
 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

 

Jaarverslag 2013 fractie PvdA  

 

Inleiding 

De gemeenteraadsfractie bestond het gehele jaar 2013 uit: Marjan van Giezen (fractievoorzitter), Nadine 

Stemerdink (plv. fractievoorzitter), Maarten Oosschot, Cemil Altay en Arnout Brussaard. Helaas hebben we 

in 2013 afscheid moeten nemen van onze twee zeer gewaardeerde commissieleden: Hans Wagner en Paul 

van der Burg. Beiden hebben een mooie carrièrestap gemaakt die helaas niet te combineren viel met het 

Commissie-lidmaatschap. De PvdA levert naast het Commissiewerk ook de voorzitter van de Commissie 

Algemene Zaken (Arnout Brussaard), een AB-lid van Haaglanden (Arnout Brussaard/Maarten Oosschot) en 

de voorzitter van de Commissie voor de Geloofsbrieven (Nadine Stemerdink).  

 

2013 was een belangrijk jaar. Als het jaar voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen (19 maart 

2014) betekent dit ook het laatste jaar waarin grote projecten worden afgerond en belangrijke besluiten 

worden genomen. Daarom heeft de PvdA-fractie zowel bij de Voorjaarsnota als bij de Begroting ingezet op 

een paar belangrijke dossiers voor de PvdA. Denk hierbij aan  jeugdwerkeloosheid en de leefbaarheid van 

de buurten, onder andere door winkelgebieden levensvatbaar te houden.  

 

Daarnaast was 2013 ook het jaar waarin de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

(GR2014) is vastgesteld.  Er is voor  gekozen de lijst al vroeg, dus in alle rust, vast te stellen. Met succes, 

want dankzij een goede voordracht van de kandidaatstellingscommissie o.l.v. Paul van der Burg konden we 

al in september 2013 unaniem onze kandidatenlijst vaststellen! Gekozen is voor een mix van ervaren en 

nieuw, waarbij voor de nieuwe kandidaten vooral gekeken is naar kennis en ervaring op jeugdzorg en 

economie, kennis die nog onvoldoende aanwezig was in de huidige fractie. Terwijl dit wel belangrijke 

dossiers worden voor GR2014.  

 

Voor Gregor Rensen was 2013 het laatste volle jaar als (onze) wethouder. Hij heeft al tijdig aangekondigd  

dat hij na de verkiezingen niet meer zal terugkomen. Acht jaar wethouder trekt een zware wissel op je 

energie en gezinsleven. Een begrijpelijke beslissing dus, maar voor ons wel het vertrek van een zeer 

gewaardeerd wethouder, die ongelooflijk veel heeft bereikt. Hulde dus aan Gregor Rensen! 

 

Commissie Maatschappelijke Activiteiten 

Raads- en commissieleden: Nadine Stemerdink, Arnout Brussaard en Cemil Altay 

 

Decentralisaties 

Ook in 2013 zijn in Leidschendam-Voorburg de drie decentralisaties (ook genoemd: 3D) aan de orde 

geweest op weg naar de invoering per 1 januari 2015. In de laatste raadsvergadering van het jaar is de 

Kadernota 3D van wethouder Gregor Rensen met raadsbrede steun vastgesteld. De vooruitzichten  onder 

druk van bezuinigingen en een veranderende (participatie)samenleving zijn lastig, te meer daar wet- en 

regelgeving en budgetten nog niet vaststaan.  De vragen rond uitvoerbaarheid en haalbaarheid in 2015 zijn 

toegenomen. De gemeenten krijgen grote taken, verantwoordelijkheid en budgetten erbij op het terrein van  

Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet (die op onderdelen 

Wajong, WWB en SW vervang)t. Voor de PvdA is dit lokaal een belangrijk punt. We willen  dichter bij de bij 

de burger deze  taken laten verrichten. De PvdA plaatste de transitie van de 3D in het teken van drie 

begrippen: preventie, participatie van cliënten en burgers en professionaliteit in de innovatie. In 2013 heeft 

de gemeenteraad een werkgroep decentralisaties ingesteld die zes keer bijeen is gekomen. De gezamenlijk 



uitvoering van  deze taken met Voorschoten en Wassenaar maakt zaken robuuster, maar  ook 

ingewikkelder. Nu de wet Jeugdzorg is ingediend en de (concepten) van andere wetsvoorstellen deels 

bekend zijn, wordt steeds  meer duidelijk hoe complex het  is en welke verreikende kwesties  ermee 

gemoeid zijn op het gebied van informatie, organisatie, prestaties en indicatiestelling.  

 

Sociale structuurvisie 

In vervolg op vaststelling van de sociale structuurvisie heeft de raad  begin 2013  de Sociale Agenda voor 

2013-2014 vastgesteld. Die bevat prioriteiten en  kengetallen op het gebied  van welzijn en zorg, zoals de 

uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Dit biedt parallel aan de nieuwe taken die de 

gemeente vanaf 2015 een korte termijn kader voor het sociaal domein. Het belang van maatschappelijke 

partners, zoals de Participatieraad,  en vrijwilligers maakt deel uit van deze opzet. De PvdA  is tevreden dat 

hiermee een goede basis is gelegd om resultaten te boeken op dit belangrijke terrein. 

 

Onderwijshuisvesting 

Ook in 2013 heeft de PvdA-fractie de uitvoering van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan (IHP) op de 

voet gevolgd en vragen gesteld wanneer nodig. De uitvoering begint nu concreet vorm te krijgen. Zo zijn er 

tekeningen hoe nieuwbouw voor de Voorburgse basisschool de Dijsselbloem en de nieuwe 

turnaccommodatie ruimtelijk ingepast gaan worden. Verder is voor de komende jaren een tijdplanning voor 

de verbouw van Casimir, Groen van Prinster en Vijverhofschool vastgesteld. Belangrijk was bovendien de 

actualisaties van de leerlingenramingen op lange termijn. Daaruit bleek dat de aantallen leerlingen niet 

zullen dalen en dat dus op voldoende gelijkblijvende lokalencapaciteit en mogelijk meer gymzalen moet 

worden gerekend. Dit zijn onderwerpen waar de PvdA aandacht voor heeft gevraagd. Hoewel de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderwijshuisvesting van het basisonderwijs bij de 

schoolbesturen ligt, heeft op dit moment de raad zich over de rol van de gemeente rekenschap te geven. 

Als de rijksgelden voor investeringen in scholen en gymzalen in de toekomst direct naar de scholen 

toegaan, komt dit anders te liggen.   

 

Kinderboerderijen 

Over de kinderboerderijen Vreugd en Rust in Voorburg en Rusthout in Leidschendam is de afgelopen 

periode veel te doen geweest. Als gevolg van de bezuinigingen zouden deze kinderboerderijen moeten 

sluiten. De PvdA heeft zich ervoor ingezet om te kijken naar mogelijkheden om deze kinderboerderijen in 

stand te houden. Beide kinderboerderijen nemen al jaren een centrale plek in onze gemeente in, en er 

wordt veel gebruik van gemaakt. Voor de kinderboerderij Rusthout hebben vrijwilligers de handen ineen 

geslagen en de "Stichting Vrienden van Rusthout" hebben opgericht. Met als belangrijkste inzet om 

Rusthout te behouden als dierenweide met een recreatieve en educatieve functie. De PvdA heeft dit 

initiatief gesteund. Voor kinderboerderij Vreugd en Rust heeft de PvdA het college opgeroepen om in 

overleg met stichting Middin te kijken naar mogelijkheden om de kinderboerderij in stand te houden waarbij 

mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen. Belangrijk voor de PvdA is 

om Vreugd en Rust toegankelijk te houden voor onze inwoners. Bekend is geworden dat stichting Middin 

inderdaad het beheer van Vreugd en Rust gaat overnemen. Ook worden er werkplekken gecreëerd voor 

mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het motto van de PvdA is dat 

iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Nu komt er voor deze groep mensen een mooie kans 

om ook daadwerkelijk mee te kunnen blijven doen! De kinderboerderij is op de doordeweekse dagen in de 

middag open. In de weekeinden is Vreugd en Rust te bezoeken als dierenweide. 

 

Sport 

De PvdA fractie heeft zich ook in 2013 ingezet voor investeringen in de sport. Een speerpunt uit ons 

verkiezingsprogramma. Er zijn deze periode mooie resultaten behaald die ervoor zorgen dat de capaciteit 

voor de sportverenigingen wordt uitgebreid, en de sportcomplexen een opwaardering krijgen. Zo is het 



besluit genomen voor de nieuwbouw van zwembad De Fluit. Inzet van de fractie is geweest om een sober, 

recreatief en duurzaam zwembad te realiseren. Met dit voorstel gaat dat ook zeker lukken. De PvdA-fractie 

heeft zich altijd sterk gemaakt  voor het behoud van twee zwembaden in onze gemeente, Forum Kwadraat 

in Voorburg en De Fluit in Leidschendam. Het zijn met gemiddeld 375.000 bezoekers op jaarbasis onze 

drukst bezochte sportaccommodaties en de zwembaden dragen bij een aan goed sportklimaat in onze 

gemeente. Reden genoeg om deze voorziening voor onze inwoners in stand te houden. 

 

Een tweede belangrijk punt voor ons was de besluitvorming over de turnhal. De PvdA heeft zich de 

afgelopen jaren sterk gemaakt voor een turnhal in onze gemeente. De turnverenigingen hebben samen 

circa 1.500 leden en kunnen een grote stap voorwaarts maken door vanuit één centrale locatie te werken. 

Met de realisatie van de deze turnvoorziening kunnen de turnverenigingen samen aan de slag om 

bewegingsonderwijs te geven aan zowel jeugd als volwassenen. De turnhal zal voor een belangrijke 

toename van de capaciteit voor de binnensport zorgen. Zo trainen veel verenigingen op dit moment nog 

buiten de gemeente, omdat er geen capaciteit is tijdens naschoolse uren in de sporthallen en gymzalen van 

onze eigen gemeente. Een absolute investering in de breedtesport. Dit besluit is ook zeker te danken aan 

de inzet en het uithoudingsvermogen van de turnverenigingen.   

 

Een derde besluit is het investeren in de buitensport. De beschikbare buitenruimte voor de 

sportverenigingen was in onze gemeente te beperkt. De hockeyclub Cartouche, spelend op sportpark 

Duivesteijn heeft een forse wachtlijst, vooral  voor jeugdleden. Daarom is ervoor gekozen om honk- en 

softbalvereniging Catch uit te plaatsen naar sportpark Westvliet. Op deze manier wordt er meer capaciteit 

gecreëerd voor Cartouche en heeft ook Catch meer ruimte om te groeien. Dankzij de constructieve houding 

van de andere verenigingen op Westvliet, korfbalvereniging VEO, voetbalvereniging Wilhelmus en 

cricketclub VCC, heeft er een herschikking van de velden plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een grotere 

capaciteit voor alle betrokken sportverenigingen. De bouw van het clubhuis voor VEO vormt de afronding 

van deze schuifoperatie. Ook voor korfbalvereniging SEV, spelend op Duijvesteijn, vindt er een uitbreiding 

van de speelcapaciteit plaats. SEV wilde graag op Duijvesteijn blijven spelen, en de PvdA heeft zich hier 

ook voor ingezet. 

 

Tot slot is er besloten om een investering te doen in de tafeltennisvereniging VVV. VVV is de enige 

tafeltennisvereniging in onze gemeente en wil de komende jaren uitgroeien tot een toonaangevende 

vereniging in Nederland. Zowel bij de senioren als bij de junioren is het voornemen een flinke kwalitatieve 

groei door te maken. Er is op dit moment geen verbinding tussen de gymzaal en de kantine. De 

kleedkamers vormen de enige toegang tot de zaal, wat om voor de hand liggende redenen ongewenst is 

(veiligheid, toegankelijkheid). Om de verbinding tussen de gymzaal en de kantine tot stand te brengen is 

het nodig om de muur te vervangen voor een stevige glaswand met toegangsdeur. Een rechtstreekse 

toegang vanuit de kantine tot de zaal en goed zicht op de wedstrijden vanuit de kantine is ook voor het 

publiek aantrekkelijker. 

 

Alle besluiten zijn unaniem door de raad aangenomen. Dat zegt alles over de inzet van onze wethouder, 

het draagvlak bij de sportverenigingen (ondanks de bezuinigingen) en de meerwaarde die de raad ziet van 

investeringen in de sport. 

 

Sociale Zaken 

De PvdA heeft ingezet om de Ooievaarspas weer op 130% van de bijstandsnorm te zetten. Met de 

bezuinigingen was de pas alleen nog maar beschikbaar voor mensen met een inkomen van maximaal 

110% van de bijstand. Met dit besluit heeft de PvdA destijds met pijn in het hart ingestemd, mede 

ingegeven door het beleid van het toenmalige kabinet die de inkomensgrens voor stadspassen landelijk zou 

vast leggen op 110% van de bijstandsnorm. Het huidige kabinet, met PvdA staatssecretaris Klijnsma 



voorop, is hierop teruggekomen en heeft ervoor gezorgd dat gemeenten zelf de inkomensgrens mogen 

bepalen. Daar was de PvdA erg blij mee, want de fractie had inmiddels al veel signalen uit de samenleving 

gekregen dat de teruggang van de Ooievaarspas ertoe leidde dat minder kinderen konden meedoen met 

sport- en andere activiteiten. Met de Ooievaarspas kunnen mensen met een kleine beurs met korting of 

gratis deelnemen aan activiteiten, zoals sportclubs, museumbezoek, lidmaatschap van de bibliotheek, etc 

De PvdA fractie heeft zich ervoor ingezet dat ook de mensen met een kleine beurs de mogelijkheid hebben 

om mee te doen met de samenleving. De Ooievaarspas is daar een goed instrument voor. 

 

Een tweede mooie resultaat dat dit jaar is behaald is de reservering van de extra gelden voor het 

armoedebeleid. Het kabinet zet extra financiële middelen in voor de bestrijding van de armoede. De exacte 

bedragen voor onze gemeente zijn nog niet bekend, maar landelijk is er 20 miljoen in 2013 beschikbaar, 

oplopend tot 100 miljoen in 2015 en verder. Deze gelden zijn echter niet geoormerkt, wat kan betekenen 

dat deze gelden ook voor andere doeleinden worden ingezet. De PvdA heeft tijdens de begroting een motie 

ingediend waarbij deze extra gelden expliciet worden gereserveerd voor armoedebestrijding. Vooral moet 

zijn voor de gezinnen met kinderen, ondernemers, en zzp-ers. Tevens heeft de PvdA het college verzocht 

om na de raadsverkiezingen met de raad een Sociale Conferentie te organiseren met alle betrokken lokale 

organisaties op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening, zodat kan worden nagedacht 

over de besteding van deze extra gelden als doel een gezamenlijk draagvlak te creëren voor de besteding 

van dit geld. De PvdA-motie is unaniem aangenomen.  

 

Gemeenschappelijke regelingen GGD en DSW  

Nadat de  gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West in eerdere jaren,  in grote problemen te 

zijn gekomen, mede door de afsplitsing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) die een onevenredige grote 

overhead bij GGD te hebben achtergelaten, stond 2013 in het teken van de wettelijke verplichting om 

samen met de GGD Den Haag over te gaan in een GGD Haaglanden (aansluitend bij de Veiligheidsregio). 

Dit krijgt de  bijzondere vorm van regeling waarbij acht gemeente producten inkomen bij een dienst van de 

gemeente Den Haag. De PvdA-fractie zag dit als een weliswaar asymmetrische maar mogelijke goede 

vorm, maar bij  de goedkering heeft een raadsamendement gesteund om dit na twee jaar te laten 

evalueren. Ook de DSW verkeert in zwaar weer, waarbij soms belangrijke tekorten optreden en anderzijds 

door tijdig ingrijpen wel de bedrijfsvoering goed wordt bijgestuurd. Met de komende landelijke wijzigingen 

blijft lastig vast te stellen of de DSW op koers ligt. Hoe het ook zij, met begrip voor de complexiteit van 

gemeenschappelijke regelingen was 2013 het jaar waarin de democratische verantwoording en bestuurlijke 

aansturing bij de raad niet meer op het voordeel van twijfel kan rekenen. Naast het instellen van 

rekeningcommissies en formuleren van kritischer zienswijzen als raad, is het inzicht dat de raden een op 

een grondiger manier zijn controlerende taak moet invullen. .  

 

Commissie Openbaar Gebied 

Raads- en commissieleden: Maarten Oosschot, Paul van der Burg (tot de zomer) en Marjan van Giezen 

 

Sociale woningbouw 

Net zoals in de rest van Nederland zat de woningbouw in onze gemeente het afgelopen jaar volledig op 

slot. De verkopen bij de nieuwbouw projecten lopen achter op de prognoses. In het project Damcentrum 

zijn vooralsnog alleen de sociale huurwoningen in aanbouw gekomen. Medio 2014 worden deze 

opgeleverd. De PvdA-fractie heeft in commissie en raad de volle steun gegeven aan deze projecten.  

Mede op initiatief van de PvdA is er in april een thema avond  geweest over de sociale woningbouw, met 

als gast Tweede Kamerlid Jaques Monasch. Hierin werden de mogelijkheden besproken hoe de 

kernvoorraad in tact blijft en bereikbaar voor de doelgroepen. Vanzelfsprekend blijft de fractie zich, ondanks 

landelijk beleid en economische omstandigheden, inzetten voor voldoende betaalbare woningen in onze 

gemeente, omdat immers iedereen de kans moet hebben in onze mooie gemeente te willen wonen. 



CBS 

Onze gemeente is koploper wat betreft het aantal leegstaande kantoren. Het grootste leegstaande gebouw 

is dat van het CBS (60.000 m2), dat eigendom is van het Rijk. De PvdA fractie heeft de afgelopen maanden 

in zowel 2
e
 kamer, commissie en raad aandacht gevraagd voor het gebouw. De inzet van de fractie is om 

het gebouw gesloopt te krijgen en het gebied te gaan ontwikkelen voor (sociale)woningbouw. Tot nu lijkt de 

medewerking vanuit het Rijk echter niet al te groot. 

 

Funderingsproblematiek (paalrot) KW-laan Voorburg 

Door de PvdA heeft zich in zowel raad als commissie hard gemaakt voor een goede financiële regeling voor 

de eigenaars/bewoners van woningen waar paalrot bij de fundering is geconstateerd. Deze eigenaars zijn 

verplicht de fundering te herstellen, maar dit betekent een zware financiële last! Uiteindelijk heeft al onze 

inspanningen ertoe geleid dat er een mogelijkheid tot lening/subsidie is gekomen waarmee de bewoners 

daadwerkelijk mee aan de slag kunnen gaan.  

 

Duivenvoorde corridor 

De Duivenvoorde corridor heeft tot doel het open houden van het groene gebied tussen de Leidschendam 

en Voorschoten. Dit openhouden betekent in hoofdlijnen dat de kassen verdwijnen en dat deze herinrichting 

wordt bekostigd door woningbouw en (provinciale) subsidies. Juist in deze tijd waar de gemeente zuinig 

met zijn geld moet omgaan en dat de afzet van dure woningen heeft de PvdA bij behandeling van 

grondexploitatie nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de risico’s voor onze gemeente. Na diverse 

onderzoeken kwam naar voren dat er geen weg terug meer is. De financiële claims zouden dermate groot 

zijn dat dit niet opweegt tegen de risico’s. Om deze risico’s te beheersen wordt gekeken naar fasering en 

het in kleine onderdelen op de markt te brengen. Om te zorgen dat de projecten voldoende kwaliteit 

bezitten heeft de gemeente een stedenbouwkundig kader vastgesteld. Na uitgebreid overleg en diverse 

bezoeken op locatie heeft de PvdA ingestemd met het beleid van het college. 

 

Rotterdamsebaan 

In 2013 zijn de laatste gemeenteraadsbesluiten genomen over de aanleg van de Rotterdamsebaan. 

Alhoewel de Gemeenteraad twijfels houdt over de positieve effecten van de Rotterdamsebaan in zijn 

geheel, lijken de nadelen voor onze gemeente beperkt te zijn. Na toezeggingen van Den Haag dat zij 

garant staan voor extra maatregelen als blijkt dat de luchtkwaliteit of geluidoverlast toch tegen valt, kon ook 

de PvdA fractie instemmen met het bestemmingsplan voor het deel van de Rotterdamsebaan dat in/onder 

onze gemeente door loopt. Onze grootste zorg zit in de mogelijke toename van het (sluip)verkeer op de 

route Binckhorstlaan/Pr.Mariannelaan/Fonteynenburghlaan.  Ook hiervoor hebben we echter toezeggingen 

gekregen van Den Haag.  Uiteindelijk zal de Rotterdamsebaan juist moeten leiden tot minder sluipverkeer 

door Voorburg-west. Nu de financiering ook rond is, zal de aanleg van de tunnel in 2015 kunnen starten. De 

Rotterdamsebaan moet in 2017 gereed zijn. De PvdA-fractie zal de effecten voor onze gemeente 

nauwkeurig blijven monitoren. 

 

Avalex 

2013 was het jaar van de grote financiële problemen van ons afvalinzamelingsbedrijf Avalex. Waar de 

PvdA-fractie al in 2010 (!) om maatregelen had gevraagd voor beter financieel toezicht, bleek dat op dit 

terrein niets was gebeurd. Mismanagement en grote administratieve fouten zorgden ervoor dat Avalex een 

verlies leed van een paar miljoenen euro. Reden voor onze gemeente om samen met de andere 

gemeenten Avalex door te lichten en het management te vervangen. Eind 2013 lijkt de organisatie weer op 

orde te komen. Wel is dit aanleiding voor ons geweest om aan te dringen op een andere organisatievorm. 

Een Gemeenschappelijke Regeling geeft gemeenten te weinig mogelijkheden de controlefunctie te kunnen 

uit te oefenen of het beleid bij te sturen. Onze inzet is gericht om te komen tot een OverheidsNV, met een 

deskundige directie en een Raad van Toezicht vanuit de gemeenten. Het komende jaar zullen we samen 



met de andere Avalex-gemeenten een nieuw afvalbeleid opstellen, met meer nadruk op gescheiden 

inzameling en kostenbesparing maar met behoud van de service voor de burgers! 

 

Commissie Algemene Zaken 

Raads- en commissieleden: Marjan van Giezen en Hans Wager (opgevolgd door Nadine 

Stemerdink/Maarten Oosschot). Commissievoorzitter: Arnout Brussaard 

 

Leidsenhage 

De herontwikkeling van Leidsenhage begint langzamerhand meer vorm te krijgen. In de afgelopen periode 

is in gezamenlijke inspanning door de gemeente, de eigenaar van Leidsenhage (Unibail Rodamco) en 

zeker niet in de laatste plaats door de omwonenden veel werk verzet om tot een upgrade van ons regionale 

winkelcentrum te komen. Na de eerste presentatie in de raad van juni-juli kwam echter ook een aantal 

zorgpunten naar voren, vooral van de kant van de bewoners, die vreesden voor verkeersoverlast en te 

grote bouwvolumes voor hun deur. De afgelopen maanden is in overleg met alle betrokkenen naar deze 

zorgpunten gekeken. Op bestuurlijk niveau is de stadsregio Haaglanden gelukkig – met enige moeite - 

akkoord gegaan met de uitbreiding/upgrading van Leidsenhage. De eerste maanden van 2014 zullen de 

plannen verder vorm moeten krijgen. De PvdA-fractie heeft de plannen voor Leidsenhage in commissie en 

raad steeds ondersteund, maar zal zeker oog blijven houden voor de belangen van de omwonenden. 

 

Commissie Rekening en Audit 

Raads- en commissieleden: Arnout Brussaard (plv is Nadine Stemerdink) 

 

Rekenkamercommissie 

Nadat in 2012 de gemeenteraad van Rijswijk uit de gezamenlijke rekenkamercommissie met 

Leidschendam-Voorburg was gestapt om redenen van bezuinigingen, heeft de raadscommissie rekening en 

audit zich erover gebogen hoe de wettelijke verplichting tot het hebben van een rekenkamercommissie 

moest worden ingevuld. Daarbij tekende zich als oplossing aan, het aansluiten bij de bestaande 

rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.  In mei  is afscheidgenomen van de 

oude rekenkamer commissie. Daarna is gesproken voer het vervolgtraject en de  voorwaarden. Nadat om 

redenen van financiën aanvankelijk geen besluit kan worden genomen, is in de laatste raadsvergadering 

met een kleine meerderheid (VVD en CDA nota bene tegen) ingestemd met de nieuwe overeenkomst en 

voorlopig niet-structurele financiering zodat Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2014 weer een 

rekenkamercommissie heeft.   Daarnaast heeft de commissie R&A in het kader van de reguliere P&C 

cyclus verschillende keren met de accountant en wethouder gesproken.    

 

Overige zaken 

Algemeen Bestuur Haaglanden 

In 2013 kwamen de meeste besluiten in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Haaglanden 

onverminderd bij consensus tot stand. De planning van investeringen in infrastructuur voor verkeer en 

vervoer is daar het belangrijkste voorbeeld van. Er zijn vier AB-vergaderingen gehouden, waaraan vanuit L-

V  AB-lid Arnout Brussaard en als plv. AB-lid Maarten Ooschot hebben deelgenomen. Een enkele keer 

liepen opvattingen en belangen uiteen. De regionale structuurvisie voor detailhandel die in november werd 

vastgesteld, bleek discussie op te leveren omdat de voorgenomen modernisering van Leidsenhage en 

grote investeringen door Unibail-Rodamco in capaciteitsuitbreiding bij omliggende gemeenten zoals 

Zoetermeer en Delft vragen opriep.. De voorbereiding van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 

(MRDH)leidt tot een afbouw van het stadgewest per 1 januari 2015. Het personeel wordt overgenomen 

door de negen gemeenten. Daarbij blijft behoefte aan afstemming tussen de negen gemeenten op niet over 

te dragen taken en is goed denkbaar dat die samenwerking op onderdelen zelfs juist uitbreiding behoeft. De 

H9-regio heeft wat dat betreft wel toekomst. Al zal het samenwerkingsverband  Haaglanden worden 



opgeheven, er lijkt nu op onderdelen door de uitbreiding met Voorschoten een H10 te komen, bijvoorbeeld 

voor specialistische Jeugdzorg.   

 

 

 

Voorburg, 31 december 2013 

Fractie PvdA Leidschendam-Voorburg 

 

 


