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Inleiding 
 

“De wereld is de wijk in gekomen”, stelt Kim Putters in het AD van 10 september 2016 

(Blendle). In een tijd van globalisering en internationalisering zoeken mensen naar houvast 

dicht bij huis. Bestuurders en gekozen vertegenwoordigers kunnen daar een belangrijke 

bijdrage aan leveren: “De onzekerheid neemt toe. Het zou helpen om mensen meer 

zeggenschap te geven.”  

 

De wijk als ijkpunt. Dat was het uitgangspunt waarvoor PvdA Leiden koos bij de 

verkiezingen van 2014. Daarmee koos de partij voor een heldere en herkenbare, maar ook 

een actuele lijn: we zijn burgers van een gemeente, maar we wonen in wijken, buurten en 

straten. Dat uitgangspunt resulteerde in het programma “Een sterk en sociaal Leiden. 

Werken aan wijken”, waarmee we de verkiezingen in gingen. 

 

Bij de verkiezingen behaalde de Partij van de Arbeid vijf zetels. Behalve de vijf raadsleden 

bestaat de gemeenteraadsfractie uit drie duo-raadsleden. Van de oorspronkelijke leden is 

Robert-Jan van Ette teruggetreden, waarna Helma Baart lid werd van de fractie. Elwin 

Wolters verving onlangs Arjen Liemburg als duo-raadslid. 

 

De PvdA trad na vier jaar oppositie weer toe tot de coalitie. Op 17 april 2014 presenteerden 

de coalitiepartijen D66, SP, VVD en PvdA hun beleidsakkoord voor de periode van 2014 tot 

2018 onder de titel “Samenwerken en innoveren”. Marleen Damen was bereid gevonden om 

namens de Partij van de Arbeid zitting te nemen in het college van Burgemeester en 

Wethouders op de portefeuille Werk en Inkomen, Wijken en Financiën. 

 

Opdracht 

 

Halverwege elke raadsperiode stelt het bestuur van PvdA Leiden een commissie in die het 

werk van de raadsfractie evalueert tot op dat moment: de programmaevaluatiecommissie 

(PEC). Op 20 april dit jaar heeft het bestuur daartoe een oproep geplaatst op de internetsite. 

Naar aanleiding van de reacties daarop is Davied van Berlo gevraagd deze PEC voor te 

zitten. Mahamed Xasan is na de eerste bijeenkomst toegetreden. Max van Tongeren heeft 

ondertussen de commissie verlaten. 

 

Het afdelingsbestuur heeft de programmaevaluatiecommissie de volgende opdracht gesteld: 

 

“Het bestuur van de PvdA afdeling Leiden verzoekt de Programma Evaluatie Commissie 

(PEC) om een analyse te maken van het gevoerde politieke beleid en vervolgens met 

haar bevindingen te komen t.a.v. de realisatie van het verkiezingsprogramma van de 

PvdA afdeling Leiden.” 

 

“Daarbij vraagt het bestuur om alle in het Verkiezingsprogramma uitgewerkte 

onderwerpen te behandelen. Naast de feitelijke realisatie van de verschillende 

onderwerpen vanuit het verkiezingsprogramma acht het bestuur ook van belang om van 

de Programma Evaluatie Commissie te vernemen, in hoeverre zij een beeld heeft, of het 

https://blendle.com/i/ad/de-wereld-is-de-wijk-in-gekomen/bnl-adn-20160910-6976339
https://leiden.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/144/2014/11/Verkiezingsprogramma.pdf
https://leiden.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/144/2014/11/Verkiezingsprogramma.pdf
https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Bestuur/PDF/Samenwerken_en_innoveren__Beleidsakkoord_2014-2018.pdf
https://leiden.pvda.nl/2016/04/20/gezocht-leden-programma-evaluatie-commissie-pec/
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gevoerde beleid van de PvdA fractie en wethouder ook op de PvdA afstraalt middels 

een actief mediabeleid. Het is immers van groot belang, dat we als PvdA Leiden het 

maximale gedaan hebben om onze resultaten te communiceren. De Programma 

Evaluatie Commissie kan zelf bepalen hoe zij deze informatie zich verwerft.” 

 

“Ten slotte vraagt het bestuur van de PvdA afdeling Leiden aan de Programma 

Evaluatie Commissie om met concrete conclusies en aanbevelingen te komen.” 

 

Het bestuur vraagt de PEC dus om 

1a. een analyse te maken van het gevoerde beleid in relatie tot het verkiezingsprogramma, 

1b. een beeld te vormen van de werkwijze en strategie van de fractie en de wethouder en 

1c. te komen met concrete conclusies en aanbevelingen. 

 

Daarnaast vraagt het bestuur de PEC om  

2. zich een indruk te vormen in hoeverre het gevoerde beleid afstraalt op de PvdA. 

 

De PEC heeft zich in haar onderzoek en meningsvorming beperkt tot de inhoud en niet het 

functioneren van de betrokken personen onderzocht. Ook heeft de PEC zich geen oordeel 

gevormd over het verkiezingsprogramma of het resultaat van de coalitieonderhandelingen, 

aangezien deze al zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Beide 

documenten hebben voor de PEC gediend als uitgangspunten. 

 

Aanpak en leeswijzer 

 

Voor haar onderzoek heeft de commissie het verkiezingsprogramma en het collegeakkoord 

gebruikt als basisbronnen. Daarnaast zijn, waar nodig, raads- en commissieverslagen 

bekeken en raadsmoties nageslagen. De werkgroepen zijn allen aangeschreven, maar 

alleen vanuit Cultuur en Zorg is een reactie binnengekomen. Voor de tweede opdracht is 

ook een media-analyse gemaakt van zowel papieren als digitale media.  

 

Met alle raadsleden en met de wethouder is een gesprek gevoerd. Daarbij waren steeds 

minimaal twee commissieleden aanwezig. Er is besloten om geen aanvullende gesprekken 

te voeren met mensen uit het veld en er is geen onderzoek gedaan onder leden. De 

commissie heeft de nadruk willen leggen op inhoudelijke analyse en niet op meningsvorming 

van mensen buiten de fractie. 

 

Het eindverslag van de commissie is opgebouwd uit een meer analytisch deel, waarin is 

geïnventariseerd hoe de punten uit het verkiezingsprogramma zijn opgepakt en welke 

resultaten daar op zijn geboekt. Per onderdeel staat kort beschreven wat er op dat thema is 

gebeurd en wat de bevindingen van de commissie zijn. Het tweede hoofdstuk bevat de 

media-analyse en bijbehorend advies. Het derde en laatste hoofdstuk bevat een korte 

conclusie over de eerste helft van deze raadsperiode. 

 

Dit eindverslag bestaat in de eerste plaats uit een besloten rapport dat wordt aangeboden 

aan de voorzitter van het bestuur. Deze zal het vervolgens bespreekbaar maken binnen het 

bestuur en eventueel bij de fractie en bij de wethouder. Daarnaast stelt de PEC een 

samenvatting op om de ALV op hoofdlijnen te informeren over haar conclusies. 
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Alle documenten van de PEC zijn verzameld in een Google-map. Er is een groep geopend 

in Whatsapp om contact te houden tussen de bijeenkomsten door. De commissie zal haar 

archief ter beschikking stellen aan het bestuur, met uitzondering van de aantekeningen uit 

de gesprekken met raadsleden en wethouder en de onderlinge gesprekken. 

 

De commissie wil graag alle betrokkenen bedanken voor de medewerking. We hebben de 

gesprekken met de raadsleden en wethouders ervaren als plezierig, openhartig en 

inhoudelijk. Mede dankzij deze goede samenwerking vertrouwen wij erop dat dit rapport een 

bijdrage kan leveren om verder te bouwen aan Leiden als sterke en sociale stad. 

 

De programmaevaluatiecommissie 2016, 

 

Davied van Berlo (voorzitter) 

Drieske Mangnus 

Geert van der Varst 

Mahamed Xasan 

Theo Roes 

Thijs Kievit 
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Hoofdstuk 1. Inventarisatie 
 

De programmaevaluatiecommissie (PEC) heeft in eerste instantie geïnventariseerd welke 

specifieke punten op elk van de thema’s zijn benoemd in het verkiezingsprogramma. Op elk 

van deze punten is onderzocht of deze terugkomen in het collegeprogramma en of ze aan 

de orde zijn geweest in gemeenteraad of commissies. Daarnaast zijn onderwerpen die niet 

in het verkiezings- en/of collegeprogramma zijn opgenomen, maar vanuit PvdA-gezichtspunt 

wel van belang zijn, in de inventarisatie meegenomen. De uitgebreide inventarisatie is te 

vinden in de bijlagen. 

 

Wanneer verkiezings- en collegeprogramma worden vergeleken, dan blijkt dat de 

voornemens van de PvdA goed in het coalitieakkoord terugkomen. Dat heeft de 

ledenvergadering in het voorjaar van 2014 reeds vastgesteld, toen deze akkoord ging met 

de deelname van de PvdA-fractie aan het college. De vraag is natuurlijk wat er in beleid en 

uitvoering terecht is gekomen van deze voornemens. 

 

In dit hoofdstuk vat de PEC samen wat er per thema is gebeurd. 

 

2. Werk en Inkomen 

 

De PvdA speelt een leidende rol in de Leidse gemeenteraad op het gebied van Werk en 

Inkomen. Met een ervaren raadslid op dit terrein wist de fractie bij de formatiebesprekingen 

een hoop punten uit het verkiezingsprogramma vast te leggen in het coalitieakkoord en te 

realiseren via de raad. Zo is de toegankelijkheid en de financiering van het minimabeleid 

verbreed tot 120% van de bijstandsnorm en is er geld uit de NUON-gelden geïnvesteerd in 

de schuldhulpverlening en het opzetten van een pilot voor de aanpak van problematische 

schulden onder jongeren. 

 

Met betrekking tot werkgelegenheid is het beschut werk in Leiden in stand gehouden. De 

gemeente heeft stageplekken gecreëerd voor jongeren van alle opleidingsniveau’s en door 

het inzetten van Social Return zijn de afgelopen twee jaar meer dan tweehonderd mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen. 

 

Buiten het beleidsakkoord om heeft de fractie gerealiseerd dat bij huisbezoeken in het kader 

van fraudebestrijding de gemeente aan de raad dient te rapporteren hoe vaak er 

daadwerkelijk fraude wordt geconstateerd. Dat stelt de raad in staat de effectiviteit van de 

bestrijding te beoordelen. Daarnaast heeft de fractie een PvdA-minimabrochure opgesteld 

om de bekendheid van het beleid onder de inwoners te vergroten. 

 

De PEC heeft op het gebied van Werk en Inkomen twee kanttekeningen te maken. Ten 

eerste: Het actieplan werkgelegenheid is weliswaar gerealiseerd, maar dat is een bundeling 

van bestaande regelingen geworden. Een integrale benadering voor dit probleem is 

uiteraard beter, maar de €500.000 per jaar extra die hier in zou worden gestoken (zoals 

vastgesteld in het verkiezingsprogramma) is niet gerealiseerd. Ten tweede: Het 
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werkgelegenheidsbeleid richt zich voornamelijk op jongeren en mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder ouderen raakt enigszins ondergeschoven. 

 

3. Zorg en Welzijn 

 

Het verkiezingsprogramma van de PvdA had als belangrijk speerpunt: Leiden is en blijft een 

sociale stad. De afgelopen twee jaar is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van 

sturingsinstrumenten om de gedecentraliseerde taken uit te voeren. Dankzij de PvdA-fractie 

is de positie van de burger daarbij op enkele punten versterkt, zoals de benoeming van een 

onafhankelijk klachtenpersoon. 

  

De fractie heeft zich daarnaast ingespannen om voor de huishoudelijke hulp, waarop veel 

moest worden bezuinigd, een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening in het 

leven te roepen. Mede dankzij inzet van de PvdA is bereikt dat de eigen bijdrage voor de 

algemene voorziening is geschrapt voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het 

wettelijk minimumloon en dat de inzet van het eigen netwerk niet dwingend is 

voorgeschreven. Dit zogenaamde Leidse model heeft weinig klachten opgeleverd. 

  

Een politiek belangrijk programmapunt van de PvdA en het college is het vangnet voor 

bewoners die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zo heeft het minima- en armoedebeleid de 

afgelopen jaren een goede invulling gekregen, mede dankzij de inzet van wethouder en 

fractie. Minder goed is het gegaan met de compensatie van chronisch zieken en 

gehandicapten en met name de inkomenscategorie tussen 120% en 150% van het wettelijk 

minimumloon, o.a. vanwege de stapeling van eigen bijdragen. Voor 2016 is een tijdelijke 

oplossing gevonden in de vorm van een eenmalige uitkering, maar een structurele oplossing 

is nodig. Eenzelfde moeizame gang van zaken treedt op bij de maatschappelijke opvang 

(Binnenvest). De PvdA-fractie heeft zich terecht kritisch uitgelaten over de afbouw van de 

regionale voorzieningen en crisisopvang en kritiek geleverd op de aanpak van het college. 

 

Aan het begin van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad het publieke 

gezondheidsbeleid vastgesteld, onder meer gericht op het terugdringen van de sociaal-

economische gezondheidsverschillen en het bevorderen van de vitaliteit van ouderen. De 

fractie bepleitte in de raadscommissie een meer op de wijken gericht aanbod, maar daaraan 

is vooralsnog weinig gehoor gegeven. De PEC vindt het jammer dat deze PvdA-speerpunten 

niet meer politieke aandacht van college en fractie hebben gekregen. 

  

De PvdA-fractie heeft verschillende keren aangedrongen op een (tussentijdse) evaluatie van 

zowel de wijkteams als de j- en g-teams. Er zijn namelijk signalen dat deze teams, zoals 

overal in het land, overbelast zijn en niet toekomen aan preventie, de ontwikkeling van 

nieuwe welzijns- en zorgarrangementen en de ondersteuning van burgerinitiatieven. De PEC 

adviseert de fractie deze lijn vol te houden, omdat het succes van het nieuwe zorg- en 

welzijnsbeleid met een grotere inzet van de burgers afhangt van de uitvoering door de 

wijkteams. 

 

4. Economie en Kennis 
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In het verkiezingsprogramma lag de focus op het nut en versterking van de wijkwinkelcentra. 

Er moet weliswaar ruimte zijn voor het Bio Science Park om uit te breiden, maar de nadruk 

moet liggen op de wijken. Dat heeft zich doorvertaald in de activiteiten van de fractie. De 

verbindende functie van met name de wijkwinkelcentra is door de fractie met grote 

regelmaat ingebracht in de gemeenteraad. 

 

De beperkte invloed van de gemeenteraad op het vastgoed speelt echter een beperkende 

rol: wijkwinkelcentra zijn in handen van vastgoedondernemers. De omgeving van deze 

centra is echter wel van de gemeente en daar is heel wat aan gedaan. Zo zijn er extra 

middelen beschikbaar gekomen voor de openbare ruimte rond de Kopermolen. Deze 

middelen worden besteed naar de wensen van bewoners en ondernemers. Ook is de 

Stevenshof opgeknapt. 

 

Bij de ontwikkeling van de retailvisie heeft de fractie veel aandacht gevraagd voor het nut 

van wijkwinkelcentra. Wat betreft de discussie rond het kernwinkelgebied laat de fractie een 

helder geluid horen, bijvoorbeeld rond het 'tweede deel' van de Haarlemmerstraat en de 

retailfunctie die daar nu op zit. 

 

De commissie adviseert de fractie om op grotere schaal gebruik te maken van bewoners in 

het realiseren van plannen (bewonersactivisme) en dus goed in contact te blijven of raken 

met wijkverenigingen en maatschappelijke partijen. Versterk de delen van de stad die onder 

druk staan, maar een belangrijke functie hebben in het verbinden van buurtbewoners. In de 

communicatie raadt de commissie aan eenduidig te kiezen voor een focus op beslissingen 

die wijkbewoners direct raken: maak visies en beleidsplannen tastbaar voor de kiezer.  

 

5. Wijken 

 

Het thema van het verkiezingsprogramma, werken aan wijken, is in het collegeprogramma 

duidelijk terug te lezen. Het thema is ook vertaald in de werkwijze van de fractie. Alle 

raadsleden hebben een wijk toegewezen gekregen en contact gelegd met wijkverenigingen, 

professionals en netwerken van bewoners (hoewel niet allemaal met evenveel succes). Ook 

heeft de wethouder het onderwerp wijken in haar portefeuille. 

 

Deze periode is in diverse wijken betaald parkeren ingevoerd. Hoewel dit beleid een positief 

effect lijkt te hebben op de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, wordt de parkeerheffing 

door veel bewoners als melkkoe ervaren. Ook zijn in verschillende wijken ondergrondse 

containers ingevoerd. De beloofde extra schoonmaakronden zijn daardoor minder 

noodzakelijk. Wel leverde de maatregel om te betalen voor het ophalen van grofvuil veel 

overlast en zwerfvuil op, maar die maatregel is inmiddels weer teruggedraaid. 

 

De gemeente probeert ondertussen nadrukkelijk het contact met wijken te verbeteren. Er zijn 

vier wijkregisseurs aangesteld en aan dit aantal worden meerdere wijkbeheerders 

toegevoegd. Daarnaast is met drie wijken een wijkagenda opgesteld, die moet zorgen voor 

een meer geïntegreerd beleid en eenduidiger communicatie vanuit de gemeente. Verder is 

de verordening voor subsidiëring van wijkinitiatieven vereenvoudigd, waardoor burgers 

gemakkelijker initiatieven gefinancierd kunnen krijgen. 
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De omslag naar wijkgericht werken vormt echter een uitdaging voor de ambtelijke 

organisatie en het participatiebeleid vanuit de gemeente blijft dan ook achter. De PEC 

adviseert om hier als fractie en wethouder scherp op te zijn gezien het belang van de 

gemeentelijke organisatie bij het ten uitvoer brengen van het wijkbeleid. Daarnaast adviseert 

de commissie om verbinding te zoeken met sociale wijkteams met als doel te komen tot een 

meer integrale aanpak. 

 

6. Veiligheid 

 

Volgens het verkiezingsprogramma is het uitgangspunt veilige en leefbare wijken. In het 

collegeprogramma is dit vertaald naar wijken die schoon, heel en veilig zijn. Hier is de 

inbreng vanuit het PvdA-verkiezingsprogramma duidelijk terug te lezen.  

 

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2012-2015 blijkt dat Leiden in overeenstemming met 

de landelijke trend veiliger wordt. Zo nemen de aantallen slachtoffers, geweldsdelicten en 

inbraken af, maar tegelijkertijd blijkt dat de Leidenaar dit in het algemeen niet zo ervaart. Wel 

oordelen bewoners positiever over de leefbaarheid van de woonbuurten, ervaren zij een 

grotere sociale cohesie en zijn ze meer tevreden over de aanpak van leefbaarheid en 

veiligheid. 

 

De PvdA zet duidelijk in op het bestrijden van jongerenoverlast. Daarin onderscheidt de 

PvdA zich ten opzichte van de overige partijen. Het mogelijk maken van sportieve, 

recreatieve en culturele activiteiten moet voorkomen dat deze groep gaat ‘hangen’ en er een 

gevoel van onveiligheid ontstaat in buurten. De inzet voor het Jacques Urlusplantsoen is 

hiervan een voorbeeld. Deze activiteiten dienen volgens de PEC onderdeel te zijn van een 

breder jeugd- en jongerenbeleid, waarvoor de fractie via ‘het jeugdelftal’ al ideeën heeft 

aangedragen.   

 

7. Wonen, Groen en Duurzaamheid 

 

Als je wijken belangrijk vindt, dan begint het bij goed wonen. Je woning is meer dan een 

stapel stenen: het is een plek waar je je thuis voelt. In het verkiezingsprogramma staan 

ambities over prestatieafspraken met betrekking tot de kwaliteit van wonen voor de 

bewoners in sociale huurwoningen. In de gesprekken met de raadsleden kwam naar voren 

dat de praktijk weerbarstig is: veel corporaties zijn grote molochs die zich weinig lijken aan te 

trekken van lokale politieke overwegingen. Daarom dringt de Leidse fractie er op aan om 

woningbouwcorporatie Portaal op te knippen. 

 

Gelukkig is er ook heel wat bereikt. In een aantal wijken is een goede verbondenheid met 

bewonersorganisaties en weet men deze te mobiliseren waar nodig (met name ook de 

recente ontwikkelingen in de Kooi). Veel aandacht is gegaan naar het bestrijden van 

“verkamering”, maar binnen de raad staat de PvdA vaak alleen op dit thema. 

 

Groen is een lastig punt binnen de gemeente Leiden. Wellicht dat door het invoeren van 

betaald parkeren ruimte in wijken vrij komt om groen aan te leggen. Als succes wordt de 

realisatie van de Tuin van Noord genoemd en de uitvoering van de eerste stukken van het 
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Singelpark. Daarnaast heeft de fractie, middels een motie, gerealiseerd dat €750.000 

geïnvesteerd wordt in energiebesparingsmaatregelen voor huurders (zoals het plaatsen van 

CV ketels in huurhuizen). Dit draagt bij aan zowel het verminderen van energiegebruik als 

het verlagen van woonlasten voor huurders. Ten slotte, er is een aantal green deals 

gerealiseerd, mede dankzij een speciaal aanjaagteam binnen de gemeente. Aandachtspunt 

is de betaalbaarheid van deze deals. De kosten moeten wel tegen de baten opwegen.  

 

8. Studenten en Onderwijs 

 

De gemeente heeft de afgelopen jaren volop meegedacht en medewerking verleend aan de 

plannen voor onderwijsgebouwen en studentenhuisvesting. De problemen met betrekking tot 

huisvesting zijn onder controle door het bijbouwen van studentenwoningen en het 

teruglopende aantal studenten. De fractie probeert daarnaast om de aandacht voor de 

verschillende onderwijsinstellingen (universiteit, hbo, (v)mbo, etc.) beter in balans te 

brengen. 

 

Feitelijk is de aandacht van de raad voor onderwijs marginaal en dan nog is niet alles even 

goed gegaan, zoals de herinrichting van het Doelenterrein ten behoeve van de universiteit 

en de gang van zaken rond ROC Leiden hebben laten zien. Op basis van de beschikbare 

informatie vraagt de PEC zich af of de gemeenteraad inzake het ROC-debacle niet te weinig 

zelfkritiek heeft getoond. 

 

Voor de PvdA-afdeling geldt deze vraag specifiek omdat kleinschalig onderwijs een 

speerpunt is. Ook het andere belangrijke punt in het verkiezingsprogramma, de school als 

netwerkknooppunt in de wijk, is niet op de politieke agenda gekomen. De PEC wil de 

cruciale rol van onderwijs en scholen zowel in de wijk als voor bewoners persoonlijk 

benadrukken en adviseert de fractie om hier een visie en meer activiteit op te ontwikkelen. 

 

9. Ouderen 

 

In het PvdA-verkiezingsprogramma zijn ouderen expliciet als doelgroep opgenomen met 

diverse concrete voornemens. In het collegeprogramma is het concept zorgzame stad 

opgenomen, dat uiteraard voor ouderen relevant is. Daarnaast belooft het 

collegeprogramma aandacht voor levensloopbestendige woningen en andere (nieuwe) 

woonvormen. Hiervan is in de praktijk weinig terecht gekomen. 

 

Wel heeft de PvdA-fractie het idee van de seniorenmakelaar gelanceerd en de 

gemeenteraad hierachter gekregen. Het lijkt er echter op, dat de corporaties hier geen heil in 

zien, evenmin als de partijen op de particuliere koop- en huurmarkt. Dat maakt het 

onwaarschijnlijk dat ouderen in groten getale gaan verhuizen naar een beter passende 

woning. 

 

De instellingen in de stad verlenen met gemeentelijke subsidie diensten aan ouderen en 

starten (op ad-hocbasis) interessante initiatieven. De gemeente Leiden heeft echter 

vooralsnog geen officieel door de raad vastgesteld geïntegreerd ouderenbeleid (gezondheid, 

mobiliteit, wonen, zorg en welzijn). De PEC adviseert de fractie hierop actie te ondernemen. 
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10. Sport 

 

De politieke discussie over sport concentreert zich op de accommodaties. Hier maakt het 

college aanzienlijke vorderingen, al is het vooralsnog niet helemaal zeker of de plannen voor 

het zwembad, de sporthal en de ijsbaan binnen het budget kunnen worden gerealiseerd. 

Daarnaast stimuleert de gemeente fusies van voetbalverenigingen om tot levensvatbare 

verenigingen te komen en de beschikbare velden efficiënt te gebruiken. 

 

Maar sport is meer dan de faciliteiten. Sport verbindt. De PvdA-fractie heeft conform het 

verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor de breedtesport. Zo wordt de samenwerking 

tussen scholen en sportverenigingen via de zogenaamde combinatiefunctionarissen 

voortgezet. Bovendien heeft de fractie samen met D66 en GroenLinks een sportvisie 

gepresenteerd die de nadruk legt op sportdeelname en de ontwikkeling van gezonde 

sportverenigingen. 

 

Herinvoering van het schoolzwemmen acht de fractie vooralsnog een te kostbaar 

instrument. Om desondanks te garanderen dat alle kinderen leren zwemmen adviseert de 

PEC om te zoeken naar alternatieve oplossingen.  

 

11. Cultuur 

 

Op het gebied van cultuur valt op basis van de gesprekken een tweeledige conclusie te 

trekken. Zo wordt dit beleidsterrein recentelijk gedomineerd door de nieuwbouw van de 

Lakenhal. Daarbij ligt een focus op ‘de stenen’ en financiën, in ieder geval in de 

beeldvorming. In het verkiezingsprogramma heeft de PvdA gesteld “programmering is 

belangrijker dan huisvesting”, maar door de Lakenhaldiscussie wordt dat voornemen niet 

gehaald. 

 

Aan de andere kant heeft de fractie veel aandacht gehad voor cultuur in wijken. Een 

uitdaging daarbij is dat veel organisaties feitelijk los staan van de gemeente (zoals B plus C), 

zodat alleen via prestatieafspraken of subsidievoorwaarden invloed kan worden uitgeoefend. 

Een activistische grondhouding van de fractie, gecombineerd met het zoeken van politieke 

meerderheden kan echter wel degelijk resultaat opleveren, zoals bij de 

Merenwijkbibliotheek. Het is echter wel zaak te volgen of B plus C de wijkbibliotheken 

daadwerkelijk openhoudt. 

 

12. Bereikbaarheid 

 

De bereikbaarheid van Leiden is vele jaren een punt van zorg geweest. Het ontbreken van 

een functionerende ringweg, de bescherming van de monumentale binnenstad en politieke 

onduidelijkheid over verbindingswegen heeft jaren tot stilstand geleid. Die impasse is voorbij 

en ondertussen gebeurt er veel. Het stationsgebied, ook al jaren een punt van zorg, 

ondergaat een grote metamorfose. 
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De voornemens in het verkiezingsprogramma worden bijna allemaal gerealiseerd, alleen de 

bus- en autovrije Stations- en Steenstraat niet. Punt van aandacht is de verdere verbreding 

van de Willem de Zwijgerlaan, waardoor in Leiden Noord een deel van de bewoners meer 

last krijgen van verkeer plus de bijbehorende gezondheidseffecten. Ook worden er twee 

parkeergarages gebouwd, wat volgens de PvdA niet perse nodig was geweest.  

 

Al deze bereikbaarheidsprojecten nemen een fors deel van de financiën van de gemeente in 

beslag. Bereikbaarheid heeft daardoor binnen de coalitie een zeer prominente rol, maar ook 

in binnen de fractie en in de uitstraling van de PvdA komt het thema sterk naar voren. De 

PEC ziet het financiële belang dat ermee gemoeid is (en de controle daarop door de raad), 

maar vraagt zich af of dit een thema is waarop de partij zich moet (willen) profileren. 

 

13. Bestuur en Regio 

 

Het stadhuis blijft het stadhuis, maar er komt wel nieuwe ambtelijke huisvesting. Deze zal 

echter niet duurder worden dan de huidige oplossing. De loketten zullen dan voor een groot 

gedeelte verdwijnen, vooral door digitalisering. Er blijft echter een mogelijkheid tot menselijk 

contact, zodat iedereen altijd bij de gemeente terecht kan. 

 

Binnen de regio wordt volop samengewerkt tussen gemeenten. Behalve voordelen, kleven 

er ook risico’s aan deze samenwerking, zoals bleek bij de totstandkoming van de retailvisie. 

Met buurgemeenten was gewerkt aan een integrale visie op winkel en retail in de regio, 

maar de raad werd hier pas laat bij betrokken, met als gevolg dat deze alleen de keus had 

tussen instemmen zonder aanpassingen of in zijn geheel verwerpen. 

 

Ook bij dossiers als jeugdzorg lijkt dit aan de orde. Enkele gemeenten maken zich los uit 

regionale samenwerkingsverband en er is sprake van wachtlijsten en financiële tekorten in 

de specialistische jeugdzorg. Recentelijk heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg na 

noodkreten uit het veld hiervoor extra middelen in het vooruitzicht gesteld. De PEC betwijfelt 

of de raad voldoende zicht heeft op wat zich in de jeugdzorg op regionaal niveau afspeelt. 

 

De fractie is zich weliswaar bewust van de gevaren van regionale samenwerking voor de 

democratische controle, maar heeft nog geen idee hoe hiermee om te gaan. Ook zijn er nog 

nauwelijks contacten hierover met (partijgenoten in) de betrokken gemeenteraden. De 

commissie adviseert om dit onderwerp nadrukkelijker op te pakken, aangezien het op een 

groeiend aantal terreinen van toepassing is (en een fusie nog niet aan de orde is). 

 

14. Financiën 

 

De gemeente Leiden geeft jaarlijks meer uit dan er binnenkomt. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door de omvang van de reserves. De grootste investeringen van deze coalitie komen dan 

ook uit de NUON-middelen (60 miljoen euro). Dit is incidenteel geld en kent verschillende 

bestemmingen. Wel is er 20 miljoen euro gereserveerd voor de periode na 2018, zodat ook 

dan opnieuw geprioriteerd kan worden. 
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Het algemene beeld uit de gevoerde gesprekken van de commissie bleek dat Leiden er 

financieel goed voor staat. Het financiële jasje is ruim genoeg om aan alle politieke 

prioriteiten van de coalitie te voldoen. Er is voor ieder wat wils. Zo is de onroerende 

zaakbelasting (OZB) jaarlijks verlaagd en is er extra geld gereserveerd om de decentralisatie 

en de korting op het sociaal domein op te vangen. Ook heeft de PvdA meer stages bij de 

gemeente Leiden gerealiseerd dan was beoogd en is 600.000 euro extra geld vrijgespeeld 

voor schuldhulpverlening en voor minima. 

 

In veel gemeenten is geld overgebleven in het sociaal domein. Zo ook in Leiden. In 2015 

heeft de gemeente Leiden 6,5 miljoen euro overgehouden uit de WMO.1 Het voorlopige 

beeld voor 2016 laat ook een meevaller zien van 4,3 miljoen.2 Een deel van de meevaller 

wordt ingezet voor tegenvallers op het domein van de jeugdzorg (3,6 miljoen), maar de rest 

is naar de algemene middelen gegaan. Het geld dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld 

voor de ‘zachte landing’ van de decentralisaties blijft wel geoormerkt voor dit doel. 

 

De PEC had graag gezien dat alle middelen die overblijven in het sociaal domein ten gunste 

komen aan de zorg en niet vrij vallen in de algemene reserve of besteed worden aan andere 

doelen. Verder heeft de commissie uit diverse gesprekken begrepen dat het weliswaar 

technisch, maar niet politiek uit te leggen is dat er zoveel geld over is gebleven in het sociaal 

domein. De PEC adviseert de fractie dan ook hier op te prioriteren en te achterhalen of de 

gemeente voldoende zorg aanbiedt. 

 

Leiden staat er nu financieel goed voor en er is voldoende ruimte voor politieke prioriteiten. 

Echter, de middelen uit de NUON-aandelen zijn incidenteel en raken een keer op. Het is 

daarom extra belangrijk om de prioriteit van de PvdA scherp te blijven houden. Het is 

essentieel en noodzakelijk om de PvdA-thema's uit het coalitieakkoord ook 

campagnetechnisch naar de achterban te uiten. 

 

 

  

                                                
1
 http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2016/11/Open-data-Iv3-sociaal-domein-per-gemeente.1.pdf  

2
 Tweede Bestuursrapportage Gemeente Leiden (pagina 65)  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2016/11/Open-data-Iv3-sociaal-domein-per-gemeente.1.pdf
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Hoofdstuk 2. Communicatieanalyse 
 

Het afdelingsbestuur heeft de PEC in haar opdrachtformulering expliciet gevraagd te kijken 

naar het gevoerde mediabeleid van de fractie en “zich een indruk te vormen in hoeverre het 

gevoerde beleid afstraalt op de PvdA”. Om het daadwerkelijke effect te meten van het 

mediabeleid van de fractie zou echter een grootschalig onderzoek vereisen. Dat gaat de 

mogelijkheden van de PEC helaas te boven. 

 

De commissie heeft zich wel een beeld kunnen vormen van de communicatie vanuit de 

fractie door enerzijds een krantenanalyse uit te voeren en anderzijds door de zichtbaarheid 

van de fractieleden en afdeling op internet te bestuderen. Op basis daarvan heeft de 

commissie een analyse gemaakt van de communicatie van de fractie en een aantal concrete 

aanbevelingen opgesteld. 

 

Over de hele linie heeft de fractie zich bewust getoond van het belang van de media en van 

de noodzaak om als volksvertegenwoordiger te laten zien waar je mee bezig bent. De 

minimabrochure en het filmpje ‘Dit betekent twee jaar PvdA in het Leidse college’ laten zien 

dat de fractie bezig is met uitstraling en verantwoording. Ook op de internetsite van de PvdA 

laten diverse fractieleden van zich horen. 

 

De fractie wordt daarnaast veelvuldig geciteerd in de krant (Leids Dagblad) en op lokale 

websites als Sleutelstad. Mediaoptredens zijn echter (logischerwijs) vooral reactief. Bij dit 

alles is het goed te beseffen dat het niet alleen gaat om de hoeveelheid tweets, 

Facebookupdates of krantenartikelen. Het doel is uiteindelijk dat de doelgroep (de ontvanger 

die je wil bereiken) de juiste boodschap ook daadwerkelijk heeft ontvangen.  

 

De programmaevaluatiecommissie is van mening dat de communicatie van de fractie naar 

een hoger niveau getild kan worden door in de eerste plaats een gericht communicatiebeleid 

op te stellen dat aansluit bij de doelstellingen die de fractie de komende tijd wil behalen en 

om te investeren in de communicatiekennis van de fractie. In lijn daarmee wil de PEC de 

fractie de volgende drie adviezen meegeven. 

 

1. Wat wil ik kwijt aan wie? 

 

Het belangrijkste advies van de PEC aan de fractie is om zich constant de vraag te stellen: 

Wat wil ik kwijt? En aan wie? Die twee vragen hangen nauw met elkaar samen. 

 

Voorbeeld: op de site van de PvdA staat het bericht “Nieuwe visie op Handhaving in de 

openbare ruimte 2016-2019”. Deze tekst is geschreven vanuit de blik van het controlerende 

raadslid. Maar nu omgedraaid: voor wie is dit relevant? Voor buurtbewoners. Want: “Om aan 

de grote vraag op gebied van handhaving te voldoen is er nu structureel te weinig 

mankracht. Dit hebben wij als gemeenteraad gerepareerd door voor de komende jaren extra 

budget toe te kennen voor extra Fte’s bij het team Handhaving.” Hier staat in ambtelijke taal 

dat “buurten veilig moeten zijn en dat vanuit de overheid gezorgd moet worden voor meer 
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oren en ogen in de wijk, zodat u weer veilig kunt pinnen. Daar heeft de PvdA mede voor 

gezorgd.” 

 

Praat mét mensen, niet óver mensen. Nog een zin uit bovenstaand artikel: “Door betere 

handhaving kunnen we mensen het gevoel geven dat er wel degelijk wordt gereageerd op 

hun klachten en dat asociaal gedrag wordt bestraft.” Vertaal dat naar de bewoner: Je wil 

mensen niet ‘het gevoel geven dat er wordt gereageerd’, nee “De PvdA zal de gemeente 

scherp in de gaten houden dat klachten tot iets leiden! Want asociaal gedrag in de buurt kan 

ervoor zorgen dat wijkbewoners zich niet meer thuis voelen in hun eigen woning.”  

 

Hetzelfde advies geldt voor de minimabrochure: denk niet vanuit de regeling (bijvoorbeeld 

de declaratieregeling), maar schrijf zo concreet mogelijk vanuit de positie van degene voor 

wie het bedoeld is: “Wilt u sporten of een cursus volgen, maar kunt u de contributie niet 

betalen omdat u minder dan xx verdient? De gemeente betaalt (een deel van) de rekening.” 

 

2. Begin met de waarde 

 

Het tweede advies betreft de opbouw van het geschrevene: begin altijd met de waarde 

(“Iedereen heeft recht op een goede woning waar je je thuis voelt”), gevolgd door wat je gaat 

doen (“dus de PvdA heeft zich hard gemaakt om de woningen te verbeteren”). Hoe je iets 

doet is het minst relevant (“hiertoe is de apv aangepast”) en kan vaak weggelaten worden, 

ook al is daar in de raadszaal wellicht de meeste discussie over geweest. Vergeet niet voor 

wie je het schrijft en wat voor de lezer relevant is. Die interesseert zich minder in hoe je het 

geregeld hebt, als het maar gebeurt. 

 

3. Op zoek naar de Leidenaar 

 

Tenslotte adviseert de commissie de fractie om actiever op zoek te gaan naar de Leidenaar. 

Vraag de kiezer niet om naar ons te komen (bijvoorbeeld naar onze website), maar zoek de 

kiezer op waar hij al zit (bijvoorbeeld op Facebook). Neem de tijd om als politicus een 

zogenaamde ‘politicus-pagina’ te maken. Die zijn openbaar, dus ook toegankelijk voor 

mensen die je niet kent. Dan hou je je privéfacebook voor de familiefoto’s, terwijl je op de 

politicuspagina langzaam richting de verkiezingen meer volgers opbouwt. Laat zien wat je 

doet, in een mengeling van inhoudelijk en persoonlijk. Twitter is nuttig, maar je bereikt er 

alleen de journalisten of reeds geïnformeerde stadgenoten mee, geen grote hoeveelheden 

nieuw publiek. 

 

  



14 

 

Hoofdstuk 3. Conclusie 
 

De programmaevaluatiecommissie wil benadrukken dat zij positief onder de indruk is van de 

fractie, van de wethouder en van het werk dat door de partijgenoten gedurende de eerste 

helft van de raadsperiode is verzet om Leiden verder te helpen en het 

verkiezingsprogramma in de praktijk te brengen. De commissie heeft een goed team 

aangetroffen dat punten heeft binnengehaald en verschil heeft gemaakt. 

 

De PEC wil graag benadrukken dat het commentaar hierboven in dat licht moet worden 

bezien. Hoewel er vanzelfsprekend thema’s zijn waar de fractie minder succesvol is geweest 

en er onderwerpen zijn die volgens de commissie meer aandacht mogen krijgen in de 

komende twee jaar, bepleit de commissie vooral om voort te bouwen op wat er al is behaald. 

De PEC heeft er vertrouwen in dat er met dit team nog meer te bereiken is. 

 

Zoals gezegd ziet de commissie veel mogelijkheden voor fractie en wethouder in de 

komende twee jaar om verder invulling te geven aan de realisatie van het 

verkiezingsprogramma, maar ook om in de aanloop naar de volgende verkiezingen de 

positie en zichtbaarheid van de partij te versterken. De commissie realiseert zich dat zij 

daarmee uitspraken doet over de koers van de partij en dat deze niet alleen afhangt van de 

inzichten van de PEC. Het is aan het bestuur om het advies van de commissie in te passen 

in de bredere discussie over de toekomst van de afdeling. 

 

Om af te sluiten nog één maal Kim Putters (AD, 10 september 2016): “Laten we allereerst 

vaststellen dat 'democratie' meer is dan alleen 'de politiek'. Democratie is bijvoorbeeld ook: 

wat heb je te zeggen in je eigen buurt of bedrijf? Dit wordt dé grote opgave voor onze 

representatieve, politieke democratie. Hoe krijgen we de mensen meer betrokken? Hoe 

geven we ze de zeggenschap die ze blijkbaar zo graag willen?” 

 

Als de koers is gericht op de wijken, dan is dat ook onze volgende opgave. De 

programmaevaluatiecommissie wenst alle betrokkenen daarbij wijsheid en succes. 
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Kader: “Politiek van waarde” 

 

Het rapport “Politiek van waarde” is opgesteld door de commissie-Hamming en is op 10 

maart 2015 vastgesteld door het congres van de PvdA. 

 

I. De waarden moeten leidend zijn anders zijn ze waardeloos 

Opdracht 1: maak de waarden leidend voor het politieke handelen 

Opdracht 2: ga de ideeënstrijd aan en wees waakzaam voor averechtse effecten 

Opdracht 3: reken af met machteloosheid van eigen makelij 

Opdracht 4: buig niet voor de tijdgeest, buig de tijdgeest om 

 

II. De middelen die worden ingezet om de idealen te verwezenlijken moeten passen bij de 

idealen 

Opdracht 5: realiseer een agenda van onderop 

Opdracht 6: niet alleen beleid, maar ook directe acties 

Opdracht 7: versterk de werkvloerpartij en buurtpartij 

Opdracht 8: politiek gericht op versterken van ‘samen doen’ 

 
Lees het hele rapport op: 
https://www.pvda.nl/bibliotheek/publicaties/rapport-politiek-van-waarde-door-congres-
2015-vastgesteld/ 
 

 

https://www.pvda.nl/bibliotheek/publicaties/rapport-politiek-van-waarde-door-congres-2015-vastgesteld/
https://www.pvda.nl/bibliotheek/publicaties/rapport-politiek-van-waarde-door-congres-2015-vastgesteld/

