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Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief – Gijs Holla 

Dank u wel voorzitter, 

Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren 

voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.  

Ook een dank aan mijn collega raadsleden voor de goede discussies die 

gevoerd zijn in de verschillende commissies en voor de prettige samenwerking 

op een aantal onderwerpen. 

Beste collega’s, bij de algemene beschouwingen van enkele weken geleden, 

heb ik geschetst welke kant mijn fractie op wil met Leiden. 

- een prachtige historische en bruisende binnenstad met leefbare wijken 

daar omheen, 

- een internationale kennisstad voor zowel hoog- als laagopgeleiden, 

- en een bloeiende kenniseconomie gecombineerd met een bloeiende 

algemene economie. 

Natuurlijk moet je prioriteiten stellen en is het ene soms belangrijker dan het 

andere, maar het is in elk geval niet het een of het ander. Het gaat om een 

goede balans tussen de onderwerpen. Het ene kan namelijk niet zonder het 

andere is onze stelling. 

Wij werken aan zo’n stad door ruimte te geven aan mensen en wijken die daar 

om vragen, maar ook door te investeren in mensen en wijken die dat nodig 

hebben. Die twee-eenheid is cruciaal voor ons. 

Voorzitter, zoals al eerder aangegeven vinden wij dat die balans goed terug te 

vinden is in de Kaderbrief en in het beleid van het college.  

Wij steunen daarom de nu voorliggende financiële meerjarenbegroting.  

 

Wel werden wij onaangenaam verrast door het collegevoorstel om de 

bibliotheek te sluiten in de Merenwijk. Deze willen wij graag openhouden en 

daarom zal ik daarvoor zo een amendement indienen. Daarnaast zetten wij nog 

graag enkele puntjes op de i van de Kaderbrief middels enkele moties en 

mogelijk een amendement.  

Voorzitter, de bibliotheek in de Merenwijk is er voor jong en oud. Gezinnen 

maken er uitstapjes naartoe en de bieb wordt veel gebruikt door ouderen uit 
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de wijk. De bibliotheek heeft naast een uitleen en educatieve functie ook een 

echte ontmoetingsfunctie in de wijk.  

Wij hebben de afgelopen weken hard gewerkt – samen met enkele andere 

partijen – om de bibliotheek in de Merenwijk open te houden. Het resultaat 

van al dat werken is dat wij vandaag met een alternatief komen waardoor de 

bibliotheek in de Merenwijk maar ook de andere wijkbibliotheken de komende 

jaren open blijven. 

Dit voorstel heeft hopelijk brede steun in de raad zodat we een duidelijk signaal 

richting B+C kunnen afgeven dat ze moeten stoppen met de 

sterfhuisconstructie die ze op onze wijkbiebs loslaten. 

Het amendement is inmiddels mede ondertekend door SP, D66 en VVD. Maar 

wij hopen op nog meer steun. 

Dan de bezuiniging op het minimabeleid compensatie voor B+C.  

Het feit dat kinderen via het jeugdcultuurfonds ook een financiële bijdrage 

kunnen krijgen voor die muzieklessen, is voor ons de reden om in te stemmen 

met deze bezuiniging. 

Echter, wij dienen wel een motie in die het college oproept om het mogelijk te 

maken voor kinderen van minima om aanspraak te maken op het 

jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds tegelijk. Wij kwamen er recent 

achter dat dat nu niet kan. 

Het verruimen van de regels voor deze fondsen betekent dat de kinderen van 

minima hun muzieklessen bij B+C gewoon kunnen voortzetten, ook al zitten ze 

nu bv via het jeugdsportfonds al op een sport.  

Amateurkunst vinden wij van wezenlijk belang voor Leiden. Daarom hebben we 

samen met D66 gewerkt aan een amendement om de bezuiniging daarop te 

verzachten.  

Via het amendement wijzen we geld toe aan Open Monumentendag en de 

Kunstroute, specifiek voor amateurkunstenaars, die daar aanspraak op kunnen 

maken als ze tijdens die dagen werk tonen of optredens verzorgen. 

Op deze manier worden de bezuinigingen op amateurkunst beperkt en wordt 

tegelijkertijd de zichtbaarheid van amateurkunst in de stad vergroot. Een win-

win situatie. 

Voorzitter, wij overwegen een amendement over het Werninkterrein.  
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Wij zetten namelijk onze vraagtekens bij het vrijgeven in het MPG van 2.5 

miljoen voor het Werninkterrein. Wij denken namelijk dat het vrijgeven van het 

geld niet in overeenstemming is met de door de raad vastgestelde eigen 

financiële regels en de regels omtrent het Leidse planproces. 

Punt is namelijk dat niemand weet wat we met dit terrein gaan doen, terwijl 

we er toch 2.5 miljoen voor vrijmaken. Zo werkt dat niet. Alleen bij concrete 

plannen, waarbij de gemeenteraad kaders heeft gesteld, stellen wij normaal 

gesproken geld beschikbaar. Nu hebben we als raad eigenlijk geen enkel idee 

wat er op dat terrein gaat gebeuren en toch stellen we enkele miljoenen 

beschikbaar aan het college. 

Het argument van het college dat dit geld nodig is om uit de impasse te komen 

over de afkoop van de erfpacht, gaat volgens ons niet op. Het punt is namelijk 

dat we als gemeente wel vaker financiële risico’s lopen en dat we die dan 

afdekken via de concernreserve. Waarom dat hier op een andere manier moet 

gebeuren, snappen wij niet. 

Echter, voordat wij over gaan tot het indienen van het amendement geven wij 

het college nog een kans om op dit punt met een ijzersterk verhaal te komen. 

Waarom handelt het college op deze wijze? En waarom is dit niet in strijd met 

onze eigen regels? Waar is het geld precies voor nodig? En hoe komt het dat de 

projectontwikkelaar inmiddels is vertrokken en dat het lijkt dat wij als enige 

met de gebakken peren achter blijven? 

Voorzitter, wij dienen nog een tweetal andere moties in. 

De eerste motie komt voort uit ons Leidse jeugdelftal dat we in de vorige 

raadsvergadering presenteerden.  

In maart organiseerden wij een onderwijsbijeenkomst in Zuidwest, waar we 

zo’n twintig wijkbewoners informeerden over het Nederlandse 

onderwijssysteem. Daar hoorden wij de zorgen van ouders die hun kinderen 

wilden helpen, maar zelf niet genoeg wisten van het Nederlandse onderwijs om 

hun kind te ondersteunen. 

De PvdA wil dat alle Leidse kinderen goed onderwijs kunnen volgen, maar er 

lijkt een tweedeling te ontstaan bij de kinderen die een extra steuntje in de rug 

nodig hebben.  
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Aan de ene kant de kinderen wiens ouders makkelijk 40 of 45 euro per uur 

kunnen betalen voor huiswerkbegeleiding. Aan de andere kant de kinderen die 

op de wachtlijst staan van bijvoorbeeld de Onderwijswinkel.  

Ook die tweede groep kinderen verdient huiswerkbegeleiding, maar het is voor 

hun ouders simpelweg niet betaalbaar. 

Om hier wat aan te doen, dienen wij een motie in waarin het college wordt 

gevraagd te onderzoeken welke initiatieven er allemaal zijn en hoe we de 

drempel tot deze initiatieven zo laag mogelijk kunnen maken. 

We zijn niet voor niets een kennisstad. 

Voorzitter, er lijkt een voorzichtig begin gemaakt te zijn met een vernieuwende 

kijk naar enkele onderdelen van de subsidie-uitgaven in het sociaal domein. 

Maar omdat dat slechts enkele onderdelen betreft, ontbreekt een totaalbeeld. 

De huidige werkwijze zorgt er ook voor dat nu niet de hele bezuiniging op 

subsidies wordt ingevuld. Het resterende deel van de bezuiniging wordt 

gezocht middels een transformatie-agenda die voorstellen moet opleveren 

voor de begroting van 2016.  

Echter, tegelijkertijd wordt een programma transformatie aangekondigd, met 

een looptijd tot en met 2017.  

Dit verwijst allemaal naar een transformatie, maar de tijdspaden lopen fors 

uiteen: Inhoudelijk moet het transformatieprogramma nog worden gebouwd, 

en de manager gezocht, maar financieel is er al een transformatie-agenda die 

binnen een tijdsbestek van enkele maanden concrete bezuinigingsvoorstellen 

moet opleveren. Dit rijmt niet met elkaar. 

Het zorgt voor verwarring in de discussie en haalt zo het gewenste totaalbeeld - 

waar bezuinigen we op en wat ontzien we, en waarom – zeker niet dichterbij.  

Wij dienen daarom een motie in die oproept om het totaalbeeld te laten zien 

zodat er in de toekomst door de raad gefundeerde en afgewogen keuzes 

gemaakt kunnen worden. 

Voorzitter, in de commissie L&B heb ik mijn teleurstelling uitgesproken over de 

ondernemers in de binnenstad die gewoon hun afval op straat blijven zetten 

ondanks dat het afval niet meer wordt afgehaald. Met alle gevolgen van dien. 

Het is jammer dat enkele ondernemers op deze manier er voor zorgen dat er 

een negatief beeld ontstaat over de binnenstadsondernemers. Zeker omdat 
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een grote groep ondernemers keihard werkt om onze stad nog mooier te 

maken. 

Gelukkig zien wij dat het sindsdien een stuk beter gaat. Daarom ondernemen 

wij nu geen verdere actie, maar ik kan u verzekeren dat wij dit in de gaten 

blijven houden. 

Voorzitter, ik rond af. 

Voor ons ligt een mooie kaderbrief. Mooi in balans en een mooie opmaat naar 

veel investeringen in onze stad en in onze bewoners. Denk bv maar eens aan 

het nieuwe zwembad! 

Zoals gezegd zullen wij deze steunen en wij wensen het college veel succes bij 

de uitvoering daarvan. 


