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Woord vooraf
Dit jaarverslag bevat de belangrijkste activiteiten van de GroenLinks-fractie in 2020. Daarbij
ligt de nadruk op de bijdragen die de fractie heeft geleverd aan het bestuur van de gemeente
Voorschoten.
Het verslag heeft vier delen.
Deel 1 gaat in op de samenstelling van de fractie en vervolgens op een aantal ontwikkelingen
die in 2020 deel uitmaakten van de context waarin de fractieleden hun werk hebben gedaan
en daarop deels ook van invloed zijn geweest.
Deel 2 behandelt de belangrijkste gemeentelijke onderwerpen waar de fractie aan heeft
gewerkt in de raad en in de commissies.
Deel 3 gaat in op een aantal regionale onderwerpen die de fractie heeft behandeld.
Deel 4 bevat een overzicht van de overige activiteiten van de fractie.
Sinds 2018 maakt GroenLinks in ons dorp deel uit van een coalitie, samen met VVD en D66.
De fractie heeft zich steeds verantwoordelijk gevoeld voor het succes van deze coalitie en
daar ook zoveel mogelijk naar gehandeld.
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De fractie
De fractie, bestaande uit Johan van Rixtel, Albert Deuzeman, Joop Bos en Paul ’t Lam, heeft in
die zin een wijziging ondergaan, dat het voorzitterschap van de fractie in maart is overgegaan
van Johan naar Albert.
De steunfractie is uitgebreid. Naast Linda van der Zwaan, lid van de commissie Mens en
Samenleving, maakt nu ook Conny van der Krogt daar deel van uit; zij werd in november
beëdigd als lid van de commissie Wonen, Ruimte, Groen.
Verder hebben zich nog drie leden van de afdeling bij de steunfractie gevoegd: Fons
Lemmens (sinds februari), en Nicole Spaans en Tom Fabri (beiden sinds november). Zij nemen
deel aan de fractievergaderingen.
Aan het eind van het verslagjaar kunnen we constateren, dat door de uitbreiding van de
steunfractie en de vervulling van de vacature in de commissie WRG de basis van de fractie is
verbreed. De continuiteit in het fractiewerk is daarmee beter geborgd.
“Het eﬀectief functioneren als fractie – en al helemaal als onderdeel van de coalitie – vraagt
om een zekere hoeveelheid politiek handwerk. Dat werk is niet altijd direct zichtbaar voor de
Voorschotenaren, al moet het indirect vrucht dragen door de eﬀectiviteit van de wethouder
te vergroten. Daarnaast heeft de fractie altijd geprobeerd om ook direct zichtbaar te blijven:
in de pers, op sociale media, door contacten met Voorschotenaren en door het organiseren
van bijvoorbeeld schoonmaakacties. Doordat de fractie groter is geworden, is dit sinds de
vorige collegeperiode al geprofessionaliseerd. De fractie gaat daar verdere stappen in
zetten, nu er meer schouders zijn om die last te dragen”.
Albert Deuzeman, fractievoorzitter
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Ontwikkelingen in 2020
In 2020 hebben twee ontwikkelingen een grote invloed gehad op het fractiewerk: de
coronacrisis en vertrek van wethouder Lamers.
De corona-pandemie was een ongekende crisis die letterlijk de hele wereld heeft getroﬀen en
veel slachtoﬀers heeft gemaakt. Ook in Voorschoten zijn slachtoﬀers te betreuren. De
anderhalve-meter-samenleving die we vervolgens in Nederland hebben ingesteld heeft onze
manier van werken drastisch veranderd. Een groot deel van het fractiewerk bestaat uit met
elkaar overleggen en deelnemen aan vergaderingen. De laatste vergadering die in de
gemeentelijke vergaderzaal werd gehouden was die van de commissie WRG op 12 maart.
Daarna werd meestal alleen nog online vergaderd, op een enkele uitzondering na. Ook de
fractievergaderingen werden vanaf dat moment zoveel mogelijk via het beeldscherm
gehouden. Met behulp van de moderne techniek kon het fractiewerk dus gewoon worden
voortgezet.

Een tweede omstandigheid die van grote invloed is geweest is het vertrek van wethouder
Monique Lamers. Op 5 maart heeft zij haar onmiddellijke terugtreden in de gemeenteraad
aangekondigd. Het vertrek van Monique was een moeilijke stap, voor de fractie maar vooral
voor Monique. De fractie is Monique Lamers zeer veel dank verschuldigd voor haar jarenlange
inzet en betrokkenheid, als raadslid en als wethouder. Op 16 april werd haar opvolger
benoemd: Erika Spil. Erika heeft een jarenlange ervaring als wethouder in de gemeenten De
Ronde Venen en Bunnik.
Verder valt te melden, dat burgemeester Pauline Bouvy-Koene een groot deel van het jaar
wegens ziekte niet in staat is geweest haar functie te vervullen. Gedurende die periode is zij
vervangen door Charlie Aptroot (VVD), die eerder o.a. burgemeester van Zoetermeer is
geweest. In september werd bekend gemaakt, dat zij in verband met haar gezondheid niet in
haar functie zou terugkeren. In een buitengewone raadsvergadering op 26 oktober werd,
helaas online, afscheid van haar genomen.
4

Op 24 juni werd bekend, dat na zeven jaar weer een splitsing wordt aangebracht in de
Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Dat hield in dat de colleges van Voorschoten en
Wassenaar weer ieder over hun eigen beleidsamtenaren kunnen beschikken. GroenLinks en
ook de overige fracties waren tevreden over dit besluit. Te verwachten valt dat daarmee de
bestuurskracht van de gemeente wordt versterkt. Later in het jaar is besloten om de gehele
WODV op te heﬀen. In de loop van 2021 zal dat zijn beslag krijgen.

17 december verscheen een persbericht dat zich 32 kandidaten hebben gemeld voor het
burgemeesterschap van Voorschoten. Die grote belangstelling voor ons dorp geeft hoop voor
volgend jaar.

5

In de gemeenteraad en in de commissies komen in een jaar tijd zeer veel onderwerpen aan
de orde. In dit verslag komen alleen de belangrijkste onderwerpen aan bod, waarbij de
nadruk ligt op wat de GroenLinks-fractie daarover heeft ingebracht.
Jaarrekening 2019
De fractie was over het
algemeen tevreden over de
jaarrekening. Het
onverantwoord omgaan met
ﬁnanciën, zo werd
geconstateerd, behoort tot het
verleden. De schuldenpositie is
verbeterd, terwijl er toch ook
nieuw beleid is uitgevoerd. Punt
van zorg was wel het grote
aantal vertragingen. Fractieleider
Albert zei daarover het volgende:
“Vertraagd beleid is jammer omdat je kansen verliest. Vertraagde projecten zijn jammer,
omdat je daarmee een impliciete belofte aan burgers verbreekt. Wij horen die burgers ook.
Ze denken dat er iets gaat gebeuren, het is nu eindelijk rond, het geld is beschikbaar,
vervolgens wachten ze en weten niet meer waar ze aan toe zijn. Dat is niet goed voor de
geloofwaardigheid van de gemeente.”
De Economische Agenda
De economische agenda van de
gemeente gaat over het op peil houden
en versterken van de lokale economie,
dus de ondersteuning van
ondernemers en bedrijven. Thema’s
zijn o.a. groei van de bedrijvigheid,
toerisme en recreatie, beschikbare
bedrijfsruimten beter gebruiken,
bedrijfsterreinen verbeteren, regeldruk
verminderen en winkelgebieden
versterken.
De fractie heeft bij monde van Paul haar speerpunten voor de lokale economie ingebracht:
leefbaarheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en een circulare economie. Zo moet de
Schoolstraat een levendige straat blijven voor zowel ondernemers als inwoners. Daarnaast
moet de gemeente ook meer ruimte bieden aan zzp-ers en hun initiatieven faciliteren. De
energietransitie heeft economische potentie en daar moeten we in investeren. De fractie wil
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de groei stimuleren van bedrijven die bijdragen aan de duurzaamheid van de economie in
Voorschoten. De gemeente zou ervoor moeten zorgen, dat dergelijke bedrijven Voorschoten
gaan zien als een interessante vestigingsplaats. Hier moeten we de samenwerking met Leiden
zoeken. Verder kan de gemeente bedrijven helpen bij hun verduurzaming, bijv. door gebruik
te maken van het gemeentelijke duurzaamheidsfonds.
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP)
Een taak van de gemeente is te zorgen voor de huisvesting van de in de gemeente gevestigde
scholen. GroenLinks-wethouder Monique Lamers heeft daarvoor een plan ingediend: het
integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs (IHP). In dat plan zijn de investeringen
opgenomen die nodig zijn voor het op peil houden van de schoolgebouwen. Het plan heeft
een looptijd van 16 jaar en wordt in 2022 en daarna iedere vier jaar geactualiseerd. Belangrijk
onderdeel van het plan is de verduurzaming van de schoolgebouwen. Het plan voorziet in
vervangende nieuwbouw van drie verouderde schoolgebouwen: de Nuts basisschool, de
Fortgensschool en de Emmausschool.

De fractie was blij met het plan. Het biedt de schoolbesturen van de genoemde scholen
duidelijkheid voor de komende jaren, een “duidelijke stip op de horizon”, zoals woordvoerder
Johan het noemde. Hij pleitte ervoor de nodige reserveringen vast te leggen voor de komende
jaren, zodat het gemeentebestuur verantwoordelijkheid toont voor de uitvoering van het
plan. “Daar heeft de afgelopen jaren aan ontbroken”, aldus Johan.
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Kadernota 2021
De kadernota gaat over de plannen in de komende jaren en hoe die betaald worden, en
vormt daarmee ook de basis voor de daarna op te stellen begroting voor 2021. De
gemeenteraad heeft de kadernota in haar vergadering van 9 juli vastgesteld.
Bij de behandeling in de raad heeft de fractie een motie ingediend om het college te bewegen
voldoende geld uit te trekken voor de uitvoering van het milieubeleid. Voorschoten staat voor
belangrijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en milieu. De
fractie vroeg dan ook een plan met concrete maatregelen en een deugdelijke ﬁnanciering van
die maatregelen.
Ook heeft de fractie in een motie gevraagd om voor 60-plussers die onder de Participatiewet
vallen de sollicitatieplicht te laten vervallen, als betrokkene dat ook wenst. Het is immers een
categorie mensen die, ondanks herhaalde sollicitatiepogingen, nauwelijks aan een baan
kunnen komen. De corona-situatie heeft dit alleen nog maar verergerd. Verplicht solliciteren
zonder uitzicht op een baan werkt alleen maar frustrerend, aldus Paul die de motie indiende.
Accommodatiebeleid

In het accommodatiebeleid is ﬂinke vooruitgang geboekt. In mei werd de gemeenteraad het
eens over de hoofdlijnen van een plan om de huisvesting van een aantal organisaties en
instellingen de komende jaren grondig te verbeteren. Het Cultureel Centrum wordt immers
gesloten en aan de huisvesting van de bibliotheek moet ook het nodige gebeuren. De
gedachten gaan in de richting van één accommodatie voor bibliotheek, ﬁlmtheater en een
aantal culturele instellingen, bijvoorbeeld in en om de Kruispuntkerk. Ook moeten er meer
woningen komen, waaronder sociale woningbouw. Er wordt over gedacht om de
gemeentewerf te verplaatsen zodat op die plek woningen gebouwd kunnen worden. Ook op
het Churchillplein zijn er mogelijkheden voor woningbouw.
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Op 10 december nam de raad een vervolgbesluit. Voor de vestiging van de multifunctionele
accommodatie (MFA) werd uiteindelijk gekozen voor de plaats waar nu de bibliotheek staat.
Het plan is nu om de huidige bibliotheek te verbouwen en uit te breiden. Hier wordt de
komende maanden een deﬁnitief ontwerp voor gemaakt, voorzien van een kostenberekening.
Bij de Kadernota 2021 wordt besloten of dit plan zal worden uitgevoerd. Het plan voorziet in
een zaal waar ﬁlm- en theatervoorstellingen kunnen worden gegeven en er komen ruimtes
voor de activiteiten van culturele instellingen. De Kruispuntkerk bleek bij nader inzien een
minder aantrekkelijke optie, o.m. vanwege de daaraan verbonden kosten.
De fractie heeft zich sterk gemaakt voor de nu gekozen oplossing. Enerzijds omdat deze past
bij de schaalgrootte van ons dorp, anderzijds omdat het hoog tijd wordt voor een besluit. De
fractie heeft niet mee willen werken aan nog meer onderzoek naar andere mogelijkheden: er
was genoeg informatie voorhanden om een knoop door te hakken. Ook wilde de fractie een
oplossing die rekening houdt met de beperkte ﬁnanciële mogelijkheden van de gemeente.
Herontwikkeling Segaar / Arsenaal

Een beslissing over wat er moet gebeuren met het Segaar / Arsenaal-terrein aan de
Leidseweg werd op 10 december door de raad genomen. Dat mocht ook wel, want het
overleg hierover heeft al zo'n vier jaren geduurd. De inzet van de fractie op bebouwing van
Segaar / Arsenaal was altijd dat het equivalent van het oppervlak van Arsenaal, in aantallen
vierkante meters, groen moest blijven. In de periode dat wethouder Lamers dit dossier in
haar portefeuille had, is dit ook als voorstel op tafel gekomen. De fractie heeft echter
moeten constateren dat hier binnen de coalitie en in de raad geen steun voor was te
vinden. Daarop heeft de fractie haar inzet verschoven naar het vinden van een compromis,
dat zoveel mogelijk recht doet aan het ideaal van behoud en versterking van groene
waarden. Dit allereerst door de hoeveelheid bebouwing te beperken. Daarnaast moeten de
woningen die op het gehele terrein van Segaar / Arsenaal worden gebouwd wat de fractie
betreft zo duurzaam mogelijk zijn en gebouwd in een groene omgeving met veel
biodiversiteit.
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De oplossing die het college uiteindelijk presenteerde hield rekening met de uiteenlopende
belangen van de betrokken partijen. Het is een compromis, ook voor GroenLinks.
Het op 10 december genomen raadsbesluit heeft onder meer de volgende elementen:
• het Arsenaal-terrein blijft voor driekwart onbebouwd,
• van de huur- en koopwoningen die op het Segaar / Arsenaal-terrein worden gebouwd
valt 50% in het goedkopere segment,
• er wordt ingezet op natuurinclusief bouwen, wat de leefomgeving van de toekomstige
bewoners aantrekkelijker maakt; hier worden experts bij betrokken en er wordt
gekeken naar goede ervaringen die elders zijn opgedaan.
Joop, die namens de fractie het woord voerde, gaf aan dat de fractie goed kan leven met dit
compromis. Wat hierbij zeker ook meeweegt is dat het hoog tijd was om een beslissing te
nemen. Nog langer talmen zou onverantwoord zijn geweest.
De fractie diende samen met D66 en CDA een motie in, dat de beschermwaardige bomen
op het Arsenaalterrein en de Leidseweg tijdens de bouw zovel mogelijk worden beschermd;
als dat niet kan moeten er bomen worden verplaatst of gecompenseerd.
Milieubeleidsplan (later: Visie op Energie en Klimaat)
Het Milieubeleidsplan behandelt onderwerpen als
klimaatverandering, energietransitie, bodemverzakking en -verontreiniging, geluid, water- en
luchtkwaliteit en nog veel meer. In de commissie
WRG van 20 mei werd een voorlopig ontwerp
gepresenteerd. Dit bevatte weliswaar een goed
overzicht van alle grote milieu-opgaven die voor
ons liggen, maar het was ook, constateerde Joop,
erg algemeen en abstract geformuleerd;
doelstellingen en richting ontbraken.
In de zomerperiode heeft dat voorlopige
ontwerp ter inzage gelegen voor burgers en
organisaties, en die hebben ook vragen gesteld
en suggesties gedaan over te nemen
maatregelen.
In september presenteerde de wethouder het
deﬁnitieve ontwerp milieubeleidsplan. Dat zag er
duidelijk anders uit dan het voorlopige ontwerp.
Het document moest gezien worden, zoals de
wethouder toelichtte in de commissie WRG, als
een visiedocument dat als “paraplu” fungeerde
over alle onderwerpen en onderdelen van het
milieubeleid. Sommige van die onderwerpen zijn al besproken in de raad en worden dus
aangepakt en uitgevoerd, andere onderwerpen komen nog aan de beurt, aldus de
wethouder. Diverse fracties hadden echter iets anders verwacht: een beleid met duidelijke
prioriteiten, voorzien van een uitvoeringsprogramma met de ﬁnanciële consequenties. De
wethouder zegde vervolgens toe te zullen komen met een overzicht van de uitvoering van
de diverse milieu-onderwerpen en wat dat gaat kosten. Dat overzicht kwam op 1 oktober, in
de informatiebrief Financiering uitvoering Visie op Energie en Klimaat (VEK). Daaruit bleek,
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dat voor een belangrijk deel van de plannen en ambities nog geen ﬁnanciële dekking
aanwezig was. Reden voor de fractie om met andere partijen bij de begrotingsbehandeling
(zie verderop) een amendement in te dienen over de ﬁnanciering.
Stimulering van duurzaamheidsmaatregelen
In het coalitieakkoord staat dat
gestreefd wordt naar een
energieneutraal Voorschoten in
2030. Daarvoor kunnen een aantal
wegen worden bewandeld: de vraag
naar energie verlagen, een meer
duurzame energievoorziening en
het klimaatbestendiger maken van
de woningen en andere gebouwen.
Om daaraan bij te dragen heeft de
gemeente twee maatregelen
genomen, die woningeigenaren
stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen: isoleren,
zonnepanelen, dubbele beglazing e.d. De ene maatregel is de “Duurzaamheidslening
Voorschoten 2020” die woningeigenaren de mogelijkheid biedt geld te lenen voor dergelijke
maatregelen. De andere maatregel is het aanbieden van vouchers (max. €70) voor kleine
verbeteringen in de woning, zoals LED-verlichting, leidingen isoleren, ventilatie, energiezuinige
koelkast aanschaﬀen e.d.
Joop verwoordde het in de commissie WRG als volgt:
“Wij zijn blij met het initiatief dat is genomen om met andere gemeenten en de
Omgevingsdienst gebruik te maken van de RRE-regeling. Het lijkt ons een goede aanzet om
woningeigenaren actief te maken in het verduurzamen van hun huis door ze te informeren
over de regeling en daarbij ook te wijzen op het Duurzaam Bouwloket en op andere
regelingen”.
RRE staat voor Regeling Reductie Energieverbruik, een rijksregeling die huiseigenaren helpt
energie te besparen. Verder bepleitte Joop, dat de duurzaamheidslening geregistreerd wordt
als een gebouwgebonden lening.
Schuldhulpverlening
Op 25 juni kwam het College met een startnotitie over het beleid voor de
schuldhulpverlening. Dit was voor GroenLinks hét moment om met een reeks
praktische aanbevelingen te komen over de aanpak van de schuldenproblematiek. Commissielid Linda kwam met de volgende ideeën.
• Er is veel onderzoek gedaan naar schuldenproblematiek; Maak gebruik van
de resultaten.
• Ga te rade bij andere gemeenten. Er zijn er die een convenant hebben
afgesloten met energiemaatschappijen, zorgverzekeraars,
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woningcorporaties e.a. zodat snel ingegrepen kan worden bij achterstallige betalingen.
Geef voorlichting aan scholen, consultatiebureaus e.d.
Zorg voor een loket dicht in de buurt waar hulpvragers terecht kunnen.
Een armoederegisseur kan helpen om onnodig ingewikkelde procedures in kaart te
brengen.
• De gemeente zou voor nazorg moeten zorgen.
• Geef Schuldhulpmaatje meer naamsbekendheid. Landelijk is al gewaarschuwd voor een
mogelijke schuldengolf als gevolg van de coronacrisis. Daarop moet zovel mogelijk worden
geanticipeerd.
Fietsveiligheid
De fractie heeft bij monde van Paul zijn steun uitgesproken voor het plan van aanpak voor de
ﬁetsveiligheid. Het plan bevat 11 actiepunten, waaronder een verbetering van de voorlichting
op scholen, deelname aan regionale verkeersveiligheidscampagnes, markeringen en
aanwijzingen op ﬁetspaden, riskante obstakels op ﬁetspaden verwijderen, en waar nodig de
gladheidsbestrijding verbeteren.
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Inburgering
Vanaf 2021 gaat een nieuwe Inburgeringswet in, die bepaalt dat gemeenten voortaan de
inburgering gaan verzorgen. Voorheen lag die taak bij de landelijke overheid, maar die liet dat
vooral over aan de inburgeraars zelf. Zij raakten in het ingewikkelde en bureaucratische
Nederland gemakkelijk de weg kwijt. De taak die gemeenten, en dus ook Voorschoten, krijgen
om de inburgering van statushouders te gaan regelen, wordt in het Beleidsplan Inburgering
vormgegeven.
In de commissie M&S heeft Linda bepleit dat er ruimte moet zijn voor statushouders om zich
verder te kunnen ontwikkelen bij het leren van de taal en onze samenleving. Ook vroeg zij
aandacht voor die inburgeraars die formeel niet onder deze nieuwe Inburgeringswet vallen,
en nu buiten de boot dreigen te vallen. Linda hierover: “Ik denk echt dat mensen niet gelukkig
worden als ze de hele dag thuiszitten en dat het goed is voor de inburgering om gewoon
actief te zijn”.
Bij de behandeling in de raadsvergadering van 1 oktober complimenteerde Paul het college
omdat er alsnog ruimte wordt gecreëerd voor inburgeraars die tijdens het leertraject
aangeven meer te willen leren. Ook heeft Paul er op aangedrongen dat het college kwaliteitscriteria opstelt voor het inkopen van inburgeringstrajecten.
De landelijke overheid heeft de afgelopen jaren de bestaande groep inburgeraars links laten
liggen. GroenLinks wil die groep nadrukkelijker betrekken bij de inburgering door de
gemeente; in het collegevoorstel werd daar nog te weinig aandacht aan besteed. Bij het
opstellen van het deﬁnitieve beleidsplan moet dit concreter worden, want participeren in
onze samenleving mag niet vrijblijvend zijn. Paul: “Het is heel belangrijk om alle statushouders
te betrekken. Daar mag echt wel iets gevraagd worden van de gemeente, maar zeker ook van
de statushouders zelf.”
Begroting 2021
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In de raad van 5 november werd de begroting voor 2021 vastgesteld. Fractieleider Albert
sprak er zijn tevredenheid over uit dat ondanks de onzekere tijden waarin wij leven het
college er in was geslaagd een sluitende begroting aan te bieden. Hij bracht vervolgens
diverse punten naar voren, die voor GroenLinks van groot belang zijn. Hier worden er twee
genoemd.
(1) Op het gebied van duurzaamheid komt het in 2021 vooral aan op de uitvoering, aldus
Albert. Enerzijds gaat het dan om een aantal grotere projecten: de regionale
energiestrategie, de warmtevisie, de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed,
rioolbeheer en afvalbeleid. De fractie maakt zich er sterk voor dat hier tastbare
resultaten worden behaald. Anderzijds moeten we ook energie steken in het stimuleren
van burgers om de verduurzaming van hun woningen op te pakken. Daar zijn op
beperkte schaal al goede resultaten mee behaald, en die successen moeten volgend
jaar worden uitgebreid. Doel is om het milieubeleid ook zoveel mogelijk zichtbaar te
maken voor inwoners.
Om dit mede mogelijk te maken dienden alle raadsfracties, met uitzondering van de
VVD, een amendement op de begroting in om in de komende jaren extra geld
beschikbaar te stellen voor maatregelen in het kader van de Visie op Energie en Klimaat
(VEK).
(2) Ook vroeg Albert aandacht voor de Jeugdzorg. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de
kosten zo ongeveer verdubbeld. Dat drukt op de gemeentelijke begroting, zonder dat
goed zichtbaar is waar dat precies door komt. De fractie wil meer zicht hebben op het
waarom van de kostenstijgingen, en daarmee een beeld krijgen van waar die stijgingen
beïnvloed kunnen worden. De wijze waarop de kosten zich nu ontwikkelen zijn op
termijn voor Voorschoten niet vol te houden en belemmeren daarmee huidige en
toekomstige investeringen.
Overige gemeentelijke onderwerpen
Andere onderwerpen waar de fractie zich
voor heeft ingspannen zijn onder meer
de bestemming van het Ambachts- en
Baljuwhuis, afvalinzameling en reiniging,
de toekomst van Huize Bijdorp, de
heroverweging van de rioolheﬃng, de
verordening hemelwaterafvoer, de
strategie voor bedrijventerreinen, de
splitsing van de WODV, de Najaarsnota
2020 en de proﬁelschets voor de nieuwe
burgemeester.
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De regionale invalshoek is een andere dan de lokale invalshoek. Op regionaal niveau wordt
meer gekeken naar wat gemeenschappelijk van belang is voor de hele regio. Als gemeente
Voorschoten ontkom je er niet aan met die gemeenschappelijke belangen rekening te
houden, en omgekeerd doen wij er goed aan te investeren in en bij te dragen aan wat er
regionaal aan strategieën en plannen wordt ontwikkeld.
Regionale Energiestrategie (RES)
In 2019 werd landelijk het klimaatakkoord gesloten. Daarin staat dat Nederland in 2050 geen
CO2 meer uit mag stoten voor zijn energieverbruik. Het land werd opgedeeld in dertig regio’s,
die de opdracht kregen om elk een regionale energiestrategie op te stellen om dat doel te
bereiken. Voorschoten maakt deel uit van de regio Holland Rijnland, waarvan de deelnemers
al in 2017 een energieakkoord gesloten hadden. Daarin is afgesproken dat in 2050 alle
benodigde energie duurzaam wordt opgewekt in de eigen regio, die daarmee energieneutraal
wordt.

Dit akkoord vormde de basis van de door Holland Rijnland gepresenteerde Regionale Energie
Strategie (RES). De strategie houdt o.m. in (1) energiebesparing, (2) electriciteit opwekken via
wind en zon, (3) een netwerk aanleggen voor warmte-aanvoer uit Rotterdam en (4) schonere
en slimmere mobiliteit. De gemeenten in de regio werden in de gelegenheid gesteld om hun
wensen en bedenkingen over de RES naar voren te brengen.
In de Voorschotense raad van 11 juni werd afgesproken aan Holland Rijnland drie punten
kenbaar te maken; deze punten werden door de fractie onderschreven.
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Ten eerste hechtte de fractie aan de inbreng van burgers d.m.v. burgerparticipatie. Voor het
slagen van deze energietransitie zijn de gemeenten immers afhankelijk van de samenleving.
Ten tweede is nog veel onduidelijk over het restwarmtenet vanuit Rotterdam, terwijl het
een belangrijke bijdrage heeft in de RES. Wanneer komt dat net beschikbaar? Hoeveel
warmte komt beschikbaar? Zo zijn er nog veel meer vragen. Hierbij speelt een rol, dat
Voorschoten maar beperkte middelen beschikbaar heeft voor de energietransitie, dus sterk
afhankelijk is van oplossingen die regionaal worden ontwikkeld.
Het derde punt is dat in de RES zonnepanelen op daken niet meegeteld worden terwijl dit
voor Voorschoten en andere gemeenten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de lokale
opwekking van energie.
Sociaal domein
Op dit moment bestaat de situatie, dat de regionale samenwerking binnen het sociaal domein
is versnipperd over twee regio’s: regio Haaglanden en de Leidse regio. Dit is ineﬃciënt, zowel
voor de bewoners als voor het bestuur en de ambtenaren. Het college werkt aan een
oplossing, die gaat in de richting van samenwerking in één regio, nl. de Leidse regio. Daarvoor
wordt de term “omklappen van het sociaal domein” gebruikt. Het plan is om te komen tot een
gediﬀerentieerde samenwerking met Leiden. Gediﬀerentieerd wil zeggen, dat per deelterrein
(Werk & Inkomen, WMO en Jeugd) keuzes worden gemaakt hoe het wordt georganiseerd,
rekening houdend met de kosten, de dienstverlening voor de bewoners en de samenhang
tussen de deelterreinen.
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Op 15 oktober kwam het deelterrein Werk en Inkomen (W&I) aan de orde in de commissie
M&S. Gebleken was, dat samenwerking met Leiden zeker haalbaar was, maar dat er nog geen
duidelijkheid was over de frictiekosten (personeel en ICT). Het college stelde voor om dit
verder uit te zoeken.
De meeste fracties spraken zich uit vóór samenwerking met de Leidse regio, waarbij Johan het
belang benadrukte van de samenhang binnen het sociaal domein. T.a.v. de WMO wordt al
met de Leidse regio samengewerkt; als dat voor W&I ook gaat gebeuren, bevordert dat de
samenhangende aanpak van sociale problematiek. “Eén gezin, één plan”, zoals Johan het
uitdrukte. Ander belangrijk punt is volgens Johan de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer; Leiden is voor de bewoners veel gunstiger te bereiken dan de huidige locatie
Leidschendam.
Visie op de natuurlijke leefomgeving in het Hart van Holland
De gemeenten uit Holland Rijnland, aangevuld met de gemeente Wassenaar en het
Hoogheemraadschap van Rijnland, hebben samengewerkt aan het opstellen van een visie op
de natuurlijke leefomgeving in het Hart van Holland. Met natuurlijke leefomgeving wordt
bedoeld een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in een economisch vitale
regio. Werkend met deze visie kan het aspect van de natuurlijke leefomgeving beter
meegewogen worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De visie is samen te vatten in zes
leidende principes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behoud en versterk de diversiteit in landschappen
Zorg voor een rendabel en duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw
Werk aan een klimaatrobuuste inrichting van het landschap en de openbare ruimte
Zorg voor een verbetering van de biodiversiteit tot in de haarvaten van de regio
Behoud en versterk het landschap als framework voor de stad
Maak het gehele gebied bereikbaar en beleefbaar voor de recreant

De visie en de principes werden door de hele raad onderschreven.
Gemeenschappelijke regelingen
Diverse gemeentelijke taken worden uitgevoerd door regionale diensten, die zijn ingesteld op
basis van gemeenschappelijke regelingen. Voorbeelden zijn de Omgevingsdienst West
Holland (ODWH), de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR), het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SJ-H10) en de Regionale
Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM). Voorschoten is bij deze
regelingen aangesloten. De programma’s en begrotingen van deze diensten worden
besproken in de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten, en komen dus ook in onze
raad aan de orde.
In het geval van de RDOG was er reden om niet zonder meer met het programma voor de
komende jaren en de daarvoor begrote kosten in te stemmen. Een grote meerderheid van de
fracties, waaronder de onze, werkte mee aan een amendement om meer onderbouwing,
meer duidelijkheid en meer controlemogelijkheden.
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Overige regionale onderwerpen
Verder heeft de fractie zich onder meer gebogen over de Regionale Omgevingsagenda 2040
van het Hart van Holland, en de invoering van de Omgevingswet in 2021.
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Amendementen
Door het indienen van amendementen kan de raad wijzigingen aanbrengen in de voorstellen
van het college. De meeste amendementen waaraan de fractie heeft meegewerkt zijn
hierboven al besproken. Twee worden hier nog apart vermeld.
Ambachts- en Baljuwhuis
Voorstel van het college was om het Ambachts- en
Baljuwhuis te verkopen. De raad was verdeeld
over dit voorstel. Het gebouw heeft een publieke
functie, die moet behouden blijven, en daarom
moet je het juist niet verkopen, vond een aantal
fracties. De GroenLinks-fractie, die het voorstel
van het college steunde, nam toen het initiatief
voor een amendement, dat werd ingediend
samen met CDA en VVD. Kern daarvan was dat
het verkoopproces in tweeën wordt geknipt. Eerst
worden potentiële kopers uitgenodigd via een
openbare inschrijving een plan in te dienen; die
plannen worden beoordeeld door een externe
commissie van deskundigen, die advies uitbrengt
aan het college. Op basis daarvan doet het college
een voorstel aan de raad die vervolgens beslist.
"Voor GroenLinks hangt de beslissing af van de
kwaliteit van het uiteindelijke voorstel", aldus
Albert in de raadsvergadering.
Onroerende zaakbelasting
In de Kadernota 2021 had het college voorgesteld om de OZB voor het gebruik van nietwoningen te schrappen en deze opbrengsten te verhalen via de OZB voor het eigendom van
niet-woningen. Dit voorstel kwam voort uit te wens om zoveel mogelijk leegstand te
voorkomen.
De fractie diende samen met de PvdA-fractie een amendement in tegen dit voorstel. De
eigenaren van panden kunnen de belastingverhoging immers doorberekenen aan de
gebruikers en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bovendien vindt de fractie dat
leegstand bestreden moet worden met een actief vestigingsbeleid van de gemeente; de OZB
voor niet-woningen moet besproken worden in samenhang met voorstellen voor een
versterking van de lokale economie, aldus het amendement.
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Moties indienen
Meestal worden moties ingediend naar aanleiding van in de raad geagendeerde
onderwerpen. Dat gebeurt altijd in samenwerking met andere partijen in de raad. Soms
neemt de GroenLinks-fractie het initiatief, soms besluit de fractie een motie van een andere
fractie te steunen of mede te ondertekenen. In 2020 heeft de fractie medewerking verleend
aan moties over onder meer de volgende onderwerpen:
• een verzoek aan het college om een aantal geconstateerde verkeersknelpunten in het
ﬁetsveiligheidsplan op te nemen en vervolgens op te lossen
• een verzoek aan het college om bij de huisvesting van scholen ook aandacht te hebben
voor het maatschappelijk rendement van schoolgebouwen en de mogelijkheid om één
gebouw meer functies te geven
• een opdracht aan het college om met een plan te komen tot het beperken van leegstand
en het behouden van een bruisend centrum
• een uitspraak van een grote meerderheid van de raad voor de opvang van vluchtelingenkinderen in Nederland en de bereidheid hier als gemeenschap aan bij te dragen
• een uitspraak van een aantal partijen in de raad dat het onwenselijk is om BOA’s te
bewapenen
• een blijvende extra inzet van de woningcorporaties om de betaalbaarheid en
duurzaamheid van de sociale huursector te verbeteren, en een oproep aan
woningcorporaties om de huren betaalbaar te houden
• de wens dat de maatregelen van het ﬁetsveiligheidsplan in 2021 een daling laten zien van
het aantal ﬁetsslachtoﬀers, en dat het ﬁetsen bevorderd wordt omdat het gezond is
• een verzoek aan het college om het voorlopig ontwerp milieubeleidsplan uit te werken tot
concrete maatregelen met bijbehorende ﬁnanciering
• een verzoek aan het college te onderzoeken of en waar openbare verlichting gedimd kan
worden om kosten te besparen
• een verzoek aan het college om in 2021 te komen met een voorstel voor verbetering van
de kwaliteit van het oppervlaktewater, inclusief de ﬁnanciële consequenties
• een oproep aan het college met een voorstel te komen om het plaatsen van zonnepanelen
aan of bij woningen legesvrij te maken
• een verzoek aan het college zich actief in te zetten om het Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW) op te nemen in de ontwikkeling van het plangebied Segaar / Arsenaal en de raad
hierover te informeren
En dan was er ook nog motie 164. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft alle
gemeenteraden opgeroepen te protesteren tegen de tekorten in de gemeentebudgetten.
De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich bij dit initiatief aangesloten, door het
aannemen van een daartoe strekkende motie. Ook Voorschoten heeft jaarlijks moeite om
een sluitende begroting en jaarrekening op te leveren. Na een periode van ﬁnancieel
toezicht van de provincie heeft Voorschoten de ﬁnanciën nu op orde. Maar dat neemt niet
weg, dat de middelen die wij van het rijk krijgen niet toereikend zijn om de steeds zwaarder
wordende gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren.
Gemeenten moeten vaak roeien met de riemen die zijn toegezegd. En dat is knap
vermoeiend . . . .
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Vragen stellen
De fractie kan vragen stellen aan het college. Dat kunnen technische of informatieve vragen
zijn naar aanleiding van stukken die in de raad zijn geagendeerd. In 2020 gingen deze vragen
onder meer over
• de kosten van het ondergronds aanbrengen van hoogspanningskabels
• de leidende principes in de visie van Hart van Holland op de natuurlijke leefomgeving
• de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2020, met o.m. de bedoeling om de regels
rond het gebruik van glyfosaat verder aan te scherpen, het roken verder te beperken
• de duurzaamheidsvoucher: of die ook beschikbaar kan worden gesteld aan huurders
• diverse onderdelen van de Jaarrekening 2019
De fractieleden hebben daarnaast ook vragen gesteld naar aanleiding van schriftelijke
informatie die door het college werd verstrekt, of op instigatie van inwoners die aandacht
vroegen voor hun situatie. Zo werden er vragen gesteld over
• de samenstelling en taakopdracht van de regiegroep Wonen, die een rol gaat spelen in de
uitvoeringsagenda woonvisie 2019 - 2022, en de betrokkenheid van de inwoners daarbij
• de bekostiging van de regionale dierenambulance
• het waarom van de vervroegde evaluatie van het ﬁetsvrij maken van de Schoolstraat
• de daling van het aantal deelnemers aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering
• de bouwplannen aan de Jan Evertsenlaan
• de toegankelijkheidseisen aan wooncomplexen
Contact met burgers en organisaties
Verenigingen en individuele burgers benaderen de fractie met hun zorgen of
aandachtspunten. Dit gebeurt veelal via de email. Soms ziet de fractie aanleiding mensen uit
te nodigen voor een gesprek, zodat ze hun belangen kunnen bepleiten.
De fractie heeft onder meer gesproken of gecorrespondeerd met het bestuur van de
bibliotheek, de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV), GoAbout (aanbieder van
deelauto’s en deelﬁetsen), bewoners van de Jan Evertsenlaan en omgeving, en de
Cultuurfabriek.
Persberichten
Over alle grotere onderwerpen die in dit verslag zijn genoemd heeft de fractie persberichten
doen uitgaan, en daarnaast ook over
• de circulaire economie
• meer aandacht voor goedkopere woningen
• de energietransitie
• de noodzaak van het versnellen van projecten
• online vergaderen in corona-tijd
• de toekomst van Huize Bijdorp
• het maaibeleid
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Colofon
Aan de totstandkoming van dit jaarverslag werkten mee:
Joop Bos, Albert Deuzeman, Paul ’t Lam, Fons Lemmens, Johan van Rixtel en Linda v.d. Zwaan
Foto’s: Fons Lemmens (tenzij anders vermeld)
Reacties
Reacties op dit jaarverslag kunt u sturen naar fractie@glvs.nl
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