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Mevrouw de voorzitter, geachte dames en heren,
Voor ons ligt een gedegen begroting die meerjarig sluitend is. In het Leiderdorps Weekblad
stond deze week de grafische weergave van de begroting, dank aan het College dat aan
onze motie van vorig jaar gehoor is gegeven. Het CDA is tevreden met het meerjarenbeeld
en met de ingeslagen weg en wij willen graag vier aandachtspunten benoemen:
1.
2.
3.
4.

Duurzaamheid
Sport
Verkeer
Sociaal domein

1. Duurzaamheid.
Het college is goed aan de slag gegaan met de duurzaamheidsagenda.
Complimenten voor de campagne Goed, om voorlichting te geven over energiebesparing, en
dit deels te doen met de inwoners zelf.
Complimenten voor meer aandacht voor de operatie Steenbreek. Groene en onverharde
tuinen zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit.
Om de biodiversiteit in onze gemeente te kunnen meten, is er het natuurmeetnet, een
instrument dat dankzij een motie van het CDA nu beschikbaar is.
Een belangrijk instrument, dat ons begin volgend jaar een eerste beeld geeft van de
biodiversiteit in Leiderdorp en waar we over een paar jaar, na meerdere tellingen, een trend
kunnen gaan zien en daar indien nodig, beleid op kunnen aanpassen.
Bij duurzaamheid vindt het CDA belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan innovatieve
ideeën, en dat we ook kritisch blijven kijken waar voor de gemeente de grootste winst is te
behalen. Daarnaast moeten we inwoners blijven stimuleren met eigen initiatief.

2. Sport
Op het gebied van sport zijn we heel actief in Leiderdorp, vooral de sportclubs en de
vrijwilligers. Ook de gemeente draagt haar steentje bij: Het CDA is trots dat RCL begin dit
jaar een prachtig clubhuis kon openen. Alecto heeft nu de beschikking over een opblaasbare
hal, Liethorp heeft een nieuw dak met zonnepanelen, en de jeu-de-boules vereniging heeft
een mooi opgeknapte toegangsbrug naar hun speelveld. Ook zijn er aanpassingen gedaan
in de erfpachtcanon, waardoor sportverenigingen minder hoeven te betalen. Voorbeelden dat
dit (en het vorige) college de sport een warm hart toedraagt, en dat juicht het CDA toe.
Wij begrepen dat het nieuwe sportbeleid vooral gericht is op hoe sport kan bijdragen aan
welzijn. Het CDA weet dat er nu al veel verenigingen zich met allerlei activiteiten inzetten
voor gezondheid en welzijn in ons dorp, en wij wachten het nieuwe sportbeleid met
belangstelling af.
Wij maken ons nog wat zorgen over de btw-heffing bij sportbeoefening, en wachten af met
welke compensatieregelingen het Ministerie komt volgend jaar.
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3. Verkeer
Leidse Ring Noord: in de begroting staat dat de uitwerking gebeurt in samenspraak met
beide raden. Maar, het college van Leiden heeft ons laten weten dat er sprake is van uitstel.
Ontzettend jammer. Allerlei vragen komen op, en we hebben veel zorgen hierover. Fijn dat
er een informatieavond is gepland over dit thema zodat onze vragen hopelijk beantwoord
kunnen worden.
Mooi dat de Vossiuslaan eindelijk gaat worden aangepakt, maar hoe zit het nu met de
Voorhoflaan? Zowel in 2017 als 2016 heeft het CDA bij de algemene beschouwingen hier
aandacht voor gevraagd, en keer op keer is toegezegd dat er iets gaat gebeuren. Wij kunnen
helaas niets terugvinden over de Voorhoflaan in de paragraaf onderhoud wegen.
Teleurstellend. Wij vragen het College zo snel mogelijk de herinrichting Voorhoflaan op te
pakken, in samenspraak met de omwonenden.
4. Sociaal Domein
In het VNG magazine zegt Sven de Langen, CDA wethouder Rotterdam en beoogd
voorzitter VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs: “de decentralisatie is de beste
verandering die we de afgelopen decennia in de zorg hebben gemaakt. Eindelijk kunnen we
de zorg dicht bij de mensen, in de wijk, organiseren”. Einde citaat.
Het CDA vindt het principe heel goed dat de zorg dicht bij wordt georganiseerd, door
professionals, in de buurt. Wij hebben al eerder complimenten gegeven aan alle ambtenaren
en professionals die zich hier in Leiderdorp voor inzetten, en wij doen dat voor de bereikte
voortgang graag nogmaals!
Wij hebben nog wel een aantal aandachtspunten:
Preventie in het Sociaal Domein is heel belangrijk, daar heeft het CDA altijd voor gepleit.
Mooi dat dit college nog meer inzet op preventie.
Waar wij de aandacht op willen vestigen, is eenzaamheid. In de begroting staat: ‘voorkomen
dat mensen eenzaam worden.’ Mooi, dat is preventie en daar zijn we als CDA voor. Maar,
wat doen we voor de mensen die zich nú eenzaam voelen? 46,1% van de Leiderdorpers
geeft aan zich eenzaam te voelen. Het is onacceptabel dat dit zo’n groot percentage is. Hoe
bereiken we deze mensen en wat gaan we doen?
Wij komen met een motie, waarbij wij het College vragen inspiratie op te doen uit het
landelijke actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’ en in overweging te nemen onderdelen
uit dit actieprogramma lokaal vorm te geven.
Zorg dichtbij, dat geldt ook voor de jeugd. Het CDA vindt het belangrijk dat er goede zorg is
voor de jeugd. Wij zijn akkoord om het tekort dat elke keer ontstaat, aan te vullen om die
zorg te kunnen leveren. We hebben het al jaren over de tekorten op de jeugdhulp. En dat er
een tekort is, is begrijpelijk, we hebben minder geld meegekregen van het Rijk, en er is
waarschijnlijk meer vraag naar zorg door de lagere drempels. Ook is de transformatie bij de
zorgaanbieders nog volop bezig.
Zou de nieuwe manier van zorginkoop in de Leidse regio meer mogelijkheden voor preventie
en minder kosten gaan opleveren? Daar spreken we volgende week over in het politiek
forum.
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Onlangs maakte de VNG bekend dat veel gemeenten die een tekort op de jeugdhulp
hebben, een bijdrage ontvangen uit het Fonds tekortgemeenten. Wij zijn benieuwd of ook
Leiderdorp een aanvraag heeft gedaan voor deze zogenaamde stroppenpot, en of de
aanvraag is gehonoreerd.
Het CDA is tevreden over het initiatief van dit college om onze gemeente dementievriendelijk
te gaan maken. Doel is dat de samenleving zich gaat instellen op mensen met dementie. Wij
begrepen dat het projectplan in de maak is, en wij worden graag geïnformeerd hierover.
Morgen is het de dag van de mantelzorg, dan krijgen mantelzorgers erkenning en aandacht
voor hun moeilijke taak. Het CDA vraagt aandacht voor de jonge mantelzorgers. Jongeren
ondervinden bij langdurige mantelzorg vaak negatieve gevolgen (ontbreken sociaal leven,
schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten etc).
Probleem is dat deze groep niet altijd zichtbaar is, en dat ze weinig ondersteuning van de
gemeente ontvangt. Wellicht een taak voor de nieuwe welzijnsorganisatie Incluzio?
Deze organisatie gaat met een samenhangend en dekkend ondersteuningsaanbod aan de
slag voor het welzijn van alle Leiderdorpers.
Deze transformatie in het welzijn heeft veel onrust opgeleverd, en de aanstaande
verandering doet bij vrijwilligers pijn. Het uiteindelijke doel, welzijn voor alle inwoners, is iets
waar wij in geloven. Het is de opdracht aan ons allen om iedereen, in het bijzonder de
vrijwilligers, mee te nemen in deze verandering. De kennismaking met Incluzio gaf onze
fractie een beeld van een organisatie die heel goed weet wat ze wil en die de weg in ons
dorp al aardig kent. De verwachtingen zijn hooggespannen en de lat ligt hoog. Het CDA blijft
de komende periode gevoelig voor signalen uit de samenleving over deze ontwikkeling en wij
vragen aan het college en aan Incluzio nogmaals speciale aandacht voor de vrijwilligers.
Want vrijwilligers, van jong tot oud, zijn ontzettend belangrijk voor Leiderdorp.
Wij vragen Gods zegen voor het mooie werk dat zij belangeloos doen in dit prachtige dorp.
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