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Vooruitblikken op de komende vier jaar is lastig als de meeste Leidenaren nog niet eens weten hoe de 

komende maanden er uit gaan zien. Laten we daarom vanuit deze raad mensen zekerheid bieden. Dat 

we samen uit deze crisis gaan komen, de pijn eerlijk zullen verdelen en dat we omzien naar elkaar. 

Zodat we een stad blijven waar iedereen zich thuis voelt en iedereen een toekomst kan opbouwen. 

De coronacrisis heeft veel in Leiden veranderd. Ontzettend veel mensen zijn geraakt. Allemaal kennen 

we wel iemand die ziek geworden is of op een andere manier geraakt is door de crisis. Ik sprak de 

eigenaar van een stomerij die door de sluiting van de horeca en veel minder klanten een omzetverlies 

van 90 procent heeft.  

Ik denk ook aan alle oudere Leidenaren van elders. Zij kwamen jaren geleden hier om in de industrie 

te werken en worden nu eenzaam begraven op kleine begraafplaatsen in Drenthe omdat repatriëring 

niet meer mogelijk was. 

Ik denk ook aan de sportverenigingen die maandenlang dicht hebben gezeten en nu nog in onzekerheid 

zitten wat er volgend jaar gaat gebeuren met hun competities en of mensen wel lid blijven en hun 

contributie blijven betalen. 

Onze ziekenhuizen raakten overspoeld en in de verzorgingshuizen voltrok zich een stil drama van 

eenzaamheid. Ondertussen verloren heel veel mensen de zekerheid van een vast inkomen en de 

zekerheid van een baan ZZP’ers, mensen met een nul-urencontract en studenten.  

 

Een stad voor iedereen 
Er ontstond ook iets moois. Leidenaren hielpen elkaar. De initiatieven waren talrijker dan de mensen 

die ze nodig hadden. Leiden op z’n best. Daar ben ik trots op! Leidenaren toonden zich solidair. Corona-

hulpdiensten van wijkverenigingen, Hakim en Francisco van voetbalvereniging Roodenburg die zich 

inzetten als boodschappendienst voor wijkbewoners en natuurlijk de Leidse Voedselbank die zoals 

altijd klaarstaat voor de helaas nog vele gezinnen die hiervan afhankelijk zijn.  

Corona betekent naast een gezondheidscrisis, ook een economische crisis en een sociale crisis. Vooral 

kwetsbare mensen worden nu dubbel zo hard geraakt. Dit versterkt de tweedeling in onze 

maatschappij. In deze kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan zekerheid.  

Hier staan we voor grote uitdagingen, ook in Leiden! 



Hoewel we op veel lijstjes als stad bovenaan staan, weet een grote groep Leidenaren hier nog steeds 

niet van te profiteren. In onze stad groeien er nog steeds kinderen in armoede op. In onze stad kunnen 

veel mbo’ers nog steeds geen stage of baan vinden. In onze stad kunnen nog steeds veel gezinnen 

geen betaalbare woning vinden. En de coronacrisis raakt juist die kwetsbare groepen en vergroot 

daarmee de tegenstellingen. 

De Partij van de Arbeid blijft daarom strijden voor een stad voor iedereen. Met minder tegenstellingen 

en meer verbinding. Waar iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn.  

 

Iedereen doet mee 
De gevolgen van deze crisis hebben we als raad nog lang niet in beeld. Wat betekent het uiteindelijk 

voor de werkgelegenheid, culturele en maatschappelijk instellingen? We moeten aan de slag, Samen! 

Wij geloven dat we dat kunnen. En we zien dat het college iedere dag keihard werkt aan onze mooie 

stad, samen met ondernemers, zorgpersoneel en bewoners. 

De nieuwe welzijnsorganisaties Incluzio, SOL en Buzz zijn gestart en ik zag al een mooi nieuw 

zomerprogramma voor kinderen langskomen. Uiteraard blijft de PvdA dit traject goed volgen en 

kunnen bewoners op ons rekenen. 

De PvdA is tevreden met deze Kaderbrief. We snappen dat het college door de vele onzekerheden nu 

nog een aantal zaken openlaat. We zullen samen, als gemeenteraad, keuzes moeten gaan maken. De 

komende maanden moeten we met elkaar zoeken naar een aanpak waarmee onze inwoners, bedrijven 

en instellingen met vertrouwen de toekomst in kunnen. 

Voor de PvdA is het belangrijk is dat we de zwaksten ontzien, aandacht hebben voor de sociale stad 

die we zijn en willen blijven en zorgen voor investeringen in betaalbare woningen en goed onderwijs. 

Als we ervoor zorgen dat iedereen in Leiden kan meedoen, maakt dat onze hele stad sterker. Het 

college heeft grote ambities en we zijn goed op weg.  

Ik zal een aantal thema’s noemen die voor mijn fractie daarbij van groot belang zijn. 



Betaalbaar wonen 
Allereerst willen we dat er meer betaalbare woningen komen. We willen dat ook onze kinderen zeker 

kunnen zijn van een plek in onze stad en we willen onze ouders een onbezorgde oude dag kunnen 

bieden in een fijn huis.  

Daarom willen we nog meer actie zien van de wethouder Wonen, met name in het bijbouwen van 

aantallen sociale woningen. We zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd hier met 

bijsturingvoorstellen voor te komen.  

De oplossing hiervoor is niet alleen het bijbouwen van extra woningen. We moeten ook durven in te 

grijpen in de markt, om te zorgen dat onze woningvoorraad ook goed gebruikt wordt. Daarom wordt 

verkamering nu aangepakt, pakken we huisjesmelkers aan en zouden we ook willen inzetten op een 

zelfbewoningsplicht en het terugdringen van AirBNB in onze stad. 

 

Goed werk 
Ten tweede willen we dat Leidenaren zeker kunnen zijn van goed werk waarmee ze een fatsoenlijk 

inkomen kunnen verdienen.  Zeker als straks door corona meer mensen op de bijstand zijn 

aangewezen, moeten we nadenken hoe we deze mensen weer aan het werk helpen.  

We moeten daarom kijken waar we basisbanen in kunnen zetten. Inmiddels heeft ook de WRR gepleit 

voor basisbanen en in Groningen en Den Haag is dat een groot succes. 

Een belangrijke banenmotor voor onze stad zijn ook de wijkwinkelcentra. We hopen dat het 

Diamantplein en de Kopermolen nu echt snel opgeknapt gaan worden. Daarmee kunnen deze 

wijkwinkelcentra ook een belangrijke sociale rol spelen als ontmoetingsplek en huiskamer van de 

buurt. Hierbij is het ook belangrijk om de verbinding met cultuur en de bibliotheek te zoeken, samen 

met de partners in de sociale basis.  

Corona zorgt er helaas ook voor dat meer mensen met schulden te maken krijgen. Schulden zijn 

vreselijk voor degene die het overkomt. We moeten omzien naar  inwoners die met kleine inkomens 

ook de gevolgen van de crisis moeten dragen en daardoor in een nog moeilijkere situatie belanden.  

Zeker bij inwoners die reeds in een schuldhulpverleningstraject zitten en door terugval in inkomen 

nieuwe schulden moeten aangaan.  

Voorkomen van schulden en hulp bieden aan deze groep is voor de PvdA belangrijk.  

Als gemeente moeten we er nu staan voor deze mensen en moeten we kijken hoe we ze kunnen 

ondersteunen. Als we dat nu niet goed doen, leidt dat tot grotere problemen in de toekomst. 



Toegankelijke zorg 
Als derde wil ik stilstaan bij de zorg in onze stad. We hebben als gemeente nog nooit zoveel geld 

uitgegeven aan ons sociaal domein. De landelijke overheid laat ons hier helaas in de steek. Ik ben trots 

op het feit dat het college er in deze Kaderbrief voor kiest om ruim tien miljoen extra te investeren in 

het sociaal domein. Dit laat zien wat een sociale stad we nog steeds zijn. 

Maar ik maak mij ook zorgen om het sociaal domein. We zien dat de groei zit in de individuele 

begeleiding, waarbij de vraag voor een groot deel bij de inwoners met de betere inkomens vandaan 

komt. Weet u wat ik dan pijnlijk vind? Dat we in de Kaderbrief gaan sabbelen op 2 ton voor een 

Stedelijke Jeugdaanpak. 

Waar komt nou die stijging van zorgvraag vandaan? Waarom hebben zoveel Leidse jongeren jeugdzorg 

nodig? 

Is er zoveel mis met onze jongeren? Dat geloof ik niet. Het moet toch lukken om een stad te zijn waar 

al onze jongeren tot hun recht komen. Of ze nu in de Slaaghwijk wonen of in de Professorenwijk. Iedere 

jongere in onze stad moet de kans krijgen de beste versie van zichzelf te worden. En ik vraag me af of 

ons dit, ondanks al het geld dat we uitgaven aan jeugdhulp, lukt. Doen we voldoende om jongeren die 

echt in crisis verkeren een thuis te bieden? Doen we echt genoeg om niet te snel een stempel op 

jongeren te plakken? En bieden nu hulp aan de jongeren die het meest nodig hebben?  

Ik heb het antwoord niet op deze vragen, maar ik denk dat het belangrijk is dat wij hier meer van weten 

als raad om de goede beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst van de kinderen in onze stad 

Daarom namen we het initiatief dat er na de zomer een rondetafelgesprek met experts komt om te 

zoeken naar de diepere oorzaken. 

 

Gelijke kansen 
Als vierde, is goed onderwijs erg belangrijk voor de PvdA. De PvdA strijdt voor gelijke kansen in het 

onderwijs, het tegengaan van onderwijssegregatie en het voorkomen van schooluitval. Ook moet er 

niet alleen voldoende werkgelegenheid zijn op het niveau van Life Sciences, maar zeker ook voor 

jongeren op het mbo. Waar sommige uitgaan van het mbo als tussenstap naar het hbo, is dat voor veel 

jongeren echt een stap te ver. Zij zoeken een baan en uiteindelijk ook een betaalbare woning in onze 

stad. 



Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs, is dat er een goede docent voor de klas staat. De 

PvdA maakt zich zorgen om de stijging van het lerarentekort en we vinden het belangrijk dat onze stad 

ook aantrekkelijk blijft voor leraren om te wonen en te werken. 

Ook vindt de PvdA dat we moeten zorgen dat elke jongere aan zijn toekomst kan werken. Ik ben erg 

trots op de Stedelijke Jeugdaanpak waar we mee aan de slag zijn gegaan. We mogen trots zijn dat we 

in Leiden altijd blijven investeren in het bieden van perspectief. 

Inclusieve stad 
Ten slotte nog een thema dat mij erg aan het hart gaat, is racisme. Racisme is een gif. Op 14 juni riepen 

2500 mensen op het GHC terrein in koor: Black Lives matter! De pijn van alledaags racisme, van 

onrecht, van uitsluiting. Niet alleen in Amerika maar ook in ons Nederland. Het debat wordt nu gevoerd 

en ook wij, de lokale politiek, werden daar aangesproken door de sprekers.  

Alleen erbij zijn is niet genoeg. Wat kan de gemeente doen om racisme in  de stad aan te pakken?  Een 

stadsgesprek over racisme lijkt ons een goed begin? 

 

Sterker uit de crisis komen 
Leiden is een prachtige stad. We zijn er voor elkaar en we helpen elkaar waar dat kan. Ondanks deze 

moeilijke en onzekere tijden, kijkt de PvdA-fractie positief naar de toekomst. De afgelopen maanden 

hebben zo veel inwoners van Leiden zich van hun mooiste kant laten zien. De solidariteit, de bereidheid 

elkaar te helpen en de energie om iedereen op de been te houden zijn hartverwarmend. 

Al die mensen in de zorg, het onderwijs, de transport, de supermarkt, de schoonmaakbranche, de 

vaders en moeders, de ondernemers en al die scholieren en studenten die vanuit huis leren en er het 

beste van maken. Dat toont aan waar we toe in staat zijn. 

Nu komt het aan op de politieke wil om diezelfde kracht te gebruiken voor een nieuw perspectief voor 

onze stad, samen. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we sterker uit deze periode komen. Laten we het maximale 

doen om straks in het najaar een begroting met beleid neer te leggen waar we de komende jaren trots 

op kunnen zijn. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich in Leiden thuis kan voelen. Dat we de verschillen 

tussen mensen kleiner maken. En dat we, juist nu, opkomen voor de kwetsbare mensen in onze stad. 


