.
Dit beleidskader is echter nog onvolledig en
vergt nadere uitwerking in een beleidsnota
‘Sport’. Het CDA Voorschoten is van mening
dat er op het gebied van sport eenduidige
en heldere beleidstandpunten dienen te
worden ingenomen en vastgesteld zodat ook
de sportverenigingen weten wat ze kunnen
verwachten van de gemeente Voorschoten
op het gebied van sport(voorzieningen). Het
CDA vindt echter dat een dergelijke nota ook
opgesteld dient te worden voor de culturele
verenigingen en organisaties. Immers gelijke
monniken, gelijke kappen.
Het CDA is voorstander van introductie van
‘parkfitness’ in Voorschoten zodat jong en
oud op bepaalde locaties in een park kunnen
sporten. Onderzocht moet worden of de
sportvoorzieningen die daarvoor nodig zijn,
door sponsoren kunnen worden aangelegd.

Foto: leidenamateurvoetbal.nl

Cultureel erfgoed /

is van het budget dat die vereniging ter

Multifunctionele Accommodatie

beschikking heeft. Als CDA willen wij ook

Het CDA Voorschoten is voorstander van
een sterke centrumfunctie, met een breed
winkel- en cultureel aanbod. Hierbij past
ook het realiseren van een multifunctionele
accommodatie (MFA) in het centrum
waarin onder meer het cultureel centrum
en de bibliotheek worden ondergebracht.
In de multifunctionele accommodatie

samenwerkingshuisvesting in andere
gebieden faciliteren of ondersteunen mits
de verenigingen daar behoefte aan hebben
en zij dit kunnen betalen. We willen dat de
gemeente dit soort processen faciliteert en
verenigingen ondersteunt bij het maken van
een businesscase.

kunnen ook zzp’ers gehuisvest worden

Openbaar groen en recreatie

of kantoor houden. Besluitvorming over

Gezien de zeer hoge kosten verbonden

de realisatie van een MFA vindt plaats op

aan het uitkopen van ondernemers

basis van een businesscase. Voor realisatie

(glastuinbouw) in de Duivenvoordecorridor

van een MFA is het noodzakelijk dat de

(DVC) heeft het CDA Voorschoten ingestemd

kosten en kapitaallasten hiervan kunnen

met bebouwing van de DVC. Verdere

worden gedekt binnen de begroting van de

bebouwing van de DVC – voor zover dat op

gemeente Voorschoten. Wij merken op dat

basis van aangegane verplichtingen nodig

de MFA ook kan worden gerealiseerd in een

is – kan volgens het CDA Voorschoten

bestaand gebouw.

slechts plaatsvinden indien de DVC in die zin
minimaal belast wordt. Bij de planvorming en

Niet voor alle organisaties is het zinvol

beeldkwaliteit willen we dat de landelijke en

en nuttig in het centrum in een MFA

open structuur zoveel mogelijk gehandhaafd

gehuisvest te zijn. Wij realiseren ons dat

blijft en de uitstraling van ons dorp wordt

huisvesting van een vereniging afhankelijk

versterkt.
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Het CDA wil dat groene locaties in
Voorschoten groen blijven zodat het ‘groene’
karakter van Voorschoten behouden blijft.
Daarnaast willen we de biodiversiteit van
het groen vergroten en daarmee onze
gemeenschap aantrekkelijker maken voor
mens, plant en dier. Voorbeelden hiervan zijn
insectenhotels en bloeiende bermen. Slechts
in uitzonderlijke omstandigheden wordt
hiervan afgeweken. Ook het beheer van de
groene buitenruimte moet steeds van goede
kwaliteit blijven omdat het buitengebied
eveneens bijdraagt aan het groene karakter
van Voorschoten.
Het centrum van het dorp is vitaal en blijft
levendig. Uitbreiding van terrassen in
het centrum vindt echter beperkt plaats.
Besluitvorming dienaangaande vindt louter
en alleen plaats op basis van goede inspraak
van en samenspraak met de bewoners
van het centrum. De - precaire - balans
tussen wonen, ondernemen en recreatie in
het centrum van Voorschoten blijft aldus in
evenwicht en behouden. In het centrum blijft
kort parkeren gratis.

Toerisme
Toerisme is van belang voor de gemeente
Voorschoten: Toerisme draagt bij aan
de economie van én werkgelegenheid
in Voorschoten. Met het verbinden en
versterken van de samenwerking tussen
diverse locaties in de DVC zoals de
kinderboerderij, St. Jansland, het nieuwe
paviljoen bij Kasteel Duivenvoorde en
De Gouden Leeuw kan een significante
impuls worden gegeven aan de
Duivenvoordencorridor als recreatief
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(wandel)gebied voor onze eigen inwoners
en toeristen van buitenaf. Op een aantal
locaties in het centrum van Voorschoten,
maar ook in de DVC kan een aantal
camperplaatsen gerealiseerd worden zodat
toeristen in hun camper enkele nachten in
Voorschoten kunnen overnachten.

Onderwijs
In de bestuursperiode 2018 – 2022
wordt een integraal huisvestingsplan
(IHP) vastgesteld waarbij de
(resterende) technische levensduur van
onderwijsaccommodaties in Voorschoten in
beeld wordt gebracht. Op basis van het IHP
zal besloten worden over (de noodzaak van)
vervanging van of groot onderhoud aan de
Fortgensschool, de Emmausschool en de
Nutsschool.
Passend onderwijs is met name een
verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf
en betrokken ouders. Elk kind verdient een
goede, passende plek op school waarbij
de gemeente, indien nodig, adequate zorg
verleent. Als CDA staan wij voor goed

onderwijs. Onze kinderen zijn immers

jeugd. We willen dat de jeugdraad wordt

de hoeksteen van onze toekomstige

voortgezet. We willen er zorg voor dragen

samenleving. Wij zetten ons in om te zorgen

dat er programma’s voor de jeugd komen die

dat de gemeente Voorschoten zorg draagt

gericht zijn op:

voor een goede, doelmatige aansluiting

1. bevordering van een actieve en gezonde

van ‘zorg’ op onderwijs. Hierbij zien wij
voorschoolse educatie als een preventief

leefstijl;
2. bewustwording van normen en waarden.

instrument om kinderen goed geëquipeerd
te laten starten op de basisschool. We

Ouders en jongeren dienen zich bewust

willen de samenwerking tussen scholen

te zijn of meer bewust te worden gemaakt

en voorschoolse voorzieningen verbeteren

van de gevaren en gevolgen van alcohol-

en willen dat de gemeente inzet op het

en drugsgebruik. Ook willen we dat

gebruik van een educatief plan en de

initiatieven voor vrijetijdsbesteding van

realisatie van integrale kindcentra (brede

jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

scholen). De gemeente Voorschoten draagt

worden gestimuleerd. Uiteraard hebben

zorg voor het faciliteren, aanjagen van

we hierbij nodig dat scholen, sport- en

deze samenwerking. De beleidsmatige

culturele verenigingen en maatschappelijke

aard en wijze van samenwerking tussen

instellingen zoals het Centrum voor Jeugd

het onderwijs en de zorgketen wordt

en Gezin en het Jeugd- en Jongerenwerk dit

‘neergelegd’ in een Lokale Educatieve

ondersteunen en hierin met ons en elkaar

Agenda 2018 – 2022.

samenwerken.

Jeugd- en jongeren
Het CDA wil jeugd en jongeren uiteraard
betrekken bij beleidsvorming en
totstandkoming van voorzieningen voor de
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Programma - hoofdstuk 4

Zorg en Participatie
Als je kunt doe je mee, we helpen graag. Goede
zorg staat voorop, de mensen staan centraal.
In 2015 heeft de zogenaamde decentralisatie

en ondersteuning met de komst van het

in het Sociaal Domein plaatsgevonden.

abonnementstarief voor Wmo voor de

Taken en verantwoordelijkheden in het

meeste mensen in Voorschoten goedkoper

Sociaal Domein zijn daarbij overgeheveld

zullen worden. Goedkoper voor inwoners

van het rijk en de provincie naar de

betekent voor het CDA niet minder kwaliteit

gemeente waarbij de nadruk is gelegd op

of minder keuzevrijheid; integendeel,

de ‘eigen kracht’ van de burger: De overheid

kwaliteit bij inkoop en keuzevrijheid voor

trekt zich terug, de burger en zijn naasten

cliënten staat voor ons voorop. Het CDA

zijn (meer) medeverantwoordelijk (gemaakt)

wil ook dat de gemeente helpt bij de

voor het eigen welzijn. Het CDA Voorschoten

invoering van ‘vervoersmaatjes’ zodat

is van mening dat elke Voorschotenaar

buren, wanneer zij tijdelijk niet-zelfredzaam

die langdurig van zorg en ondersteuning

zijn, elkaar kunnen helpen bij mogelijke

afhankelijk is, zorg moet ontvangen die past

knelpunten in hun vervoer waardoor een

bij zijn of haar eigen leven. Mensen kunnen

sociaal isolement wordt voorkomen. Ook

heel veel zelf, maar niet iedereen kan alles.

kerken en verenigingen kunnen meer
worden betrokken bij het versterken

Bij de begrotingsbehandeling van 2016

van zorgnetwerken in Voorschoten. In

is ervoor gekozen het budget voor het

Voorschoten helpen we elkaar.

Sociaal Domein in 2016 en daarna te
baseren op de uitgaven in het Sociaal
Domein in 2015. Deze beleidslijn wordt in
de toekomst gecontinueerd. Onderzoek
en evaluatie moeten uitwijzen of deze
beleidslijn toekomstbestendig is, met name
als het gaat om de kwaliteit en toegang
tot de zorg in Voorschoten. Is bijvoorbeeld
met de komst van resultaatfinanciering
het aantal uren huishoudelijke hulp voor
iedereen voldoende? Op basis van de
uitkomst van deze evaluaties wil het CDA
sociaal beleid kunnen aanpassen. Het
CDA denkt dat (maatwerk)voorzieningen
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Dienstverlening
Adequate, laagdrempelige dienstverlening
in het Sociaal Domein is belangrijk. De
inwoners van Voorschoten dienen goed en
thuisnabij geholpen te worden bij hun vraag
om ondersteuning. Het CDA is blij dat de
terugkeer van het loket Werk en Inkomen,
na jaren navraag, deels gerealiseerd is. Er is
weer een fysiek inloopspreekuur in ons dorp.
Het CDA blijft inzetten op één fysiek loket
voor inkomen, (maatwerk)voorzieningen en
zorg.

Zorg voor jongeren en hun ouders

periodiek overleg met leerkrachten of een

Als jongeren in meerdere of mindere mate

spreekuur op school. Wij vertrouwen de

een steuntje in de rug nodig hebben, is

zorgprofessional en vinden het onwenselijk

het belangrijk dat dit in ons dorp goed

dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten.

gebeurt. Centrum voor Jeugd en Gezin

Er is nog een wereld te winnen door sneller

functioneert inmiddels goed in Voorschoten

maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor

en vangt veel vragen op over zorg, welzijn,

het kind en onnodige bureaucratie terug te

opvoeding en jeugdhulp, die daardoor niet

dringen.

door dure specialistische hulp hoeven te
worden behandeld. Belangrijk is dat de

Helaas heeft het meldpunt Veilig Thuis

toegang tot zorg zo is georganiseerd dat

met veel problemen en helaas ook met

jongeren naar de meest adequate zorg

wachtlijsten te kampen. CDA Voorschoten

op het juiste moment worden geleid: dus

vindt dit zeer onwenselijk. We willen deze zo

‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het

snel mogelijk terugdringen en daar zo nodig

moet. CDA Voorschoten vindt dat het niet

extra financiële middelen voor vrijmaken.

uit moet maken onder welke wet de hulp

In de ogen van het CDA Voorschoten hoort

valt. Van bijvoorbeeld de scheidslijn tussen

geen enkel kind op een wachtlijst.

Wmo en Jeugdzorg moeten inwoners geen
last hebben. Essentieel is dat de drempel

Op de persoon afgestemde zorg

om hulp te zoeken voor jongeren en hun

Als het gaat om zorg is het CDA van

ouders zo laag mogelijk wordt. Wij bepleiten

mening dat iemand die op meerdere

een veel betere overgang tussen de

levensdomeinen zorg vraagt de invulling

verschillende vormen van zorg en vinden dat

van die zorg, na vastgestelde indicatie, zelf

de gemeente jongeren en hun familie daarin

moet kunnen bepalen. Dat is op de persoon

duidelijk en op tijd moet begeleiden. Vaak

afgestemde zorg (integrale ondersteuning,

gaat maar de helft van alle verwijzingen

uitruil van functies).

naar jeugdhulp via de lokale toegang.
Ook huisartsen, kinderartsen en voogdij-

Ondersteuning die op de persoon is

instellingen vormen een toegangspunt tot de

afgestemd, geeft de persoon regie over

jeugdzorg. Het is belangrijk om als gemeente

zijn of haar leven, leidt tot autonomie en

te investeren in de relaties met deze

bevordert aldus de kwaliteit van leven.

verwijzers om ook samen met hen te werken

Hiermee geeft het CDA Voorschoten

aan een transformatie van de jeugdzorg.

invulling aan het geratificeerde VN-verdrag

Betrek huisartsen en instellingen bij de

voor Personen met een handicap, waarbij

versterking van lokale toegangspunten tot de

het uitgangspunt is dat iedereen (zo

zorg die nodig is. Versterk de samenwerking

veel mogelijk) regie moet kunnen blijven

tussen basisscholen en het Centrum voor

voeren over het eigen leven, ook als er

Jeugd en Gezin, bijvoorbeeld door een

sprake is van een zorgvraag. In de Tweede
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Kamer heeft het CDA door middel van een

deze tarieven van dezelfde omvang zijn als

amendement (Wet gelijke behandeling)

die welke de gemeente betaalt voor Zorg in

erkenning van deze autonomie gerealiseerd.

Natura.

Mensen die zich goed voelen, zijn in staat
toe te voegen: zij kosten de maatschappij

Uitvoering van het VN-verdrag
van rechten van de mens met een
beperking

geen geld, maar leveren juist een positieve

Het doel van dit VN-verdrag is dat de

bijdrage aan hun omgeving. Op de persoon

positie van mensen met een beperking

afgestemde zorg is mogelijk indien de

verbetert. De gemeente Voorschoten dient

gemeente een zogenaamd integraal budget

zich ervoor in te zetten dat dit verdrag ook

verstrekt waarmee de hulpbehoevende naar

in Voorschoten wordt uitgevoerd, zodat

eigen behoefte, binnen het kader van het

mensen met een beperking in staat worden

budget, zorg op maat kan inkopen.

gesteld mee te doen aan onze samenleving.

kwaliteit en vreugde aan de maatschappij

Dit betekent onder meer dat werkplekken en

PGB
Het CDA Voorschoten is groot voorstander
van persoonsvolgende bekostiging. Het
persoonsgebonden budget (PBG) is hét

(gemeentelijke) balies worden aangepast,
restaurants goed toegankelijk zijn, maar
ook dat het onderwijs toegankelijk is voor
leerlingen met een beperking. Het CDA

aangewezen instrument om dit te realiseren.

wil dat alle relevante verordeningen en

In de afgelopen jaren is er op het tarief PGB

getoetst aan dit verdrag en, waar nodig,

fors gekort (circa 25%). De achterliggende
gedachte was dat budgethouders geen
overhead hebben en dus goedkoper zouden

beleidsdocumenten (gefaseerd) worden
worden geactualiseerd indien het verdrag
daartoe aanleiding geeft. Het resultaat
hiervan is dat een maatschappelijk ‘design

kunnen inkopen.

for all’ ontstaat. De gemeente geeft daarmee

Deze redenering werkt in de praktijk niet.

dienen toegankelijk te zijn voor mensen

Het gaat niet om de overhead van de
budgethouder, maar om de markt waarop
ingekocht moet worden. Zodra er sprake is
van inkoop op de professionele markt, komt

het goede voorbeeld: Onze voorzieningen
met een rolstoel en andere gangbare
hulpmiddelen, en uiteraard ook voor onze
senioren en junioren.

een budgethouder niet uit met een korting op

Maatschappelijke voorzieningen

het marktconforme tarief. Dan kan kwaliteit

Zwembad

van ondersteuning niet (voldoende) worden

In 2020 loopt het contract met Sportfondsen

gerealiseerd en moet er vaak worden

Voorschoten af. Mede gezien de fragiele

uitgeweken naar niet-professionele zorg.

financiële omstandigheden van de gemeente
Voorschoten staat de toekomst van het

Het CDA is daarom geen voorstander van
korting op de PGB- tarieven. We willen dat
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zwembad onder druk.

Het CDA Voorschoten wil het zwembad voor

1. van de Voorschotense bevolking een

Voorschoten behouden: vele jonge inwoners

extra bijdrage kan worden gevraagd;

leren hier zwemmen. Jonge mensen en

2. van het zwembad zelf een bijdrage wordt

senioren recreëren in het zwembad en

gevraagd door een substantiële verlaging

werken er aan hun conditie. Ook speelt de

van de gemeentelijke exploitatiebijdrage.

beschikbaarheid van een zwembad een

Dekking voor het laatstgenoemde bedrag

rol bij de keuze van gezinnen met jonge

kan onder meer worden gevonden door:

kinderen bij een (mogelijke) verhuizing

• de opbrengst uit de gezamenlijke

naar Voorschoten. Het zwembad kost geld,

huisvesting van ambtenaren en

maar heeft ook een hoog maatschappelijk

• de opbrengst uit het omzetten van

rendement. Het CDA zal zich daarom

de grondslag van de rioolheffing: die

maximaal inzetten om het zwembad ook na

verandert van een gebruikersheffing in

2020 te behouden voor Voorschoten. Bij de

een eigenaarsheffing.

behandeling van de begroting 2018 hebben
wij voorgesteld een taskforce van externe

Kinderboerderij

deskundigen in te stellen die alternatieven

De kinderboerderij, vindt het CDA, moet

gaat onderzoeken. Dit onderzoek moet

voor Voorschoten behouden blijven. Deze

ertoe leiden dat het zwembad na 2020 niet

heeft een educatieve en recreatieve functie,

leeg komt te staan en werkgelegenheid niet

voor jong en oud. Het CDA vindt het daarom

verloren gaat.

belangrijk dat de kinderboerderij wordt
geholpen bij het vinden van alternatieve

Ook voor de Golfclub dient een passende

inkomstenbronnen. De kosten moeten

oplossing te worden gevonden. Het CDA zet

houdbaar zijn. De zorgfunctie van de

hierbij in op een combinatie van maatregelen

kinderboerderij is in dit verband relevant.

die zowel het zwembad als de Golfclub ten

Hiermee kunnen wegvallende inkomsten

goede komen.

uit gemeentelijke subsidie deels worden
opgevangen. Hierbij kan ook de relatie met

Voorop staat dat wat het CDA betreft de

het theehuis Jansland en de Gouden Leeuw

tering naar de nering moet worden gezet. Dit

worden betrokken.

betekent dat:

Bibliotheek

zou kunnen worden verplaatst, bijvoorbeeld

De bibliotheek heeft een belangrijke

naar de aula van een school of naar het

educatieve en culturele functie. Die

Bondsgebouw. Dan kan de huidige locatie

draagt immers bij aan de bevordering van

van het cultureel centrum worden verkocht

leesvaardigheid van alle Voorschotenaren,

en ontwikkeld. Zo realiseren we bovendien

jong en oud. De bibliotheek is een

een besparing op onderhoudskosten. Voor

belangrijke samenwerkingspartner voor het

de culturele functie van het centrum moet

onderwijs. School en bibliotheek stimuleren

een andere locatie worden gevonden.

het kind om te lezen, thuis en op school.
Dat heeft impact: kinderen die veel lezen

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

zijn beter in taal en hebben daarmee een

Sport- en culturele voorzieningen in

goede toegang tot de arbeidsmarkt. Ook

Voorschoten moeten goed toegankelijk zijn,

speelt de bibliotheek een rol in het omgaan

ook voor inwoners met een lager inkomen.

met moderne media en het leren van

Als kinderen niet kunnen deelnemen aan

‘digitale vaardigheden’. De bibliotheek is

activiteiten op school en aan het sociaal

het kenniscentrum van ons dorp en ook een

maatschappelijk leven, ontstaat risico op

plek waar jong en oud elkaar ontmoeten.

sociale uitsluiting. Kinderen die in dit soort

Wij maken ons hard voor het behoud van de

omstandigheden opgroeien behalen over

bibliotheek voor Voorschoten.

het algemeen lagere onderwijsprestaties en
hebben meer kans om later zelf opnieuw

Cultureel Centrum

in een armoedesituatie terecht te komen.

Het huidige cultureel centrum is gehuisvest

Dit is een onwenselijke situatie. Hoewel de

in een relatief oud gebouw, met een relatief

sociale voorzieningen voor inwoners met

lage bezettingsgraad. Het cultureel centrum

een lager inkomen in Voorschoten goed

omvat vier zalen waarvan een zaal ook

zijn, wil het CDA Voorschoten onderzoeken

als filmzaal fungeert. Diverse culturele

of aansluiting van Voorschoten bij het

organisaties maken gebruik van het centrum.

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds
mogelijk is. Deze fondsen bieden

Mede gezien de relatief lage bezettingsgraad

mogelijkheden aan kinderen en jongeren uit

en hoge onderhoudskosten is het CDA

gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te

Voorschoten van mening dat de filmzaal

worden van een sport- of culturele instelling.
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Programma - hoofdstuk 5

Duurzaamheid
Rentmeesterschap staat centraal. We gaan
daarom duurzaam om met ons milieu, energie
en ruimte.
Het CDA wil een beter land doorgeven en

bij initiatieven van buurten, verenigingen,

kiest daarom in de komende jaren voor een

corporaties en bedrijven dienen zo snel en

stevige impuls voor groei, innovatie en een

goed mogelijk te worden weggenomen.

duurzame toekomst. Om een duurzame

Samen met de gemeente kunnen afspraken

toekomst te realiseren, is het nodig om

worden gemaakt over te leveren prestaties.

te groeien naar een circulaire economie:
uiteindelijk moeten alle (onderdelen van)

Het CDA wil dat de gemeente zelf ook op

producten na gebruik worden hergebruikt.

zoek gaat naar mogelijkheden om haar

Afval wordt een grondstof met een nieuwe

energieverbruik terug te dringen. Nieuwe

bestemming. Met onze innovatieve

woningen worden in Voorschoten gasvrij en

afvalbranche en topuniversiteiten kan

energieneutraal gebouwd. Hiervoor is het

Nederland leidend zijn in de beweging naar

van belang om in een vroeg stadium met

een circulaire economie. Dat levert ook

ontwikkelaars, bouwers en netbeheerders

nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

in gesprek te gaan om mogelijke

op. De overheid, het bedrijfsleven, de

belemmeringen weg te nemen en verhoging

afvalbranche en de wetenschap dienen de

van woonlasten van toekomstige bewoners

handen ineen te slaan om deze broodnodige

te voorkomen.

omslag te maken. De gemeente Voorschoten
kan hierin een actieve rol spelen. Het

In regionaal verband (Holland Rijnland) werkt

CDA gaat zich inspannen om Voorschoten

Voorschoten samen met andere gemeenten

duurzamer te maken op verschillende

aan de energietransitie: in 2050 is de regio

aspecten.

energieneutraal. In verschillende regio’s

Duurzaamheid

ontstaan initiatieven om met gemeentes
intentieverklaringen te ondertekenen

Energie besparen en zelf energie

voor energie neutrale en gasvrije regio’s.

opwekken / energietransitie Holland

Het CDA staat hier positief tegenover.

Rijnland

Vanzelfsprekend zijn niet alleen woonlasten

Burgers die zelf initiatieven nemen om

hierin belangrijk, maar ook gezondheid en

energie op te wekken of energie besparen,

comfort voor de gebruikers.

moet de ruimte worden geboden. Barrières
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Duurzame energiebronnen

Circulaire economie, afval en zwerfafval

Op onze leefomgeving moeten we

terugdringen

zuinig zijn, vindt het CDA. Wij zijn

In de gebouwde omgeving wordt zeer

daarom voorstander van duurzame

veel gerecycled. Het merendeel van

energiebronnen. Om landelijke en Europese

onze grondstoffen moet echter ‘opnieuw’

duurzaamheidsdoelstellingen te halen

worden gemaakt, omdat ons sloopafval

moet worden ingezet op alternatieve,

nu vooral laagwaardig wordt gebruikt. Het

CO2-neutrale energiebronnen. Het CDA

CDA ziet de circulaire economie daarom

is voorstander van nieuwe vormen van

als een kans voor nieuwe bedrijvigheid en

energieopwekking en zal de aanleg hiervan

het verminderen van afval en verspilling

stimuleren. Om het gebruik van alternatieve

van grondstoffen. Bij inkoop, nieuwbouw,

energie te bevorderen wil het CDA een

renovatie, restauratie en grootschalig

subsidiefonds oprichten dat (opnieuw)

onderhoud spelen daarbij telkens drie

aangevuld wordt uit opbrengsten van

vragen een rol:

energiebesparing. Dat heeft als doel om

1. Hoe kunnen we materiaalstromen

bedrijven en particulieren aan te moedigen

beperken (door bijvoorbeeld te kiezen

én financieel te ondersteunen bij de transitie

voor lokale producten of hergebruik)?

naar alternatieve energiebronnen. Als
lantaarnpalen vervangen moeten worden,
voeren we ze uit in LED. Inwoners en

2. Hoe kunnen we materiaalgebruik
verminderen?

3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de

ondernemers van Voorschoten worden goed

levensduur van gebouwen of producten

geïnformeerd over landelijke regelingen

wordt verlengd of dat ze relatief makkelijk

voor het verduurzamen van woningen en

kunnen worden gedemonteerd voor

kantoren.

hergebruik?

Water

De gemeente is verantwoordelijk voor

Het CDA kiest voor doelmatig

het inzamelen van afval. In 2016 heeft de

waterbeheer. In samenwerking met het

gemeenteraad van Voorschoten een nieuw

Hoogheemraadschap van Rijnland willen

afvalbeleidsplan vastgesteld. Doel van

we werken aan het behoud van schoon

dit plan is het percentage afvalscheiding

water door innovatie en duurzaamheid in

te doen toenemen tot 75 % in 2020. Een

de afvalwaterketen. Zo houden we ook de

belangrijk onderdeel van dit plan vormt de

tarieven laag.

vervanging van de huidige bovengrondse
containers. Daarmee is een belangrijke basis

We zetten in op het ontstenen van gebieden

gelegd van het afvalbeleid in de komende

om wateroverlast te voorkomen. We denken

jaren. Ons streven is het voorkomen van

daarbij ook aan waterafvoerbeperkende

afval, het hergebruik van afval en recycling.

maatregelen zoals sedum-daken.

Het restafval dat overblijft, wordt bij voorkeur
gebruikt om energie op te wekken. De
gemeente kan de inzameling van zwerfafval
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aanmoedigen door materiaal voor de

aangekondigde en verwachte veranderingen

inzameling gratis beschikbaar te stellen.

in regelgeving.

Verduurzamen van verkeer

Asbest

Eén van de meest duurzame vormen van

Van de asbestverdachte daken in

transport is de fiets. Gratis fietsenstallingen

Voorschoten wil het CDA een inventarisatie

in het centrum van ons dorp maken het

en analyse laten maken. Ter voorbereiding

gebruik van de fiets extra aantrekkelijk. Het

op het eventuele verbod willen wij kijken

CDA is voorstander van elektrisch rijden.

hoe wij een platform voor een zogenaamde

Het verkeer kan verduurzaamd worden

asbesttrein kunnen realiseren. Hierbij

door voldoende laadpalen voor elektrische

stimuleert de gemeente betrokken

auto’s en elektrische fietsen te plaatsen.

pandeigenaren om samen te werken en zo

Hoewel de gemeente geen directe invloed

een verwijdervoordeel te realiseren. Het

heeft op de uitvoering van het Openbaar

CDA wil dat de gemeente zo’n asbesttrein

Vervoer pleit het CDA voor een goede

aanmoedigt en ondersteunt.

bereikbaarheid van Voorschoten met het
Openbaar Vervoer. Goede contacten met

Fairtrade

de provincie en vervoersmaatschappijen

Het CDA wil dat de gemeente Voorschoten

zijn daarom van groot belang. Terugdringen

een fairtrade-gemeente wordt. Fairtrade

van geluidshinder van de A4 is ook nodig:

is een middel om bij te dragen aan

het CDA blijft zich inzetten voor de spoedige

eerlijke handel tussen rijke en arme

aanleg van een geluidsscherm bij de A4.

landen en bevordert maatschappelijke
ondernemen. Een goede fairtrade-

Voorbeeldfunctie

campagne helpt om initiatieven en

De gemeente heeft een belangrijke

suggesties voor verduurzaming te

voorbeeldfunctie als het gaat om

genereren bij het onderwijs, het

verduurzaming. Uiterlijk in 2030 zijn de

verenigingsleven, commerciële organisaties

gemeentelijke gebouwen energieneutraal,

en maatschappelijke. Dit past goed bij

onder meer door zonnepanelen aan te

de duurzame ambities van de gemeente

brengen. De benodigde investeringen

Voorschoten.

worden zo veel mogelijk gedekt uit de
energieopbrengsten. Het CDA is van mening

Wonen en bouwen

dat de gemeente hiervoor het energiegebruik

Goed wonen is belangrijk voor het welzijn

van de gemeentelijke gebouwen jaarlijks

van jong en oud. Het CDA wil bij de

in kaart moet brengen en een plan moet

huisvesting opkomen voor zowel betaalbare

opstellen om het energiegebruik elk jaar

sociale huur als voor betaalbare goedkopere

verder te kunnen terugdringen. Bij groot

woningen. Dit is nu ook de benadering van

onderhoud en renovatie kan de gemeente

de Woonvisie Voorschoten 2016-2019. Het

actief sturen, zodat kosten worden bespaard

CDA onderkent de huidige problematiek op

op maatregelen die noodzakelijk zijn gezien

de woningmarkt: er zijn lange wachtlijsten
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voor betaalbare sociale huurwoningen van

De gemeenteraad van Voorschoten heeft

actieve woningzoekenden. Het CDA werkt in

besloten het onderhoud aan de wegen en

regionaal verband constructief samen om

groen van Voorschoten bij te stellen van B

deze wachtlijsten aan te pakken. Tegelijk

naar C. Dat betekent dat een groter beroep

vinden wij het belangrijk dat daarbij lokaal

op burgers moet worden gedaan om de

maatwerk een reële optie is. Voor ons telt

eigen straat en de eigen omgeving van

zwaar een reële impuls te kunnen geven

onkruid vrij te houden.

aan woningbouw voor Voorschotenaren. Het
CDA wil daarop blijven inzetten.

Bereikbaarheid
Voorschoten moet goed bereikbaar en

In onze participatiesamenleving wordt

toegankelijk blijven. Het CDA is voorstander

levensloopbestendig wonen/bouwen

van de aanleg van de tunnel onder

steeds belangrijker. Het CDA vindt het

Voorschoten (Rijnland-route), maar is van

belangrijk dat ouderen zo veel mogelijk

mening dat het Lammenschansplein snel

in hun (vertrouwde) buurt kunnen blijven

en op korte termijn moet worden aangepakt.

wonen, indien zij vanwege hun leeftijd

Het CDA heeft dit eerder onder de aandacht

een aangepaste woning nodig hebben. Bij

gebracht bij de Provincie en blijft dit doen.

de verdeling van woonruimte krijgt deze

Uiteraard moet overlast bij de realisatie van

doelgroep daarom prioriteit.

de Rijnlandroute tot een absoluut minimum
beperkt blijven.

Huisuitzettingen dienen zoveel mogelijk
te worden voorkomen, aangezien de

Reparaties aan het wegdek worden tijdig en

betrokkenen niet zelden ‘van de wal in de

goed gecommuniceerd. Bruggen worden in

sloot’ geraken indien zij uit hun woning

de spits niet geopend.

worden gezet.

Beheer Groen, wegen, parkeren

Parkeren
Kort parkeren in Voorschoten, ook in het

In 2016 heeft de raad middelen beschikbaar

centrum, blijft gratis. Dit draagt bij aan

gesteld voor een voorlopig ontwerp van de

de toegankelijkheid van de winkels in het

Leidseweg Noord, die gerenoveerd moet

centrum, en ook buiten het centrum.

worden. Dekking voor die renovatie is niet

Het CDA is van mening dat de Schoolstraat

beschikbaar, mede vanwege de financiële

fietsvrij moet worden gemaakt, zodat een

positie van Voorschoten. In de aankomende

winkelgebied ontstaat waar voetgangers

periode moet daarom worden gezocht naar

veilig en zonder hinder van fietsers kunnen

dekking daarvoor. De renovatie is dringend

winkelen. De verkeersborden in het centrum

nodig vanwege de grondwateroverlast

dienen zodanig te worden geplaatst en

en de toenemende verkeersdruk. Gezien

gepositioneerd dat handhaving van wet- en

de overlast van het grondwater zal het

regelgeving adequaat en efficiënt mogelijk is.

Waterschap worden gevraagd om een
financiële bijdrage aan de kosten van de
renovatie van de Leidseweg Noord.
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Ondernemend Voorschoten
Een eerlijke en duurzame economie, waarin
ondernemerschap loont.
Ondernemers zijn belangrijk voor

Lokale ondernemers worden betrokken

Voorschoten. Zij stimuleren innovatie en

bij aanbestedingen van de gemeente

ambitie. Ondernemers en familiebedrijven

Voorschoten, uiteraard voor zover dat

zorgen voor werkgelegenheid en dragen

binnen het inkoopbeleid en wettelijke kaders

dikwijls bij aan sponsoring van evenementen

mogelijk is. We zetten ons als CDA daarom

en allerhande vormen van recreatie. Het

in voor een registratieplatform waar lokale

CDA wil ondernemers daarom ruimte bieden

ondernemers grote en kleine diensten

om hun initiatieven goed te faciliteren. We

gestructureerd aan de gemeente kunnen

noemen een aantal belangrijke punten die

aanbieden.

ons inziens blijvend aandacht behoren te
krijgen:

Bedrijvencontactfunctionaris
De bedrijvencontactfunctionaris van de

Goede, snelle dienstverlening

gemeente Voorschoten blijft behouden.

Ondernemers hebben recht op

De bedrijvencontactfunctionaris wordt

rechtszekerheid. Duidelijk moet zijn

het aanspreekpunt voor ondernemers die

welke termijnen zijn verbonden aan

informatie nodig hebben over gemeentelijk

beslisprocedures bij het aanvragen van

beleid rond vergunningen, grondzaken en

vergunningen. Overbodige regels kunnen

soortgelijke benodigdheden en brengt hen

daarbij worden geschrapt. Hierbij moet

in contact met de juiste aanspreekpartners

wel telkens in acht worden genomen wat

binnen de organisatie. Het 14071 nummer

het schrappen van regels betekent voor

wordt afgeschaft. Zo krijgen ondernemers

(andere) belanghebbenden. Uitgangspunt

weer direct ambtenaren te spreken.

is dat handhaving van (lokale) regelgeving
adequaat plaatsvindt.

Foto: ondernemersverenigingvoorschoten.nl
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Veiligheid
Een gemeente waarin mensen veilig zijn en zich
veilig voelen.
Alledaagse vormen van overlast en

Bestrijding fietsendiefstal

criminaliteit dragen bij aan een toenemend

Diefstal van fietsen bij station Voorschoten is

gevoel van onveiligheid. Veiligheid is een

in de afgelopen periode sterk toegenomen.

primaire levensbehoefte en een belangrijk

Het CDA vindt het belangrijk dat deze

recht. Veiligheid betekent de afwezigheid

ontwikkeling zo snel mogelijk tot het

van direct gevaar en angst. Maar ook ruimte

verleden behoort. In samenspraak met de

om je eigen leven te leiden en talenten

Nederlandse Spoorwegen moet worden

tot ontwikkeling te brengen, samen met

bezien of cameratoezicht op en rondom de

anderen. Een samenleving waarin men bij

stations in Voorschoten mogelijk is.

elkaar betrokken is, vormt de basis voor
een veilige samenwerking. Om overlast en

Pilot tijdelijke kentekenregistratie

criminaliteit tegen te gaan dient de gemeente

In het verleden is diverse malen gesproken

Voorschoten goed samen te werken met de

over het plaatsen van camera’s op

politie. Met het oog op de bevordering van

ontsluitingswegen, die kentekenplaten

veiligheid in Voorschoten stellen wij een

kunnen registeren om daarmee

aantal maatregelen voor.

woninginbraken te ontmoedigen. Het CDA
Voorschoten wil onderzoeken of het mogelijk
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is om een pilot te houden met deze techniek

What’s app-groepen

en dit doel.

Het monopolie op geweld is belegd
bij overheid en voorbehouden aan de

Multidisciplinaire aanpak bestrijding

politie. Toch kunnen burgers bijdragen

overlast

aan veiligheid, onder meer door hun

Op diverse plaatsen in Voorschoten is

eigendommen en die van hun buren

nog steeds sprake van – terugkerende –

en van de gemeente goed in de gaten

overlast van jeugd. Het Burgemeester Van

te houden. Buren kunnen met elkaar

Berkhoutpark en het teerveldje achter de

communiceren door moderne media

sporthal zijn hier voorbeelden van. Het CDA

zoals WhatsApp-groepen. De gemeente

vindt het belangrijk dat dergelijke overlast

Voorschoten gaat het gebruik van

sterk wordt teruggedrongen. Op basis van

dergelijke groepen in het kader van de

een multidisciplinaire aanpak – politie in

veiligheid daarom bevorderen.

samenspraak met burgers en het ambulant
jongerenwerk – moet hieraan een einde
worden gemaakt zodat de kwaliteit van
wonen op deze plaatsen wordt hersteld en
vandalismeschade aan de omgeving tot het
verleden behoort.
We zetten daarnaast in op het creëren van
speciale hangplekken waar jongeren mogen
verblijven en zich mogen gedragen zoals zij
dat willen. Zij zijn immers ook inwoners van
voorschoten en hebben ook recht op een
plek.
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Verantwoording 4 jaar
CDA in coalitie
In 2014 is het CDA teruggekeerd in het college van burgemeester en wethouders. Al snel bleek
de financiële situatie slecht. Toch heeft het CDA de afgelopen 4 jaar binnen coalitie en met
andere partijen noemenswaardige resultaten bereikt.

Burger, Bestuur en Veiligheid

leverden grote bijdrage aan sterk

De CDA wethouders Eppe Beimers en Daan

verbeterd inzicht van zowel opzet en

Binnendijk zorgden voor het weer in de greep

leesbaarheid van de financiële stukken

krijgen en verbeteren van de gemeentelijke

van de gemeente, zoals begroting en

financiële situatie. Zorgen voor meer

financieel jaarverslag.

transparantie en meer grip op de financiële
situatie van Voorschoten.
Hiervoor heeft de provincie de gemeente

•

Stellen van grenzen aan het aangaan
van investeringen en schulden (plafonds).

•

Invoering tussentijdse financiële
rapportages op grote projecten.

Voorschoten gecomplimenteerd.

•

Het beëindigen van het preventief

Resultaten organisatie en financiën

toezicht van de provincie op Voorschoten

•

per 1 januari 2018 .

Versterkte begrotingsdiscipline;
stabilisatie en verbetering financiële
situatie.

•

Door het op initiatief van het

Bewustwording van oplopende
schuldenlast Voorschoten.

•

Afspraken over risico analyses en sturing

CDA verhogen van de heffing

op grote meerjarige investeringen en

precariobelasting voor leidingbeheerders

vervangingen.

(gebruik Voorschotense grond) ontvangt

•

Voorstel tot besparing op topfuncties

de gemeente € 500.000,- per jaar aan

bij gezamenlijke werkorganisatie

extra belastinginkomsten. € 117.000,- is

Duivenvoorde (WODV), o.a. door voor

daarbij ingezet om de lasten van burgers

Voorschoten en Wassenaar te kiezen

gelijk te houden. Tot 2022 (landelijke

voor 1 gemeentesecretaris i.p.v. 2. op

afschaffing precariobelasting) betekent

50/50% basis.

dit een extra inkomst van € 2.500.000.

•

•

•

Besparing op ambtelijke kosten door het

Een deel daarvan is gebruikt voor de

beleid van de gemeenten Voorschoten en

nodige vervanging van sportvelden,

Wassenaar en de werkprocessen zoveel

waaronder een kunstgrasveld voor

mogelijk op elkaar af te stemmen. Inzet

Voorschoten 97 met aanmerkelijk lagere

op verdere kostenbeheersing door het

onderhoudskosten.

zo snel mogelijk realiseren gezamenlijke

CDA wethouders Beimers en Binnendijk

huisvesting.
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•

Gestart met kwaliteitsverbetering

Veiligheid en overlast

gemeentelijke werkorganisatie

•

Steun aan protest bewoners Dobbewijk

Duivenvoorde door transparantere

tegen dreigende komst afval- of

aansturing.

duurzaamheids-centrum. Vooral door
bestuurders bij Avalex aan te spreken

Zelfstandigheid en identiteit van

op de gevolgen van de komst van het

Voorschoten

afvalcentrum voor de omgeving. Lobby

•

heeft gewerkt!

Consequent opkomen voor
zelfstandigheid Voorschoten als

Adequate aanpak van jeugdoverlast

populaire woongemeente; constructief

van teerveldje achter de sporthal in wijk

partner voor Leidse regio en Wassenaar;

Bijdorp.

afwijzing van fusie: samenwerken niet

•

•

•

Inzet tot terugdringen geluidshinder

samenvoegen.

van A-4; Vraag om prioriteit voor snelle

Samenwerken oké fusie nee! Steeds

aanleg van geluidsscherm A-4.

provinciale CDA fractie aanspreken na

•

berichten over dreigende opgelegde

Inzetten op veilig winkelen in fietsvrije
Schoolstraat.

fusie.

•

Vereenvoudigen van het faciliteren

Burgerparticipatie en communicatie

van Voorschotense feesten en events

•

CDA sprak met talloze burgers,

als Koningsdag, Paardenmarkt,

vrijwilligers en verenigingen en bracht

Vrijwilligersmarkt, Jazz culinair etc.

veel werkbezoeken.

•

•

CDA heeft open oor voor noden en

Bereikbaarheid

zorgen van burgers. Werkorganisatie

•

Duivenvoorde moet brieven en klachten

dichter bij Voorschoten. Inmiddels zijn

van burgers beantwoorden en sneller

onze huisartsen aangesloten bij de

antwoorden. Dat blijft te veel liggen.

regio Leiden en hiermee is de HAP en

CDA heeft aangedrongen op grote

de SEH beter bereikbaar; ook maken

verbeterslag.

de huisartsen nu weer deel uit van de

Vraag om meer oog voor burgers die

veiligheidsregio Hollands Midden.

geen raad weten met digitalisering door

•

Steeds aangedrongen op huisartsenpost

•

Gezorgd voor verbeterde parkeerruimte bij

automatisering dienstverlening van

NS-station met aangepast uitbreidingsplan

gemeente.

dat uiteindelijk overlast beperkt en groen

Verzoek om actievere communicatie

spaarde.

over het wel en wee van inwoners van

•

Interventie bij Prorail op versnelling

Voorschoten in lokale bladen en bijv.

uitbreiding fietsenstalling station. Is

seniorenmagazine.

inmiddels toegezegd voor 2018.

Wonen, Ruimte, Groen,
Leefbaarheid

•

Behoud van gratis parkeren in
Voorschoten.

•

Inzet voor goede busverbindingen, zoals

Verkeer en infrastructuur in en rond

inzet voor terugkeer bushalte lijn 45 in de

Voorschoten

Vlietwijk

•

•

Aangedrongen op versnelde vervanging
verouderde verkeerslichten voor betere

Energie en duurzaamheid

doorstroming binnen dorp.

•

•

voor reductie van energieverbruik.

Aangedrongen op interventie bij
provincie Zuid-Holland en Leiden op

•

toename percentage afvalscheiding

Lammenschansplein.

in 2020.

Aangedrongen op maximaal beperken

•

Aanpak en verbetering Koningin

•

Aanpak verkeerssituatie in de Nassau-

•

Intensivering voorlichting naar inwoners
en ondernemers over verduurzaming.

•

Tempo met Voorschoten als Fair Trade

wijk, terugdringen sluipverkeer.

Gemeente passend bij duurzaamheids

Afspraken over evaluatie verkeerssituatie

ambities.

in de Oranjeboomstraat en invoering van

•

Bij nieuwbouw streven naar
energieneutraal en gasvrij bouwen.

Julianalaan.

•

Voorbeeldfunctie gemeente bijv. bij

versnelde aanpak verkeersituatie

overlast bij aanleg Rijnlandroute.

•

Bijdrage aan energie-transitie in de regio

•

Zonnepanelen op o.a. het zwembad

30 km regime.

het Wedde als bijdrage op weg naar

Wijken doorlichten op ervaren

energieneutrale gemeentelijke gebouwen.

parkeerproblemen als in Bloemenbuurt,

•

Bij provincie aandringen op tegengaan

Centrum en delen Starrenburg en

geluidsoverlast van A-4; steun aan burger

Vlietwijk.

protesten

•

•

Handhaving landelijke en open structuur

Sociaal, Mens en Samenleving

Duivenvoordecorridor, duurzame invulling

Resultaten sociaal beleid

is minimaal bouwen en maximaal groen

•

Terugkeer van een fysiek spreekuur

voor zover budget dat toelaat; duurzaam

Werk en Inkomen in eigen gemeente

is integraal duurzaam; actieve rol voor

Voorschoten, in aanloop naar een

onafhankelijk kwaliteitsteam (Q-team).

volledig dagelijks geopend breed loket

Motie ingediend voor starten

voor het Sociale Domein.

burgerinitiatief wijkgericht duurzaam

•

bouwen en verbouwen.

In het beleid rekening gehouden dat
mensen veel zelf kunnen, maar dat niet
iedereen zelfredzaam is.

Wonen

•

•

•

regie van burgers, ook als zij een

voor Voorschotenaren bij vaststelling

zorgvraag hebben, te stimuleren.

•

Dankzij het CDA is het ook door

Aanpak lange wachtlijsten door

Nederland geratificeerde VN-Verdrag

samenwerking in regionaal verband.

voor personen met een handicap

Sociale woningbouw is ook bouwen voor

in het Beleidsplan Sociaal Domein

startende jonge gezinnen en ouderen

opgenomen. Er ligt hier een taak voor de

met smalle beurs in Voorschoten die

samenleving, gemeente, ondernemers

in vertrouwde omgeving kleiner willen

en burgers om zelf te kunnen meehelpen

wonen.

aan het tot stand komen van een

Nadruk op zowel betaalbare sociale huur

inclusieve samenleving.

als betaalbare koopwoningen; oog voor

•

CDA heeft zich ingespannen om eigen

CDA zet in op reële bouwimpuls
woonvisie.

•

•

•

Instellen egalisatiereserve bij ontvangst

middengroepen.

rijksgelden op basis van nieuwe

Levensloop bestendig wonen/bouwen

Jeugdwet; Wet Maatschappelijke

verdient meer prioriteit.

Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet
om dit geld beschikbaar te houden voor
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aanwending voor taken voor jeugd,

•

participatie en zorg.

•

Overhevelen van de zgn. Klijnsma-

hoofdvoetbalveld bij Voorschoten ’97.

•

gelden naar de stichting Leergeld.
Hiermee kunnen aan kinderen die dit

Aanleg van een nieuw kunstgras
Aanleg van een nieuw hockeyveld voor
Forescate.

•

Aanleg van een nieuw handbalveld.

nodig hebben voorzieningen in natura

•
•
•

worden gegeven.

Voor deze aanleg is door de CDA-fractie een

Voorkomen van huisuitzetting door beter

concrete financiële dekking aangegeven.

samenwerken met corporatie.

Door de precariobelasting te verhogen voor

CDA heeft zich ingespannen om de

leidingbeheerders (gebruik Voorschotense

sociaal raadsvrouw te behouden.

grond) wordt voor jaren (tot 2022) €500.000,-

Dankzij CDA wordt de extra

per jaar binnengehaald zonder de burger

studietoeslag voor studenten met een

daar extra voor te belasten. € 117.000,- is

handicap dit jaar geëvalueerd om te

daarbij ingezet om de lasten van burgers

kijken of dit bedrag aangepast moet

gelijk te houden.

worden. Voor deze groep is het niet
makkelijk is om naast studie een baan te

Verenigingsleven en behoud

hebben of te vinden.

voorzieningen

•

Steeds aandacht voor verenigingsleven

Resultaten sport en recreatie

en inzet vrijwilligers . Ze vormen het

•

Vaststellen beleidskader subsidiering

cement van Voorschoten. Het koesteren

sportvoorzieningen.

van organisaties als Oranjevereniging,
comité Paardensport en Paardenmarkt,
stichting Weekend van Voorschoten
en Jazz Culinair vanwege events en
promotie cultuur.

•

Minder regels bij aanvragen vergunning
voor evenementen en gericht faciliteren
en ondersteunen ter voorkoming
drempels voor lidmaatschap en
organiseren activiteiten.

•

Algemeen gesteunde motie voor
periodieke dienstenveiling tussen
verenigingen en ondernemers
(“beursvloer”).

•

Ondanks de noodzaak tot financiële
herbezinning zet het CDA zich
continue in voor behoud van voor
leefbaarheid cruciale voorzieningen

als zwembad, kinderboerderij,
filmtheater. Zwembad Wedde staat
symbool voor voorzieningen. CDA zet
alles op alles om dit na 2020 open te
houden. Een begin 2018 benoemde
taskforce van deskundigen van buiten
de politiek adviseert hoe zwembad kan
voortbestaan, zoals in Oegstgeest en
elders ook kon.

•

Met aanpassing van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
is voorkomen dat verenigingen
in eigen accommodaties geremd
worden in sociale functie; een feestje
in verenigingsgebouw is geen
paracommercie!

•

Uiteindelijk toch kwaliteitsimpuls

Cultuur

westkant Schoolstraat (“dienweg”) bij

•

aanpak Deltaplein.

Ingezet op het behoud van de
bibliotheek als belangrijke educatieve

•

en culturele voorziening en als
onmisbaar kenniscentrum. Het steeds

•

•

•

Inzetten op winkelen in fietsvrije
Schoolstraat.

•

Één loket voor ondernemers voor

stimuleren van samenwerking met het

economische zaken en adviezen over

basisonderwijs.

duurzaamheid .

Het tonen van waardering voor muzikale,

•

Stroomlijning beslisprocedures bij

creatieve en andere cultuurvormen en –

aanvragen vergunningen; snellere

uitingen.

dienstverlening.

Steeds aandacht voor het zorgvuldig

•

Schrappen overbodige regelgeving bij

omgaan met waardevol cultureel

uitgangspunt adequate handhaving

erfgoed.

lokale regelgeving.

Continue inzet voor het behoud van
zichtbaarheid beeldbepalende gebouwen

•

Behoud bedrijvencontactpersoon als
aanspreekpunt voor ondernemers.

en monumenten, zoals Zitmankerkje en
grenspaal in Laantje van Wissen.
Ondernemend Voorschoten

•

CDA zet zich steeds in op een sterk en
levendig Centrum met breed winkel- en
cultureel aanbod.
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