
Advies aan nieuwe college van B&W Voorschoten 

Van : Alliantie Burgers Voorschoten

Geacht nieuw college, 

U gaat een frisse start maken na de verkiezingen, en u zult de prioriteiten voor de politiek vastleggen 
in een coalitieakkoord. Vergeet u daarbij de burger alstublieft niet! Vertrouwen komt te voet en gaat 
te paard. Hopelijk is een goede verstandhouding met de burgers u wat waard. Want het is in ons 
beider belang. Wij doen hierbij enkele suggesties om de participatie met de burger in goede banen te
leiden. Wij wensen u veel succes voor de komende vier jaar.

1. Breng Burgerparticipatie in praktijk. Maak echt werk van burgerparticipatie bij het realiseren 
van plannen. Pleit voor een open mind bij uw eigen ambtenaren . Praat met burgers voordat 
u beleid gaat maken. Maak geen lijvige beleidsnota’s maar baseer de aanpak op een paar 
basis omgangsvormen, zoals luisteren naar en een open dialoog vooraf met de burger. De 
ABV-motie over burgerparticipatie bevat handvatten voor een aanpak. Maak ook werk 
binnen de gemeente van een open beleidsontwikkeling van onderaf (i.p.v. huidige gesloten 
top-down proces), een andere bestuurscultuur en meer doelgerichtheid in plaats van proces-
en eigen organisatie gerichtheid. 
Doel: de kloof tussen burger en bestuur te verkleinen en de kwaliteit van beleid en uitvoering
te versterken door de kennis, inbreng en inzichten van burgers. Voorkomen moet worden 
dat deze vrijwillige inzet vrijblijvend wordt.

2. Zet inwoners van wijken aan het stuur om knelpunten op te lossen of wensen realiseren: 
Vraag per wijk/ buurt wat de bewoners willen. Wat zij belangrijk vinden dat moet worden 
aangepakt? Laat hen een top 3 maken. Beloof één wens echt te gaan doen binnen uw 4 
jaarstermijn. En realiseer dat. 
Doel: vertrouwen in het bestuur wordt versterkt door vrije beslisruimte en een wijkbudget.

3. Zet ook mensen zelf aan het stuur om keuzes te maken bij verduurzamen. Leid vrijwilligers 
serieus op tot energiecoach. Laat hen burgers met verduurzamingsvragen over het 
verduurzamen van hun woning helpen met meer concrete adviezen. Leer ook van de aanpak 
van buurgemeenten. Heb ook oog voor beperkingen waardoor niet iedereen kan 
overstappen, zorg voor een opt out. Doel: weerstand wegnemen bij inwoners en processen 
versnellen.

4. Transparantie: Bied burgers maximale toegang tot publieke documenten en stel objectieve 
criteria op wat echt niet openbaar kan zijn. Stel de rest  van de gemeentelijke informatie ter 
beschikking aan burgers. Maak ambtelijke en bestuurlijke processen meer inzichtelijk voor 
burgers door o.m. een gemeentelijk organigram van “wie doet wat”, meer inzicht in 
afwegingskaders en complexe dossiers als gemeentelijke financiën. Wees eerlijk naar 
burgers, erken fouten en leer ervan.
Doel: einde aan WOB-verzoeken stroom, bezwaar- en beroepsprocedures en bespaar zo geld
en tijd.

5. Bevorder initiatieven die sociale cohesie onder alle bevolkingsgroepen verstevigen. Corona 
heeft een zware wissel getrokken op onze samenleving. Veel mensen zijn beperkt in hun 
sociale contacten. Moedig alle initiatieven waarbij mensen bij elkaar komen aan, en stel hier 
een budget voor beschikbaar waarin elke wijk naar evenredigheid aanspraak kan maken.



6. Faciliteer vrijwilligers en hun organisaties bij administratieve / financiële vraagstukken die 
komen kijken bij hun vrijwilligersbaan. 

7. Zet mensen aan het stuur van hun leven. Start een pilot van 4 jaar op basis van ‘gratis geld’ 
voor bijstandsgerechtigden. Met ‘gratis geld’ bedoelen we een vast maandbedrag zonder 
regels, verantwoording of afspraken. Door het bieden van een vast basisinkomen geven we 
de mensen vertrouwen en ontstaat ruimte en rust. Deelnemers komen tot keuzes waar ze 
zelf baat bij hebben, ze gaan beter voor zichzelf zorgen. Start parallel een monitor / 
onderzoek door een universiteit of hogeschool naar de effecten in de volle breedte en 
evalueer het na 4 jaar. 
Doel: Minder kosten maken, kleiner ambtenarenapparaat bij de afdeling Werk en Inkomen. 
Minder zorg (WMO) aanvragen. Bevorderen zelfredzaamheid.
Bron: Boek: Gratis geld van Rutger Bregman. Met voldoende bewijsmateriaal dat dit werkt.

8. Hoogspanningsmasten. Laat onderzoek doen (kosten ongeveer (10.000) naar de 
haalbaarheid om trajecten tussen deze masten te onderkabelen. Gezondheid / veiligheid zijn 
naast wonen een basis nutsvoorziening.
Doel is het gezondheidsrisico te verlagen van de burgers, zoals causaal vastgesteld door de 
gezondheidsraad, die in buurt van de hoogspanningskabels wonen. Juist nu extra opportuun 
door de hogere belasting van de masten / elektriciteitsdraden met dito verhoogd 
stralingsgevaar.

9. De lokale woningmarkt staat al jaren onder druk, is structureel uit balans en op slot. Een 
lokaal masterplan voor de komende 4 jaar is nodig om hierin meer evenwicht te krijgen en de
demografische samenstelling en dynamiek in de gemeente te bevorderen. Massale en 
gevarieerde nieuwbouw voor iedere portemonnee, een proactief doorstroombeleid, 
experimenten met o.a. Tiny houses. starterswoningen,  seniorenwoningen (a la Knarrenhof), 
eigen bouwruimte, gevarieerd nieuw aanbod van sociale huur en middenhuur / koop zijn hier
onderdelen van. Niet wederom als vrijblijvende beleidsintentie maar als 
inspanningsverplichting. De ontwikkeling van een geheel nieuwe woonwijk langs de Papelaan
biedt mogelijkheden.

10. In feite is de woningmarkt sterk afhankelijk van één – niet nader te noemen- lokale 
projectontwikkelaar. Dit bedrijf zijn gang laten gaan bemoeilijkt het realiseren van betaalbare
woningen in ons dorp. Dit is in strijd met grondslagen van ons democratisch stelsel. Versterk 
daarom uw weerbaarheid ten opzichte van deze en andere vastgoed / projectontwikkelaar/ 
Bouwbedrijven. Er is meer kennis en ervaringen gewenst om een serieuze tegenspeler te 
worden van de ontwikkelaars. Doe ook onderzoek naar woonwensen. Maak een afspraak 
met de gemeente Leiden over samen werken/ inhuur van het bouwprojectbureau.
Doel: minder een speelbal te zijn van de projectontwikkelaars. Betere regie op de realisatie 
van  bouwprojecten.

11. Neem de aanbevelingen uit de Bestuurs-effect-rapportage (BER) ter harte.

Tot slot. Voor vragen over de realisatie van deze adviezen staat de deur bij ons open en zijn wij graag 
bereid hierbij ons steentje bij te dragen. In het belang van een beter en sterker Voorschoten.


