VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022
PARTIJ VAN DE ARBEID LEIDSCHENDAM-VOORBURG

SAMEN WERKT!

ONZE BELANGRIJKSTE VOORSTELLEN OP EEN RIJ
LEEFBARE WIJKEN, TOEGANKELIJKE EN

VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN
•
•
•

Geen kind op een wachtlijst, zoals bij jeugdhulp
of sportverenigingen.
Steun voor kinderen die opgroeien in armoede.
Meer “brede scholen” en meer jongerencentra.

ZEKERHEID VAN WERK, INKOMEN & WONING:
NU ÉN STRAKS
WERK, WERK, WERK
•
•
•
•

Investeren in het MKB.
Samenwerking met werkgevers, voor een toegankelijke arbeidsmarkt.
Economische samenwerking in de regio.
Doe meer met en aan citymarketing.

•
•
•

•
•

Goed minimabeleid, met Ooievaarspas voor mensen met een laag inkomen.
Verbetering van schuldhulpverlening, eerder signaleren.
Vrij reizen met tram en bus voor AOW’ers met
Ooievaarspas.

WONEN
•
•

30% van de nieuwbouw is sociale huur.
Langer in je eigen huis blijven wonen met lening
voor woningaanpassing.

AANTREKKELIJKE VOORZIENINGEN

•

SPORT

•

Uitbreiding van de Sportstrippenkaart.
Ondersteuning voor sportverenigingen.
Investeren in sportaccommodaties.

•
•

CULTUUR
•
•

Investeren in cultuur.
Moderne bibliotheek.

BEREIKBAARHEID
•
•
•
•

Verbetering van fietsroutes.
Geen taboe op betaald parkeren.
Tunnels tegen verkeersoverlast.
Minder auto’s in het Damcentrum.

WINKELCENTRA

INKOMEN
•

ZORG WAAR JE OP KUNT VERTROUWEN

•
•

Verbetering van buurtwinkelcentra.
Proef met regelvrij ondernemen voortzetten en
uitbreiden.

INTEGRATIE
•

Snelle integratie van migranten en statushouders.

Verbetering van aanbod aan zorg en meer ondersteuning.
Goede zorg en ondersteuning moet voor iedereen betaalbaar zijn.
Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
Wijkcentra ook gebruiken voor buurtzorg: van,
met en voor elkaar.

GROTE STAPPEN ZETTEN IN DUURZAAMHEID
•
•
•
•

Energierekening duurzaam maar betaalbaar.
In alle wijken aan de slag met verduurzaming.
Duurzaamheidsagenda ambitieuzer maken, met
mijlpalen.
Eneco-geld moet duurzaam worden besteed

SAMEN WERKT!
•
•
•
•

“Samenwerken” centraal als bestuursstijl van de
gemeente.
Een eigen budget voor wijkinitiatieven: 1% van de
begroting.
Invoering van “right to challenge”.
De gemeente geeft het goede voorbeeld.
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De belangrijkste waarden en idealen van de PvdA zijn
in de kern al tientallen jaren hetzelfde: we streven naar
een gemeenschap van vrije mensen. Zo’n gemeenschap van vrije mensen ontstaat alleen met bestaanszekerheid voor iedereen. Daar begint alles mee. En dus
staat bestaanszekerheid, nu én in de toekomst, ook in
dit verkiezingsprogramma centraal.
“Bestaanszekerheid” wordt in dit programma vertaald
in vijf thema’s waar wij ons hard voor maken. Het laatste hoofdstuk van dit programma gaat over de bestuursstijl van onze gemeente: de gemeente kan immers alleen succesvol zijn als zij goed functioneert en
in samenwerking met anderen fungeert als gangmaker
en betrouwbare partner.
Bij elk thema koppelen we hoge ambities aan suggesties voor concrete praktische oplossingen. Over die
suggesties gaan we in de komende vier jaar bovendien
in gesprek met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
Samen kunnen we de beste manieren bedenken om de
ambities uit dit programma te realiseren. Samenwerking met inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen is ook nodig om de prestaties te leveren waaraan onze inwoners behoefte hebben. Om die reden is
ons motto in de komende vier jaar: Samen werkt!
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Leidschendam-Voorburg
GEEN KIND OP EEN WACHTLIJST

MEER JONGERENCENTRA

Of het nu gaat om kinderopvang, passend onderwijs,
jeugdhulp of sportverenigingen: wachtlijsten belemmeren kinderen om zich goed te ontwikkelen.
De gemeente spant zich in om alle wachtlijsten voor
kinderen de wereld uit te helpen, in samenwerking
met alle organisaties die daaraan een bijdrage leveren.

Leidschendam-Voorburg telt nu twee jongerencentra:
aan de Dobbelaan en de Fransstraat. Voor veel jongeren uit de doelgroep zijn die locaties te ver weg. Ze
hangen liever rond op pleintjes en bij supermarkten in
de buurt waar ze wonen. Samen met Sport en Welzijn
willen we onderzoeken of er ook jongerencentra kunnen komen in Bovenveen en Prinsenhof.

STEUN VOOR KINDEREN DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE

VOOR DE TOEKOMST VAN
ONZE KINDEREN
Wachtlijsten, armoede en gebrekkige voorzieningen
leiden nog te vaak tot belemmeringen voor kinderen.
Gezond en veilig opgroeien en je talenten ontdekken
en ontwikkelen: dat is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend, zelfs niet in Leidschendam-Voorburg. Terwijl
de gemeente veel te bieden heeft. Er zijn veel verschillende basisscholen en middelbare scholen. Er zijn veel
mogelijkheden om te spelen, te sporten en cultuur te
beleven. De PvdA wil voor elkaar krijgen dat ieder kind
en iedere jongere daarvan écht gebruik kan maken.
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Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiele situatie van hun ouders. De grootste problemen
zien we bij gezinnen met een laag inkomen met kinderen die naar de middelbare school gaan.
Ondersteuning regelen we via voortzetting van het
kindpakket, via individuele bijstand en via samenwerking met de scholen. Hierbij zorgen we ook voor goede
voorlichting en promotie, zodat ouders de weg weten
te vinden naar minimaregelingen.

“BREDE SCHOLEN” VAN HOGE KWALITEIT
De gemeente is verantwoordelijk voor schoolgebouwen. De PvdA wil goede huisvesting, met goede luchtkwaliteit in lokalen, groene schoolpleinen en genoeg
gymzalen. De PvdA is voorstander van “brede scholen”, waar plek is voor allerlei voorzieningen in meerdere multifunctionele ruimten. Daar ga je niet alleen
naar toe voor het beste onderwijs, maar ook voor
leuke dingen in de wijk en om elkaar te ontmoeten.

VERSNELLING VAN SCHOLENBOUW
Het Veurs Voorburg (vmbo) heeft dringend behoefte
aan een nieuw gebouw. Het huidige gebouw is al jarenlang “op”. De plannenmakerij door de gemeente
duurt veel te lang en de PvdA wil in september 2019
een nieuw Veurs Voorburg kunnen openen.
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ALLE JONGEREN NA HUN EXAMEN OP WEG NAAR WERK
We vinden het belangrijk dat iedereen die van school
komt, een (vervolg)opleiding gaat doen of aan het
werk kan. Voor jongeren die daar niet goed in slagen,
bieden wij zo nodig persoonlijke ondersteuning. We
bouwen daarbij voort op het succes van het project
“Jongeren in de Lift”.

SOEPELE OVERGANG NAAR MEERDERJARIGHEID
Voor jongeren die afhankelijk zijn van extra zorg en ondersteuning (zoals jeugdhulp), verandert er heel veel
wanneer zij 18 jaar worden. Plotseling gelden voor hen
andere regels voor werk, zorg en ondersteuning. In de
praktijk leidt dat vaak tot problemen voor henzelf en
tot veel onzekerheid bij hun ouders. Die problemen
willen we wegnemen. Extra aandacht is nodig voor jongeren met een beperking. De PvdA wil door maatschappelijke innovatie meer maatwerk tot stand brengen, samen met organisaties als Jeugdformaat, Kwadraat en Schakenbosch.
Ook andere organisaties die voor deze jongeren van
belang zijn, willen we hierbij betrekken, in pilotprojecten en nieuwe samenwerkingsvormen. Dit gaat bijvoorbeeld om schuldhulp, wonen en werken en sport.

Leidschendam-Voorburg
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WERK, WERK, WERK

instellingen in Leidschendam-Voorburg (denk aan het
ziekenhuis, supermarkten, Landal Greenparks, Fugro
en The Mall of the Netherlands). Met hen willen we
krachtige economische samenwerking tot stand brengen, met aandacht voor groei van werkgelegenheid,
werk voor mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt, en verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (onder andere met stages en werkervaringsplaatsen). Hier passen ook initiatieven bij als Beursvloer aan de Vliet,
‘Starten aan de Vliet’, Taalhuis en Jongeren in de Lift.
Ondernemers zijn immers niet alleen de economische
motor, maar ook de integratiemotor van de gemeente.
Activiteiten met inwoners en organisaties bevorderen
de leefbaarheid van de wijk. Statushouders krijgen toekomstperspectief dankzij ondernemers die gelegenheid bieden om werkervaring op te doen. Activiteiten
die hieraan bijdragen willen we ondersteunen. Bijvoorbeeld als een ondernemer statushouders voor bepaalde tijd op proef in dienst neemt. Of als een ondernemer samen met de wijk een evenement organiseert.

Voor de PvdA is en blijft “werk” een van de speerpunten, juist in Leidschendam-Voorburg. In onze gemeente hebben we nu veel minder banen dan vóór de
economische crisis. Veel kantoorbanen zijn verplaatst
naar Den Haag en andere grote steden. Er zijn weinig
grote werkgevers binnen de gemeente overgebleven,
maar gelukkig is er veel werkgelegenheid in de regio.

INVESTEREN IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
IN LEIDSCHENDAM-VOORBURG

ZEKER VAN WERK,
INKOMEN & WONING:
NU ÉN STRAKS
Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan.
Dat is een van de beginselen van de Partij van de Arbeid. Wij willen dat iedereen écht vrij is om zijn talenten te ontwikkelen en gebruiken. Maar we weten ook
dat die vrijheid en ontwikkeling onder druk komen te
staan als mensen geen werk hebben, niet kunnen
rondkomen of geen betaalbare woning kunnen vinden.
Werk, inkomen en woning horen bij een menswaardig
bestaan. En dat is de reden waarom de PvdA zich daar
extra voor inzet.

Voor de PvdA is het MKB dé sleutel tot werkgelegenheid. We geloven in kleinschalige werkgelegenheid en
willen graag in overleg met het MKB een plan ontwikkelen om die werkgelegenheid te laten groeien. Daar
horen onder meer extra flexibele bedrijfsverzamelgebouwen bij, als werkplek voor zzp’ers en kleine ondernemingen. Ook verduurzaming van onze gemeente
biedt kansen voor het lokale MKB, zoals aannemers en
installatiebedrijven. Die kansen willen we benutten.
De bedrijventerreinen in onze gemeente zijn relatief
verwaarloosd. Dat kan anders. Graag zien we hier lokale/regionale bedrijvigheid opbloeien, met ruimte
voor duurzaamheid, kleinschalige maak-industrie en
technologie. Met aandacht voor samenwerking met de
buurt en goede inpassing in de buurt, zonder milieuen verkeershinder.

SAMENWERKEN MET WERKGEVERS,
VOOR EEN TOEGANKELIJKE ARBEIDSMARKT
Wij koesteren de werkgelegenheid en maatschappelijke bijdrage van bedrijven en grote maatschappelijke
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LV.NL: INFORMATIE VOOR BEZOEKERS
Toeristen die informatie willen over leuke activiteiten
in Delft, Haarlem of Leiden, gaan naar Delft.nl, Haarlem.nl of Leiden.nl. Onze gemeente heeft het kortste
webadres van allemaal: LV.nl. Maar dat wordt niet gebruikt voor leuke activiteiten. Ondernemers en gemeente willen bezoekers lokken met het webadres Eropuitinleidschendamvoorburg.nl. Dat kan veel beter!
De PvdA daagt samenwerkende ondernemers en culturele instellingen uit om met een mooi plan te komen

Leidschendam-Voorburg
voor gebruik van LV.nl, als opstap voor verbeterde citymarketing. In de Economische Agenda is al budget
opgenomen voor citymarketing. Maar succesvolle citymarketing vraagt ook om concrete inzet en acties. De
eerste stap? Eén centrale, door de gemeente ondersteunde website: LV.nl. Om verder uit te bouwen in samenwerking met de ondernemers in de gemeente.

ECONOMISCHE SAMENWERKING IN DE REGIO
Rondom onze gemeente liggen veel Haagse bedrijventerreinen, zoals Beatrixkwartier, Binckhorst en Forepark. Sommige daarvan zijn volop in ontwikkeling. Dat
biedt kansen voor onze inwoners, die we willen benutten, bijvoorbeeld met werk voor jongeren uit onze gemeente. Dat kán. Als we maar goed samenwerken met
economische partners rondom onze gemeente en in
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

INKOMEN
Een deel van onze inwoners moet langdurig rondkomen van een laag inkomen. Ook zijn er mensen (zowel
met lage als met hoge inkomens) die kampen met problematische schulden. Wie hiermee te maken heeft,
heeft een grotere kans op gezondheidsproblemen,
stress, eenzaamheid en werkloosheid. Kinderen die
opgroeien in een gezin met een laag inkomen of schulden, presteren minder goed op school. Zij lopen daardoor een grotere kans om later in dezelfde problemen
te belanden. De PvdA komt voor hen in actie.

VOORTZETTING VAN HET MINIMABELEID
EN DE OOIEVAARSPAS
In het minimabeleid geven we extra aandacht aan kinderen (zie ook het hoofdstuk “Voor de toekomst van
onze kinderen”). Verder geven we extra aandacht aan
voorlichting, zodat mensen met een laag inkomen de
weg weten te vinden naar de inkomensondersteuning
die voor hen bedoeld is.

VERDERE VERBETERING VAN SCHULDHULPVERLENING
Het nieuwe regeerakkoord besteedt – terecht – veel
aandacht aan het voorkomen van schulden en aan
schuldhulpverlening. Als het aan de PvdA ligt, gaat
Leidschendam-Voorburg voortvarend aan de slag met
de uitvoering hiervan. Kleine financiële problemen
mogen niet uitgroeien tot grote schulden, tot afsluiting
van gas, water en licht of zelfs tot huisuitzetting. Daarvoor is het nodig dat woningcorporaties, energiebedrijven, Dunea, gemeente en welzijnsinstellingen di-
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rect actie ondernemen en (letterlijk!) aan de bel trekken wanneer iemand een betalingsachterstand oploopt. Uit andere gemeenten weten we dat zo’n snelle,
persoonlijke benadering goed kan werken. En daarom
willen we dat ook in onze gemeente invoeren.

VRIJ REIZEN MET TRAM EN BUS
VOOR AOW’ERS MET OOIEVAARSPAS
In 2009 heeft de PvdA in onze gemeente een proef in
gang gezet met vrij reizen voor AOW’ers met een Ooievaarspas. Die proef was succesvol. In onze buurgemeente Den Haag is vrij reizen voor deze groep al de
normaalste zaak van de wereld, met veel positieve effecten. Dat succes willen we ook in onze gemeente: vrij
reizen met bus en tram voor AOW’ers die recht hebben op de Ooievaarspas. Zij moeten rondkomen van
een laag inkomen. Vrij reizen met bus en tram helpt
tegen eenzaamheid, het draagt bij aan een groter sociaal netwerk en is daarmee goed voor zelfredzaamheid.

Leidschendam-Voorburg

WONEN
Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke woongemeente. Wonen hoort bij de eerste levensbehoeften. Wij willen dat alle inwoners over een goede en betaalbare woning kunnen beschikken: oud en jong, startend of niet, van Nederlander tot statushouder, rijk en
arm. Op dit moment kan dat niet, er staan te veel mensen op een wachtlijst, met name voor sociale woningbouw. In Leidschendam-Voorburg wachten mensen
gemiddeld 3 tot 4 jaar voor ze in aanmerking komen
voor een sociale huurwoning. Het percentage sociale
huurwoningen is gedaald tot zo’n 25%, tegen de regionale woonafspraken in. De PvdA wil die trend keren.

VAN DE NIEUWBOUW IS GEMIDDELD 30% SOCIALE HUUR.

ting, voor woningen die net iets duurder zijn dan sociale huur, voor doorstroming, woonzorg-mogelijkheden, levensloopbestendige en duurzame woningen en
transformatie van kantoren. De druk op de woningmarkt is zo groot dat een regierol van de gemeenten
hierin nodig is!

NAAR EEN WONING DIE BIJ JE PAST.
De Starterslening willen we uitbreiden tot een Starters- en Doorstroomlening. Voor ouderen die hun woning willen aanpassen zodat ze in hun eigen woning
oud kunnen worden, willen we een “blijvers-lening” introduceren. Deze lening is bedoeld voor ouderen die
anders zo’n noodzakelijke woningaanpassing niet kunnen financieren.

De afgelopen jaren is er veel sociale woningbouw gesloopt en nauwelijks bijgekomen. Daardoor zijn er
lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Nu de
economische crisis voorbij is en er de komende jaren
weer gebouwd wordt, is een inhaalslag dringend nodig. Niet elk bouwplan hoeft precies uit te komen op
30% sociale huur, maar het gemiddelde van alle nieuwbouwprojecten moet wél op dat percentage uitkomen.
Alleen op die manier kunnen we de wachtlijsten echt
aanpakken.

DE JUISTE WONINGEN VOOR DE TOEKOMST.
De PvdA wil op korte termijn samen met inwoners, woningbouwcorporaties en zorginstellingen een WoonToekomstvisie opstellen, met aandacht voor voldoende sociale woningbouw, voor studentenhuisves-
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Leidschendam-Voorburg

SPORT
Sport en beweging zijn essentiële onderdelen van het
leven in onze gemeente. Door te bewegen blijven jong
en oud (langer) gezond, door in teamverband te sporten leren kinderen samen te winnen én samen te verliezen. Ze maken er vriendschappen die een leven lang
mee gaan. De sportstrippenkaart, die de PvdA-fractie
voor Leidschendam-Voorburg in de afgelopen raadsperiode heeft bedacht, helpt kinderen om eerder en
meer in beweging te komen.

INVESTEREN IN INTENSIEVER GEBRUIK
VAN SPORTACCOMMODATIES

LEEFBARE WIJKEN, TOEGANKELIJKE EN AANTREKKELIJKE VOORZIENINGEN
Een prettige en aantrekkelijke woongemeente ben je
pas echt als belangrijke voorzieningen zoals sport, winkelcentra en cultuur makkelijk bereikbaar, toegankelijk
en interessant zijn. En als het er aangenaam is om te
wonen, te winkelen en te recreëren. Dat valt wat ons
betreft allemaal onder de noemer “leefbaarheid”.
Voor de meeste inwoners is de leefbaarheid ruim voldoende tot goed, maar dat geldt niet voor iedereen en
er zijn verbeteringen mogelijk.
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mensen met een niet westerse afkomst (waaronder
vluchtelingen en statushouders).

UITBREIDING VAN DE SPORTSTRIPPENKAART
De sportstrippenkaart verleidt kinderen tot meer bewegen. Met deze sportstrippenkaart kunnen ze verschillende sporten uitproberen. Dat willen we ook mogelijk maken voor basisschoolkinderen die naar naschoolse opvang gaan. Dat vergt extra samenwerking
door NSO-organisaties, verenigingen en Sport en Welzijn. De gemeente kan bijdragen aan succes door die
samenwerking te ondersteunen.

HEKKEN WEG RONDOM SPORT

In onze gemeente is ruimte schaars. Daarom is het belangrijk om alle sportaccommodaties zo goed mogelijk
te gebruiken. Verenigingen die daaraan actief bijdragen, bijvoorbeeld door intensieve samenwerking of fusie, willen we ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld
door accommodaties zo aan te passen dat samenwerking of fusie voor huidige en toekomstige leden waardevol is. Maar ook door hen te faciliteren bij organisatorische zaken.

We moedigen sportverenigingen aan om afgesloten
sportaccommodaties open te stellen als wijksportcentra, om meer gebruik te maken van de openbare
ruimte, en om nieuwe doelgroepen aan te spreken, bijvoorbeeld met activiteiten als walking football voor de
oudste leeftijdsgroepen. Het succes van de openbare
fitnessplaats in Park ’t Loo zien we als een mooi voorbeeld. Dat moet op andere plekken ook kunnen.

SPORT TOEGANKELIJK HOUDEN

ERKENNING EN ONDERSTEUNING VOOR
DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN SPORTVERENIGINGEN

Contributies stijgen al jaren. De PvdA vindt dat zorgelijk: we willen dat sport toegankelijk blijft voor lage en
middeninkomens. Betaalbaar houden van contributies
is voor ons een speerpunt. Waar nodig moeten we
clubs hiervoor een klein duwtje geven. Verder wil de
PvdA verenigingen aanmoedigen om leden te werven
in doelgroepen die mogelijk minder snel gaan sporten
zoals ouderen, mensen met een beperking, LHBTI’s en
8

Sportverenigingen staan niet alleen in onze gemeente.
Van hen verwachten we samenwerking met maatschappelijke organisaties. Van ons kunnen ze ondersteuning verwachten, bijvoorbeeld wanneer vrijwilligers, zoals trainers en elftalleiders, meer kennis nodig
hebben over omgang met verschillende culturen.
Het vraagt veel van vrijwilligers om een vereniging niet
alleen draaiende te houden, maar ook succesvol

Leidschendam-Voorburg
nieuwe activiteiten te ontplooien. Verenigingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van vele
activiteiten, voor samenwerking met andere verenigingen, voor het bijhouden van een steeds ingewikkelder financiële administratie, en ze hebben te maken
met veel ingewikkelde wet- en regelgeving. De gemeente kan daarbij helpen, bijvoorbeeld met een
shared-serviceorganisatie voor facilitaire zaken bij
sportverenigingen en met cursussen en kennisuitwisseling voor vrijwilligers bij verenigingen.

BEREIKBAARHEID
PER VOET, FIETS, OV EN AUTO
Omdat Leidschendam-Voorburg een forensengemeente is, is goede bereikbaarheid belangrijk voor
onze inwoners. Bereikbaarheid is ook noodzakelijk
voor voorzieningen met een regionale functie, zoals
winkelcentra en middelbare scholen
Maar bereikbaarheid kan botsen met leefbaarheid, als
de auto te veel ruimte krijgt. In onze gemeente gaat
het soms wat te veel over autobereikbaarheid en te
weinig over andere verkeerssoorten. De PvdA wil die
balans verbeteren, met meer aandacht voor leefbaarheid, voor fiets en voor OV.

VERBETERINGEN VOOR DE FIETS
In de afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in fietspaden die van belang zijn voor de provincie (Velostrada)
of voor Den Haag (langs het oude CBS naar Leidsenveen). Nu is het tijd voor gemeentelijk masterplanFiets, met meer veilige, geasfalteerde, vrij liggende
fietspaden binnen onze gemeente, met name van en
naar scholen en bij drukke ontsluitingswegen. In het
masterplan wordt rekening gehouden met meer stallingen bij openbare voorzieningen, stallingen voor bewoners die geen stallingsmogelijkheid thuis hebben en
met stimulering van fietsen op alle niveaus van het gemeentelijk beleid, van jong tot oud.

OV VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
Al onze inwoners moeten met het openbaar vervoer
kunnen reizen. Ook met kinderwagens, rolstoelen en
als je slecht ter been bent. Op tramlijn 6 willen we zo
9
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snel mogelijk nieuwe tramtoestellen met gelijkvloerse
instap. Langs de Prinsenhof en Kastelenring rijden tot
2024 nog de oude trams, als we op de regio moeten
wachten. De PvdA wil de druk opvoeren op de Metropoolregio en op HTM, in gesprek en met acties, zodat
de tram sneller toegankelijk wordt voor méér mensen.
Wachten tot 2024 duurt ons te lang!

ACCEPTEER DAT ER GRENZEN ZIJN
AAN PARKEERRUIMTE IN WOONWIJKEN
Veel wijken zijn gebouwd in de jaren ’30. Dat kun je
nog zien aan de smalle straten. Die zijn niet berekend
op steeds meer auto’s. Er is domweg niet genoeg plek
om elk huis twee parkeerplaatsen te kunnen bieden.
De toekomst ligt daarom in minder autogebruik, in autodelen, en in openbaar vervoer-op-maat. Een initiatief om deelauto’s in een wijk te plaatsen, zoals bij
Damcentrum, kan als pilot dienen om te zien of dit verlichting van parkeerdruk geeft.

GEEN TABOE OP BETAALD PARKEREN
Parkeren is nooit gratis: links om of rechtsom wordt
daarvoor betaald. Door de parkeerder óf door ons allemaal. Betaald parkeren kan ook met een vergunningenbeleid. Of met andere innovatieve middelen. Het
gaat om het doel: Leidschendam-Voorburg leefbaar
houden. Wij vinden het onwenselijk dat parkeervoorzieningen niet optimaal worden benut, zoals bij station
Voorburg, waar gratis parkeerplaatsen worden gebruikt om auto’s langdurig te stallen. Dat willen we
veranderen, met de NS, met ondernemers en met eigenaren van parkeervoorzieningen.

Leidschendam-Voorburg
MINDER AUTO’S IN HET DAMCENTRUM.
Het Damcentrum heeft veel last van stilstaande auto’s.
We willen dynamisch verkeersmanagement toepassen, zodat er alleen auto’s door het Damcentrum rijden die er op dat moment ook echt moeten zijn. Al het
andere verkeer wordt als het aan ons ligt eromheen
geleid. Het parkeerprobleem kan worden verkleind
door de vrije plekken in private garages open te stellen. Ook steunen we de realisatie van een parkeerterrein aan de rand van het Damcentrum, achter de Venestraat dan wel op het Molenpad.

TUNNELS TEGEN VERKEERSOVERLAST.
De toekomst van automobiliteit ligt onder de grond.
De doorsnijding van onze gemeente door de A12 merken we nog steeds dagelijks. Ook de gelijkvloerse kruisingen van de Sijtwendetunnel zorgen voor veel opstoppingen. Met ondertunneling kunnen we veel probleem oplossen, bijvoorbeeld met een eigen afslag
vanaf de Sijtwendetunnel voor The Mall of the Netherlands. Duizenden auto’s in het weekend hoeven dan
niet onze woongemeente binnen te rijden.
Ondertunneling van de A12 is en blijft een wens van de
PvdA. Door de toename van het verkeer hebben de
huizen die hier vlakbij staan, steeds meer last van
luchtverontreiniging en geluidoverlast. Ondertunneling zou de leefbaarheid in een groot deel van onze gemeente fors verbeteren. Maar de rijksoverheid begint
niet aan een dergelijk project zonder een (aanzienlijke)
gemeentelijke bijdrage. Als de Eneco-aandelen dan
toch worden verkocht, willen we een deel van de opbrengst apart zetten als gemeentelijke bijdrage aan
ondertunneling van de A12.

CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
In de afgelopen jaren zijn cultuurinstellingen in onze
gemeente meer gaan samenwerken, onderling en met
andere maatschappelijke organisaties. Dat juichen we
toe. Maar er zijn nog veel meer kansen te verzilveren.

VOLOP CULTUUR
Op cultureel gebied is nog veel meer mogelijk in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De gemeente kan
faciliteren, bijvoorbeeld door cultuurmakers, culturele
ondernemers en instellingen bijeen te brengen. Met
een actief cultuurplatform en -netwerk kunnen nieuwe
ideeën en initiatieven tot bloei komen. De theaters en
bibliotheek kunnen daarin een spilfunctie vervullen; zij
werken actief samen met maatschappelijke organisaties. Waar nodig en mogelijk moet voor goede projecten ook een kleine bijdrage mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de Talentenloods of voor projecten met ouderen of statushouders.

INVESTEREN IN CULTUUR
Veel culturele instellingen zijn in de afgelopen jaren
nieuwe wegen ingeslagen, met veel creativiteit en in
samenwerking met ondernemers, met andere organisaties en met inwoners. Echter, door het ontbreken
van basisfinanciering ontbreekt het aan continuïteit.
Dit hindert met name culturele instellingen die daarvan afhankelijk zijn om een goede programmering tot
stand te brengen. De PvdA vindt het belangrijk een basisaanbod aan cultuur te hebben, met een faciliterende rol van de gemeente. De gemeente moet een

10

Verkiezingsprogramma 2018-2022
(meerjarige) basissubsidie kunnen verstrekken, op basis van het publiek dat wordt bereikt, van het aantal
vrijwilligers en van het aantal en het type activiteiten.
Als het aan ons ligt kunnen organisaties en verenigingen die in samenwerking met anderen activiteiten organiseren, een bijdrage vragen aan de gemeente. Voor
dit type activiteiten willen we een jaarlijks budget beschikbaar stellen.

MODERNE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek blijft zich verder ontwikkelen, zowel in
de huidige vestiging aan de Julianabaan als met een
goede bibliotheekvoorziening in Leidschendam. Voor
een goede bibliotheekvoorziening die toegankelijk is
voor jong en oud is ten minste één centrale vestiging
met een volwaardige collectie voor onze gemeente
van groot belang. Zo een vestiging moet behouden blijven maar mag niet stil staan. De bibliotheek biedt niet
alleen uitleen van boeken en ander materiaal, maar
ook allerlei activiteiten op het terrein van taal- en leesbevordering, digitalisering en algemene ontwikkeling.
Juist daarin ligt de toekomst van de bibliotheek. De
PvdA ondersteunt het onderzoek van de bibliotheek
naar nieuwe doelgroepen, nieuwe producten en
nieuwe verbindingen met maatschappelijke organisaties: scholen, wijkverenigingen, theaters en dergelijke.
Uitbreiding van samenwerking met zorg-, welzijns- en
culturele organisaties juichen we toe.

SWAENSTEIJN, ROMEINEN EN HUYGENS
De PvdA heeft waardering voor de mooie toekomstplannen van museum Swaensteijn, maar vreest dat

Leidschendam-Voorburg
(opnieuw) een grote financiële bijdrage van de gemeente nodig is. Wij zijn geen voorstander van het financieren van een dure verhuizing naar de huidige
Raadszaal. Andere opties zijn natuurlijk bespreekbaar.
Liever investeren we in manieren om onze rijke geschiedenis veel meer zichtbaar en “beleefbaar” te maken in de openbare ruimte, met de Romeinen en Huygens als iconen.

WINKEL- EN WIJKCENTRA
Geen bloeiende gemeente zonder bloeiende centra
voor winkelend publiek: bewoners én bezoekers.
Leidsenhage wordt geheel gerenoveerd en het Huygenskwartier heeft veel aandacht gekregen. Nu is het
tijd om ook aandacht te besteden aan verbetering van
ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving van andere plekken in onze gemeente, zoals de winkelcentra Julianabaan, Prinsenhof en Damlaan. Daar is verbetering mogelijk en dat houdt de wijk levendig.

STAPSGEWIJZE VERBETERING BUURTWINKELCENTRA
De gemeente neemt het initiatief om in overleg met
buurtbewoners en ondernemers stapsgewijs verbetering tot stand te brengen in en rond Julianabaan en de
kleinere winkelcentra. Bijvoorbeeld door de openbare
ruimte hieromheen te verbeteren en de verbinding
met omliggende culturele instellingen te versterken.

ACTIE TEGEN WINKELLEEGSTAND
De PvdA wil samen met de betrokken partijen onderzoeken of in Leidschendam-Voorburg een Leegstandsverordening kan worden ingevoerd. Er zijn al meerdere
gemeenten die zo’n verordening hebben vastgesteld.
Zij kunnen sneller ingrijpen bij grote en te lang durende
winkelleegstand. Vooral op de Damlaan is dat gewenst. Verder stellen we voor dat startende ondernemers die een leegstaand winkelpand betrekken, tijdelijk vrijstelling krijgen van OZB.
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HET MES ZETTEN IN OUBOLLIGE REGELTJES
We gaan ouderwetse en niet meer relevante verbodsartikelen uit de algemene plaatselijke verordening
schrappen. De proef met regelvrij ondernemen is in de
ogen van de PvdA geslaagd en zou voor alle winkelgebieden moeten gelden. Dit maakt het ook makkelijker
aantrekkelijke evenementen te organiseren in de winkelcentra. Horeca in combinatie met winkels juichen
we toe – binnen de regels – omdat winkelen steeds
meer een dagje uit wordt. Ondernemers verdienen
ruimte om hierop in te spelen. Ook voor de horeca
moet gekeken worden naar minder omslachtige procedures bij vergunningverlening.

VERSTERKEN VAN WIJKCENTRA
Op dit moment functioneren niet alle wijkcentra even
goed. De door WOeJ-gerunde wijkcentra hebben een
vol programma en voldoende aanloop. Andere wijkcentra hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen,
ondanks grote inzet van vrijwilligers. De PvdA wil de
wijkcentra versterken en de wijkverenigingen meer
ondersteuning geven. De wijkcentra kunnen meer benut worden voor buurtzorg, zoals dagbesteding, een
huisartsenspreekuur, bibliotheekactiviteiten of scootmobiellessen. Wijkcentra zouden een eigen budget
moeten hebben. De PvdA zet zich in voor een betere
samenwerking tussen wijk- en buurtorganisaties, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen.

Leidschendam-Voorburg

EEN TOEGANKELIJKE GEMEENTE,
VOOR IEDEREEN

INTEGRATIE VAN MIGRANTEN
EN STATUSHOUDERS

De PvdA wil graag dat Leidschendam-Voorburg aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen: voor bezoekers, forensen en – niet in het minst – eigen inwoners.

Het recht op een menswaardig bestaan in Nederland
geldt – wat de PvdA betreft – voor iedereen die het
recht heeft om in Nederland te verblijven. Dat geldt
voor Nederlanders zonder migratieachtergrond, voor
mensen die lang geleden als migrant naar Nederland
kwamen, voor hun kinderen en kleinkinderen, en dat
geldt ook voor nieuwe groepen, zoals recente migranten uit de EU en statushouders (vluchtelingen die als
asielzoeker naar Nederland kwamen en een verblijfsstatus hebben gekregen).

ACTIEPROGRAMMA VN-VERDRAG
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag geratificeerd
voor de rechten van mensen met een beperking (“VNverdrag Handicap”). Dat verdrag is bedoeld om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Dat
gaat om alle onderwerpen die voor hen belangrijk kunnen zijn, zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport
en andere vrijetijdsbesteding. De PvdA steunt de uitvoering van het verdrag en wil een actieprogramma
“toegankelijke gemeente” met maatregelen om het
VN-verdrag Handicap uit te voeren. Wij denken bijvoorbeeld aan een toegankelijke raadszaal voor mindervaliden, samenwerking met ondernemers voor toegankelijke winkels, ondersteuning voor buslijn 47 van
WOeJ en invalidetoiletten. En wat er in samenwerking
met bewoners nog aan goede ideeën wordt bedacht!

EMANCIPATIE: MUREN EN OBSTAKELS AFBREKEN
Ook andere groepen, die niet in VN-verdrag worden
genoemd, verdienen versterking van hun positie, zodat ook zij “normaal” kunnen meedoen in onze samenleving. Emancipatie gaat om het afbreken van muren
en obstakels, niet alleen voor gehandicapten of vrouwen, maar bijvoorbeeld ook voor LHBT’ers en migranten. De PvdA zet zich daarvoor in, op alle beleidsterreinen waar de gemeente over gaat.

WEDERKERIGHEID
Van nieuwkomers verwachten we dat ze onze taal leren, dat ze hun best doen om in hun eigen inkomen te
voorzien, en dat ze zich inspannen om in te burgeren.
De PvdA zet zich daarbij in voor een menswaardig bestaan, met aandacht voor zaken als werk, een inkomen
en een woning.

SNELLE INTEGRATIE VAN MIGRANTEN EN
STATUSHOUDERS, ONDERSTEUND DOOR DE GEMEENTE
Van mensen die als vluchteling of bijvoorbeeld via gezinshereniging naar Nederland komen, kunnen we niet
verwachten dat ze zich vanaf de eerste dag goed weten te redden in de soms bureaucratische wereld van
inburgering, met dure commerciële cursussen zonder
resultaatgarantie, onredelijk hoge exameneisen en te
strikte landelijke regelgeving over terugbetaling van
kosten. Dat hindert échte inburgering in de samenle-
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ving. De gemeente helpt daarom, zonder de verantwoordelijkheid van inburgeraars over te nemen, bijvoorbeeld met toezicht op organisaties die cursussen
aanbieden. Ook zoekt de gemeente samenwerking
met vrijwilligers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor integratie en inburgering. Initiatieven als Taalhulp bij Theater Ludens en
Taalmaatje dragen wij een warm hart toe.

ALS EXTRA INSPANNING NODIG IS,
DAN VOOR IEDERÉÉN
De rijksoverheid verplicht elke gemeente om jaarlijks
een aantal statushouders te huisvesten. Als er woningen nodig zijn voor statushouders, mag dat niet ten
koste gaan van andere groepen. Mensen die op de
wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, mogen
niet het gevoel krijgen dat ze gepasseerd worden door
nieuwkomers. Dan komen er dus méér woningen, voor
álle doelgroepen. Een leefbare samenleving brengen
we samen tot stand.

Leidschendam-Voorburg

ZORG WAAR JE OP KUNT
VERTROUWEN
In Leidschendam-Voorburg wonen veel ouderen. Eén
op elke 28 inwoners is ouder dan 85. Daarmee zijn wij
nu al koploper in Nederland. In 2040 is dat één 85-plusser per 18 inwoners. Dat stelt hoge eisen aan de gemeente. Die heeft als wettelijke taak: zorgen dat mensen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven
wonen. Als mensen daarbij ondersteuning nodig hebben, moet de gemeente die leveren. Aan jong én oud.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

VERBETERING VAN AANBOD
AAN ZORG EN ONDERSTEUNING

ZORG EN ONDERSTEUNING
VOOR IEDEREEN BETAALBAAR MAKEN

Bij het aanbesteden van de zorg staan kwaliteit van
zorg en goed werkgeverschap bij ons voorop. We zien
veel concrete mogelijkheden voor betere zorg: meer
maatwerk in hulpverlening, meer uren huishoudelijke
hulp, meer plaatsen voor dagbesteding en dagopvang
(inclusief vervoer) voor ouderen maar ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), meer plekken waar ouderen anderen kunnen ontmoeten, zoals in De Plint,
proefprojecten met e-health-oplossingen en domotica, en leningen voor woningaanpassingen, zodat
mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, de “blijvers-lening”. De PvdA wil deze verbeteringen financieel mogelijk maken.

Het nieuwe kabinet wil de stapeling van eigen risico in
de zorgverzekering met hoge eigen bijdragen in de
WMO tegengaan. Daarvoor wordt een “abonnementstarief” ingevoerd. Als gemeenten zelf de hoogte kunnen bepalen, zet de PvdA zich ervoor in dat dit nieuwe
tarief ook voor de laagste inkomens betaalbaar is.

ZORG EN ONDERSTEUNING
WEER VANZELFSPREKEND MAKEN
Je moet niet hoeven bedelen om goede zorg te krijgen
in onze gemeente! Zorg- en welzijnsorganisaties zijn
telkens gedwongen te beknibbelen op hun inzet. Inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn daardoor vaak
ontevreden over de uitvoering van de WMO. Andere
gemeenten scoren beter. Ouderen moeten erg vasthoudend zijn om voldoende uren thuishulp te krijgen.
Er zijn te weinig plaatsen voor dagbesteding en dagopvang voor ouderen, en er is ook te weinig - betaalbaar
- vervoer. Dit moet anders. En dat kan ook anders. We
weten dat verbetering geld kost. De PvdA heeft dat
graag over voor mensen die zorg nodig hebben. Waar
nodig pakt de gemeente haar regierol.
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VOORKOMEN EN BESTRIJDEN
VAN AFHANKELIJKHEID EN EENZAAMHEID
Vitaal en waardig oud worden begint al op jonge(re)
leeftijd, met actieve beweging en de opbouw van een
goed sociaal netwerk in de eigen woonomgeving. De
PvdA zet zich in voor openbare ruimte die uitnodigt om
naar buiten te gaan en erop uit te trekken, voor alle
leeftijden, en voor activiteiten die mensen samenbrengen. Waar dat nodig is, steunen we laagdrempelige
projecten voor bestrijding van eenzaamheid.

Leidschendam-Voorburg
energiebronnen. Dat is heel ingrijpend, ook in Leidschendam-Voorburg. Iedere woning die nu nog op
aardgas is aangesloten, zal op een andere manier verwarmd moeten gaan worden.
De meest effectieve strategie om hiermee om te gaan
is een strategie van samenwerking. Daarom willen wij
samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties de weg uitstippelen naar een CO2-neutrale toekomst op lange termijn, en hieraan concrete
projecten koppelen voor de middellange termijn en
korte termijn. Samen maken we van onze gemeente
een duurzame gemeente.

ENERGIEREKENING BETAALBAAR HOUDEN

GROTE STAPPEN ZETTEN
IN DUURZAAMHEID
Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is de omslag naar een CO2-neutrale manier van leven. Voor de
PvdA is niets doen geen optie. Daarvoor zijn de kwalijke gevolgen van klimaatverandering te groot, zowel
direct (overstromingen als gevolg van veel heviger regenbuien) als indirect (denk aan klimaatvluchtelingen
uit Afrika en het Midden-Oosten).
Om de klimaatdoelen van “Parijs” te kunnen halen,
moet Nederland vóór 2050 overstappen op duurzame

Tussen de dag van vandaag en 2050 zullen we moeten
overstappen van aardgas naar andere manieren om
onze woningen te verwarmen. De PvdA vindt het belangrijk dat dit betaalbaar is, ook voor mensen met een
klein inkomen. Zij kunnen meestal geen grote investeringen doen om hun energierekening te verlagen.
Daardoor lopen zij de voordelen mis van extra woningisolatie of van zonnepanelen, tenzij zij geholpen worden met financiering. De PvdA wil duurzaamheidsmaatregelen, die ook realiseerbaar zijn voor mensen
met een klein inkomen.

IN ALLE WIJKEN AAN DE SLAG MET VERDUURZAMING
Wij stellen voor om in samenwerking met inwoners,
wijkverenigingen, buurtcollectieven, woningcorporaties, VVE’s, waterschappen, en netwerkbedrijven
duurzaamheidsteams in de wijk op te richten. Die
duurzaamheidsteams kunnen inwoners, instellingen
14
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en bedrijven adviseren over verduurzaming van de
leefomgeving. Dat gaat bijvoorbeeld over de warmtevoorziening (overstap van aardgas op restwarmte,
aardwarmte en/of “all-electric”), over aanpassing van
de openbare ruimte aan klimaatverandering en over
mogelijkheden om lokaal, in de wijk, energie op te
wekken. Ze dienen voorstellen in bij de gemeente en
ze krijgen hiervoor ook een budget.

DUURZAAMHEIDSAGENDA AMBITIEUZER MAKEN
Al vóór het klimaatakkoord van Parijs heeft onze gemeente een duurzaamheidsagenda opgesteld, samen
met veel inwoners en organisaties. Die was al best ambitieus. Maar door de afspraken van “Parijs” moeten
we er nog een schep bovenop doen, met extra maatregelen voor energiebesparing en opwekking van
duurzame energie. De gemeentelijke duurzaamheidsagenda en het klimaatplan voor 2050 willen we aanscherpen, met concrete mijlpalen voor 2022, 2026 en
2030. De realisatie hiervan willen we koppelen aan ondernemerschap in onze gemeente: isolatie en installatie van zonnepanelen kunnen lokale werkgelegenheid
opleveren, onder meer voor “Jongeren in de Lift”, dat
werkloze jongeren uitzicht biedt op een baan.

BETERE DIENSTVERLENING DOOR AVALEX
Om duurzaamheidsdoelen te halen is een goed afvalbeleid noodzakelijk. Nu laat de dienstverlening door
Avalex nog veel te wensen over. Zowel de serviceverlening als de communicatie kan veel beter. Ook moeten er snel meer PMD-afvalcontainers komen dicht bij
huis en er moet ondersteuning zijn voor wie slecht ter

Leidschendam-Voorburg
been is. Maar onze ambitie minder restafval te produceren, laten we niet varen. Afvalstoffen zijn immers
bijna allemaal ook grondstoffen.

EEN DUURZAAMHEIDSPARAGRAAF
IN ALLE RUIMTELIJKE PLANNEN EN VISIES
Dat geldt ook voor de infrastructuur: iedere nieuwe
straat of weg en ieder nieuw gebouw in onze gemeente moet vele tientallen jaren meegaan. Dat betekent dat die moeten voldoen aan de klimaat- en duurzaamheidseisen van vandaag én morgen: berekend op
heviger regenbuien, nul op de meter, zonder aardgas
et cetera. Om ruimtelijke plannen goed te kunnen beoordelen willen we een duurzaamheidsparagraaf introduceren in al onze plannen. Hierover worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties en projectontwikkelaars.

ENECO-GELD NAAR VERDUURZAMING
Als besloten wordt om Eneco te verkopen, levert dat
de gemeente eenmalig veel geld op. Een deel van de
opbrengst reserveren we voor compensatie van het dividend dat we dan niet meer ontvangen. Ook reserveren we een deel voor infrastructurele projecten (zie
ook paragraaf over bereikbaarheid). En de PvdA wil
een deel benutten om een fonds in te stellen voor investeringen in verduurzaming van de gemeente.
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Leidschendam-Voorburg
“SAMENWERKING” CENTRAAL
IN DE BESTUURSSTIJL VAN DE GEMEENTE

EEN EIGEN BUDGET VOOR WIJKINITIATIEVEN:
1% VAN DE BEGROTING

De doelen die wij nastreven, kan de gemeentelijke organisatie niet in haar eentje realiseren. Daarvoor is telkens samenwerking nodig, bijvoorbeeld met verenigingen, bedrijven of maatschappelijke instellingen. Samenwerking slaagt als organisaties ontkokerd werken,
op zoek durven gaan naar gedeelde belangen, en als ze
die vervolgens samen omzetten in concrete acties. Die
manier van werken willen wij vanzelfsprekend maken,
zowel vanuit het college als de raad.

Al jaren wordt er gepraat over burgerinitiatieven, “De
Buurt Bestuurt” en wijkgericht werken. Wij stellen
voor 1% van het totale gemeentelijke budget ter beschikking van wijken te stellen. Een eigen wijkbudget
dus. De wijk bepaalt waaraan het uitgegeven mag worden. Uiteraard binnen randvoorwaarden (zoals duurzaamheid). De gemeente faciliteert waar nodig, maar
laat zowel de plannen als de uitvoering aan de inwoners over. De Buurttender in Bovenveen en Vlietwensen hebben laten zien dat inwoners heel veel, heel
goed zelf kunnen.

INWONERS DOEN MEE

SAMEN WERKT!
De ambities uit dit verkiezingsprogramma zijn alleen te
realiseren met voortreffelijke en energieke samenwerking. Die voortreffelijke samenwerking vraagt een manier van denken en werken door de gemeente die mee
verandert met veranderingen in de samenleving. De
gemeente is daarin nog niet altijd de duidelijke, consistente en faciliterende partner die inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen
zich wensen. Een energieke samenleving vraagt veel
van het bestuur, en daar willen we als PvdA graag een
bijdrage aan leveren.
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Bij het maken van strategische visies en plannen wordt
een klankbordgroep van inwoners geformeerd, die
vooraf vrij kunnen meepraten. Deze ‘burgerpanels’
doen hiervan verslag aan de Raad tijdens een OpenRaad. De OpenRaad vindt bij voorkeur op locatie plaats
zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen meepraten.

INVOERING VAN “RIGHT TO CHALLENGE”
Inwoners krijgen de gelegenheid bij een aanbesteding
(delen van) de uit te besteden werkzaamheden zelf uit
te voeren.

VERBETERDE ROLVERDELING RAAD EN COLLEGE
MAATSCHAPPELIJKE NETWERKEN
FACILITEREN EN ONDERSTEUNEN
Vooral voor maatschappelijke samenwerking die niet
als vanzelf tot stand komt, is extra steun nodig, bijvoorbeeld tussen organisaties uit verschillende sectoren,
zoals cultuur en welzijn. Ook neemt de gemeente het
initiatief om meer netwerkbijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld voor de cultuursector met ondernemers, voor onderwijs en(jeugd)zorg- en welzijnsorganisaties, etc.
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De PvdA pleit voor een betere rolverdeling tussen college en raad. De raad is het hoogste besluitvormende
orgaan van de gemeente. Daar hoort ook het lef bij om
vaker met initiatiefvoorstellen te komen. Verder willen
wij een lossere band tussen de fracties die het coalitieakkoord ondertekenen, en het College van B & W. Voor
het functioneren van een fractie moet het eigenlijk
niet uitmaken of je tot de oppositie behoort of niet.

Leidschendam-Voorburg

REKENING HOUDEN MET VERSCHIL
Iedere inwoner heeft te maken met gemeentelijke
dienstverlening. En een flink groep mensen is zelfs
sterk afhankelijk van die dienstverlening, bijvoorbeeld
met jeugdhulp, uitvoering van de Participatiewet of
WMO-diensten. Daarbij past het dat de gemeente in
de omgang met inwoners een menselijke maat in acht
neemt. Dat lukt niet alleen met strikte regeltjes, protocollen en afvinklijstjes. We wonen in een gemeente
waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, en waar iedereen anders is. Dit onderstreept de noodzaak van
maatwerk: we moeten rekening kunnen houden met
deze verschillen.

DE GEMEENTE GEEFT HET GOEDE VOORBEELD
In Leidschendam-Voorburg hoort de gemeente een
voorbeeldrol te vervullen. Als bijvoorbeeld van werkgevers wordt gevraagd om meer mensen met een beperking in dienst te nemen, gaat de gemeente daarin
voorop. Hetzelfde geldt voor uitgangspunten als “meer
vrouwen aan de top”, “workplace pride” (LHBT’ers
kunnen zichzelf zijn op het werk) en “meer diversiteit
in besturen”. Ook bij verduurzaming geeft de gemeente het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof te verbruiken voor verwarming
van gebouwen, straatverlichting en vervoermiddelen.

van de Nationale Ombudsman staan vol met voorbeelden hoe het niet zou moeten. Leidschendam-Voorburg
doet dat anders, als het aan de PvdA ligt. Alle communicatie is voor iedereen begrijpelijk, gebouwen zijn
toegankelijk en de gemeente gaat respectvol met inwoners om. Gewoon, zoals de bedoeling is.

EEN GOEDE OVERHEID
IS OOK EEN GOEDE WERKGEVER
Om te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de
samenleving, en om het beleid van college en raad te
kunnen uitvoeren, is een kwalitatief goede ambtelijke
organisatie nodig. De PvdA wil ruimte geven aan doorontwikkeling van de organisatie, zodat die betrokken,
bekwaam, bereikbaar en effectief kan blijven, ook als
taken ingewikkelder worden. Omdat onze inwoners
recht hebben op goede dienstverlening.

MENSELIJKE MAAT CENTRAAL,
MET RESPECT VOOR IEDERS WAARDE
Overheidsorganisaties hebben nog te vaak de neiging
regels ingewikkeld te maken, met omslachtige procedures en ontoegankelijke communicatie. De rapporten
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