
   

 

 

 

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

SP Leidschendam-Voorburg 

 



SP Leidschendam-Voorburg is een echte lokale politieke partij. De kracht van de SP is dat wij van 
onderaf georganiseerd zijn. Wat voor onze kiezers en leden belangrijk is stellen we aan de orde en 
maken we werk van. We staan in verbinding met onze partijgenoten in andere bestuurslagen 
(provinciale staten en het parlement). Hierdoor kunnen we onderwerpen welke niet op gemeentelijk 
niveau aangepakt kunnen worden eenvoudig op hoger niveau aankaarten.  



Verkiezingsprogramma 2022-2026 
SP Leidschendam-Voorburg  1 

Voorwoord 
 

De SP wil een gemeente waar het fijn wonen is; waar mensen de zorg 
kunnen krijgen die nodig is en waar voor iedereen -die kan werken- 
betaald werk is. Stompwijk en het buitengebied verdienen extra 
aandacht zodat het leven daar aantrekkelijk blijft.  
 
Onze gemeente moet een betrouwbare partner worden die meewerkt 
aan initiatieven van mensen en opkomt voor mensen. Geld wordt niet 
over de balk gegooid. Er wordt gewerkt aan een deskundige en 
productieve organisatie met zo min mogelijk duurbetaalde externen. Op 
de uitvoering van werkzaamheden van ambtenaren wordt goed 
toegezien. 
 
We werken in de regio goed samen in het belang van onze gemeente en 
onze inwoners. We stoppen met samenwerkingsverbanden welke veel 
geld kosten maar waar wij niets meer over te zeggen hebben. Wij gaan 
gemeentelijke diensten meer zelf doen met onze eigen ondernemers. 
 
In dit verkiezingsprogramma leest u meer uitgangspunten voor het 
beleid waar wij voor staan.  
 
In de afgelopen jaren heeft de SP laten zien niet bang te zijn om 
misstanden stevig aan te pakken. Ook wanneer daar een lange adem 
voor nodig is geven wij niet op. Ook al is dit tot ergernis van de partijen 
die aan de macht zijn. Dat willen wij ook in Leidschendam-Voorburg 
laten zien. 
 
Opkomen voor de mensen; kritisch blijven op beleid, en ingrijpen als het 
moet. Met dit programma willen wij laten zien dat zaken anders kunnen 
en anders moeten: 
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De inwoners in Leidschendam-Voorburg 
moeten kunnen rekenen op professionele 
en goed beschikbare dienstverlening. De 
organisatie is mensgericht en ondersteunt 
vanuit de grondhouding dat dingen mogelijk 
zijn. 
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Bestuur 
 
>> In de organisatie wordt geen geld over de balk gegooid. 
>> Er zijn niet meer dan vier wethouders nodig. 
>> Wij willen het raadgevend referendum invoeren. 
>> Het aantal dure externe medewerkers bij de gemeente moet worden beperkt, de 
gemeente moet zo veel mogelijk zelf kennis en kunde ontwikkelen. De uitgaven aan 
externen binnen de gemeente mogen voortaan niet meer dan tien procent zijn van 
de totale personeelskosten (de Roemer-norm). 
>> Om te kunnen samenwerken hebben we geen instituten of organisaties nodig. 
We kiezen alleen voor Gemeenschappelijke Regelingen waar dat echte voordelen 
oplevert. We stoppen met Gemeenschappelijke Regelingen die geen duidelijke 
voordelen opleveren voor Leidschendam-Voorburg. 
>> De Metropoolregio heeft veel invloed op het OV. Het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) in Voorburg-West, het schrappen van lijnen en haltes, zijn hiervan 
voorbeelden. Er is weinig invloed vanuit de gemeentepolitiek op de keuzes die 
gemaakt worden in de Metropoolregio. Dat moet anders. 
>> Wij willen niet dat de problemen van Den Haag (Bereikbaarheid Binckhorst, 
Prostitutie) afgewenteld wordt op de buurtgemeente. Daar waar er gevolgen te 
verwachten zijn voor de inwoners van onze gemeente werken wij alleen mee indien 
er goed overleg is en er draagvlak is bij bewoners.  
>> Bij aanbestedingen ziet Leidschendam-Voorburg toe op 
ketenverantwoordelijkheid. In de gehele keten, bij aannemers als onderaannemers, 
vindt geen uitbuiting plaats en worden werkzaamheden tegen eerlijke tarieven of 
eerlijk loon verricht. Aanbesteding doen wij volgens het Zeeuwse Model; De tarieven 
liggen vast en concurrentie vindt plaats op kwaliteit. Hierbij zijn de effecten voor 
lokale werkgelegenheid van waarde. 
>> Openheid en toezicht in het openbaar bestuur zien wij als voorwaarde voor een 
betrouwbare overheid. Wij willen geen vergaderingen achter gesloten deuren. Het 
opleggen van geheimhouding doen we zo min mogelijk en zo kort mogelijk. 
>> Het plaatsen van borden voor meningsuiting of bekendmaking valt onder de 
vrijheid van meningsuiting. Er moeten voldoende plakplaatsen zijn. Wij maken een 
einde aan misbruik van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) voor 
“vriendendiensten”.  
>> Wij zijn voorstander van de Participatiekaart. Wij willen initiatieven zichtbaar 
maken en mensen laten inspireren. Wij willen goede initiatieven, welke vanuit de 
inwoners zelf komen, ondersteunen. Participatie moet je doen! 
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Het MKB is de motor van de economie, ook 
in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Daarom wil de SP zorgen voor een optimaal 
vestigingsklimaat voor kleine en 
middelgrote bedrijven en willen wij 
levendige centra. 
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Economie 
ONOMIE 
>> Wij willen dat er rekening gehouden wordt met het MKB bij het bepalen van 
gemeentelijke regelingen. Wij bieden onze ondernemers mogelijkheden voor 
ondernemerschap. 
>> Als SP willen we een levendige stad, met een gevarieerd winkelaanbod. Daarom 
moeten we in de centra naast winkelen werk maken van een aantrekkelijke mix van 
wonen, dienstverlening, cultuur en horeca. 
>> Leidschenhage was van ons allemaal. Exclusieve afspraken uit het verleden 
gaan opnieuw bekeken worden. Overlast door “The Mall” moet opgelost worden. De 
eigenaar van “The Mall” betaalt.  
>> Wij willen niet dat bezoekers van “The Mall” in de woonwijken parkeren. Parkeren 
in “The Mall” moet om deze reden gratis blijven.  
>> Als het echt nodig is wordt in woonwijken gewerkt met parkeervergunningen. De 
bewoners van de wijk mogen hier geen last van ondervinden. Visite en zorgverleners 
moeten zonder kosten op bezoek kunnen komen. De rekening leggen wij bij de 
veroorzakers van het parkeerprobleem. Zoals de eigenaar van “The Mall”. 
>> Bij nieuwe projecten wordt rekening gehouden met de leefbaarheid en het 
woongenot in woonwijken. In de planvorming moeten actuele (verkeers-)modellen 
worden gebruikt. 
>> Bedrijven moeten actief benaderd worden om mensen die moeilijker aan werk 
komen in dienst te nemen. De gemeente zal hiervoor medewerking verlenen met 
betrekking tot wet- en regelgeving. Uitgangspunt is echter wel “Echt werk, met echt 
loon”. 
>> Wij willen werk maken van goedkope werklocaties voor startende ondernemers. 
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Wij willen dat het prettig wonen is in 
Leidschendam-Voorburg, met een 
kwalitatief goede en betaalbare woning voor 
iedereen. 
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Wonen 
 
>> Wij willen nadrukkelijk regie voeren over het woningbeleid in Leidschendam-
Voorburg. Wij willen een ruim aanbod aan betaalbare huurwoningen. Wij gaan werk 
maken van het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen (Sociale huur onder 
de (lage-)aftoppingsgrens -in 2021 €633,25- en sociale koop tot €150.000,-). Wij 
voorkomen speculatie met sociale koopwoningen. 
>> Zowel in de stad Leidschendam-Voorburg als in Stompwijk moeten er naast 
koopwoningen voldoende sociale huurwoningen zijn. Wij willen geen concentratie 
van allergoedkoopste woningen op één plek. Iedereen moet in elke plaats binnen de 
gemeente de beschikking kunnen krijgen over een kwalitatief goede en betaalbare 
woning. 
>> In de komende decennia zal vooral het aantal éénpersoonshuishoudens sterk 
toenemen. Het is dus zaak te zorgen voor voldoende woonruimte voor deze groep. 
Hiertoe kunnen overtollige, leegstaande kantoren en industriepanden worden 
omgebouwd. 
>> Wij willen dat er woningen worden vrijgehouden voor noodopvang en urgente 
gevallen. 
>> Bij initiatieven voor nieuwbouwprojecten moet vooraf het draagvlak bij 
omwonenden gepeild worden. Zonder breed draagvlak gaat het project niet door! 
>> Wij willen geen automatisme om bij nieuwe projecten automatisch overschrijding 
van grenswaarden (onder meer voor geluidshinder, trillingen en fijnstof) toe te staan. 
>> Wij willen geen huisjesmelkers in Leidschendam-Voorburg. De aankoop van 
woningen door bedrijven om er groepen werknemers in te laten wonen gaan wij 
bestrijden. Met meerdere mensen in één woning wonen kan alleen indien de 
bewoners een duurzame relatie hebben. We bedoelen hier niet het verhuren van 
een enkele (studenten-)kamer. 
>> Koopwoningen mogen niet aangekocht worden om er (dure) huurwoningen van 
te maken. Wij zijn voorstander van een woonplicht. 
>> In alle wijken dienen voldoende, betaalbare seniorenwoningen beschikbaar te 
zijn. Wij willen buurtzorg woningen zodat ouderen in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. 
>> Voor dure woningen hoeven wij niets te doen. Mensen met veel geld redden zich 
wel. 
>> Voor iedere gesloopte sociale huurwoning komt er (minimaal) een sociale 
huurwoning terug. Renovatie van sociale huurwoningen heeft, met oog op behouden 
van de woonomgeving, vaak de voorkeur. 
>> Bij nieuwe projecten wordt niet langer gemarchandeerd met de verhoudingen 
tussen sociale huur en andere type woningen. 
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De verhouding tussen investeringen in 
wijken in de stad Leidschendam-Voorburg 
moet in balans zijn. Daarom zetten wij ons 
ook in voor de ontwikkeling van de wijken, 
waarbij wij kijken naar de behoefte van de 
bewoners per wijk. Voorzieningen om de 
veiligheid goed te regelen vinden wij 
belangrijk.  
Iedereen, jong en oud moet zich veilig 
weten in onze gemeente.  
Ook in Stompwijk moeten voorzieningen op 
peil zijn. 
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Leefbaarheid en Veiligheid 
BAARHEID 
>> Buurtbewoners krijgen meer zeggenschap over de inrichting van en de 
voorzieningen in hun buurt, zij weten het beste waar wel of geen behoefte aan is. 
>> In iedere wijk, kern of buurt dient een voorziening te zijn die is afgestemd op de 
samenstelling van de wijk. Bijvoorbeeld een buurthuis, een speeltuin voor kinderen, 
of een ontmoetingsplek met gratis Wi-Fi voor jongeren. Wij willen een bibliotheek in 
iedere woonkern. 
>> Bij de realisatie van nieuwe wijken moet rekening gehouden worden met 
betaalbare huisvesting voor huisartsen en andere zorgverlening. 
>> Op meer (drukke) plekken willen wij toegankelijke (openbare) toiletten. In elk 
geval bij alle treinstations en winkelgebieden. 
>> Grenswaarden onder meer voor geluidshinder, trillingen en fijnstof zijn er niet 
voor niets. Wij willen een voortdurende monitoring van grenswaarden. Wanneer 
grenswaarden overschreden worden en de leefbaarheid in het geding komt, moeten 
er maatregelen genomen worden zodat de grenswaarden niet langer overschreden 
worden. 
>> Wij willen geen automatisme om bij nieuwe projecten automatisch overschrijding 
van grenswaarden (onder meer voor geluidshinder, trillingen en fijnstof) toe te staan. 
>> Hinder door verkeer worden niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de 
langere termijn aangepakt. Er moet geleerd worden van fouten uit het verleden. 
Verkeerskundig onderzoek moet een serieuze zaak zijn. 
>> Voorzieningen en maatregelen om voor veiligheid te zorgen worden adequaat 
ingevoerd. Indien er toezicht moet zijn, dan komt deze er ook. 
>> De Gemeente biedt kwetsbaren en ouderen hulp om zich veilig te weten. De 
gemeente ondersteunt inwoners en bezoekers van onze gemeente en wijst de juiste 
weg naar hulpverlening bij incidenten of problemen. Wij willen bij de Gemeente een 
telefoonnummer waar mensen terecht kunnen. 
>> Zowel op straat, in publieke gelegenheden als thuis moet veiligheid 
vanzelfsprekend zijn. 
>> Het werk van Buurtpreventieteams willen wij betaald werk maken.  
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Wij willen dat de bereikbaarheid in 
Leidschendam-Voorburg op orde is. Alle 
wijken moeten bereikbaar zijn en 
verkeersoverlast moet aangepakt worden. 
Gevaarlijke verkeerssituaties moeten 
worden voorkomen. 
  



Verkiezingsprogramma 2022-2026 
SP Leidschendam-Voorburg  11 

Verkeer en openbaar vervoer 
KEER EN OPENBAAR VERVOER 
>> Onze gemeente kent meerdere grote verkeersproblemen. Niet alleen door 
toename van het verkeer, maar ook door fouten uit het verleden. Stremmingen 
moeten blijvend worden opgelost. De situatie in Damcentrum, bij de Binckhorst, 
delen van Voorburg en rond “The Mall” zijn berucht. 
>> De straten in woonwijken willen wij verkeersluw en veilig maken en houden. 
Kinderen moeten veilig kunnen spelen in de buurt zonder last van op de stoep 
geparkeerde auto’s. 
>> Wij zijn geen voorstander van het betaald parkeren in Leidschendam-Voorburg. 
Betaald parkeren is een ergernis voor bewoners en geeft problemen met bezoekers 
en hulpverleners.  
>> Als het niet anders kan wordt in woonwijken gewerkt met Blauwe Zones en 
vergunningen. De bewoners van de wijk mogen hier geen last van ondervinden. 
Visite en zorgverleners moeten zonder kosten op bezoek kunnen komen. De 
rekening leggen wij bij de veroorzakers van het parkeerprobleem. 
>> Voor ouderen met een Ooievaarspas willen wij gratis openbaar vervoer. 
>> Het Openbaar Vervoer in Leidschendam-Voorburg moet niet alleen in stand 
worden gehouden, maar verder worden uitgebreid, voorzieningen moeten bereikbaar 
zijn voor mensen zonder eigen vervoer. 
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Wij willen een schone, leefbare en 
duurzame gemeente voor nu en in de 
toekomst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De SP in Leidschendam-Voorburg wil dat bij 
het streven naar een menswaardige en 
sociale samenleving aandacht is voor 
dierenwelzijn.  
Hondenbelasting schaffen wij af. 
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Duurzaamheid en milieu 
URZAAMHEID EN MILIEU 
>> Met het uitbreiden van woningen in het buitengebied moeten we voorzichtig 
omgaan. Kangoeroe-woningen, waarbij ouders of kinderen met een zorgvraag een 
woning op het terrein hebben juichen wij toe. Er moeten voldoende nieuwe woningen 
voor de mensen in Stompwijk komen. 
>> Wij steunen plannen voor energiebesparing in openbare gebouwen door 
toepassing van o.a. meer zonnepanelen. Wij willen energiebesparende 
mogelijkheden bij openbare gebouwen stimuleren en waar het rendabel is 
toepassen. 
>> Bij de bouw van windmolens moeten de omwonenden in een vroeg stadium veel 
meer te zeggen krijgen. Ook moeten ze financieel kunnen meeprofiteren van de 
molens die in de omgeving worden geplaatst en compensatie krijgen voor de 
waardedaling van hun woningen. Meer windenergie is prima, maar zonder dwang!  
>> De afstand van een windmolen tot woningen is minimaal 10 maal de tiphoogte. 
>> Wij willen dat nog meer werk wordt gemaakt van Ecologisch bermbeheer. Wij 
willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van bijen- en vlinderpopulatie.  
>> Sociale huurwoningen worden voorzien van energiemaatregelen. Wij willen 
echter niet dat mensen getroffen worden door Energie Armoede. Alle gemeentelijke 
besluiten en energiemaatregelen houden rekening met dit risico. Ook verhuurders 
houden wij scherp.  
>> Wij willen geen automatisme om bij nieuwe projecten automatisch overschrijding 
van grenswaarden (onder meer voor geluidshinder, trillingen en fijnstof) toe te staan. 
 
 
 
 

Dierenwelzijn 
 
>> In iedere wijk dient een uitlaatterrein voor honden te zijn. 
>> Er dienen voldoende (omheinde) hondenlosloopterreinen te zijn, inclusief 
voorzieningen als vuilnisbakken en poepzakjes.  
>> Wij willen dat ook de gemeente Leidschendam-Voorburg een Dierenwelzijnsnota 
krijgt. 
>> Kinderboerderijen vinden wij belangrijk. Uitbreiding van het aantal 
kinderboerderijen steunen wij. 
>> Wij willen dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. 
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Werk is de beste manier om sociaal actief te 
blijven en een inkomen te verdienen.  
De SP vindt dat de gemeente mensen met 
een uitkering doelmatig en doeltreffend 
moet ondersteunen om werk met 
perspectief te vinden en voorzieningen 
moet bieden om sociaal isolement te 
voorkomen.  
Wij geven geen ruimte voor oneerlijke 
concurrentie, arbeidsverdringing en 
uitbuiting. 
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Werk, inkomen en inkomensbeleid 
INKOMENSBELEID 
>> Wij zijn tegen ‘Werken zonder Loon’. Mensen zonder werk moeten geholpen 
worden met het vinden van een baan. Aan werkgevers worden faciliteiten voor het 
scholen van nieuwe medewerkers geboden. Betaling van medewerkers tijdens de 
opleidingsperiode behoort tot de mogelijkheden. Van werkgevers vragen we dan wel 
baangarantie. De bedoeling is dat mensen duurzaam aan werk worden geholpen. 
>> Mensen die niet (kunnen) werken staan wij toe vrijwilligerswerk te doen. 
Vrijwilligerswerk zijn geen werkzaamheden welke feitelijk een betaalde baan behoort 
te zijn. In dat geval kan iemand zonder baan dit werk voor een echt loon doen. 
>> Bij de Sociale Dienst vormen we het “sanctiebeleid” om tot “ondersteuning voor 
de mensen”. Ondersteuning bij het vinden van werk voor de mensen die kunnen 
werken; ondersteuning voor mensen die niet kunnen werken; en ondersteuning voor 
mensen die nog geen werk hebben. De Sociale Dienst moet stoppen met projecten 
die uitgaan van ‘Werken zonder loon’. De Sociale Dienst moet stoppen met 
zogenaamde ‘werkfit-trajecten’ waarbij grenzen van menselijke waardigheid worden 
overtreden. 
>> Mensen die in de schulden raken moeten snel geholpen worden. Wachtlijsten 
voor de schuldhulpverlening dienen ruim binnen de wettelijke termijn te blijven om de 
schulden niet te ver te laten oplopen. Wij willen de schuldhulpverlening niet 
uitbesteden aan een derde partij. 
>> Wij willen dat de gemeentelijke incassotrajecten niet uit aan commerciële partijen 
wordt uitbesteed. 
>> De voedselbank hoort niet thuis in een land als Nederland. De gemeente zet zich 
in voor een fatsoenlijk en sociaal armoede- en minimabeleid. Desondanks moet de 
gemeente de voedselbank ondersteunen zolang deze nodig is. 
>> Wij blijven strijden om kinderen uit een gezin met een laag inkomen alle 
mogelijke kansen te bieden om volwaardig aan de samenleving te kunnen 
deelnemen. Wij zijn tegen stigmatisering van kinderen in deze situatie. 
>> Er mag niet gekort worden op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen 
met een arbeidsbeperking. 
>> Wij zijn tegen de kostendelersnorm. De kostendelersnorm beperkt mensen om 
volwaardig mee te kunnen doen of brengt mensen in financiële problemen. 
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Onderwijs is meer dan lesgeven alleen. Wij 
willen goede huisvesting van scholen met 
een gezond binnenklimaat en een 
inspirerende omgeving. 
Wij willen meer voorzieningen voor 
jongeren. 
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Onderwijs en Jongeren 
2. ONDERWIJS 
>> Verouderde schoolgebouwen dienen vervangen of gerenoveerd te worden. Wij 
willen aandacht voor het binnenklimaat van scholen. 
>>. Beschikbare gelden voor verbetering van het binnenklimaat in scholen moeten 
met gepaste spoed worden gebruikt voor verbetering van het binnenklimaat. 
>>. Bij de renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen werken we naar Integrale 
Kind Centra (kinderopvang, peuterscholen, basisonderwijs, buitenschoolse opvang 
in één gebouw of dicht bij elkaar in de buurt), zodat de doorlopende onderwijslijn van 
0 – 12 geborgd is en kansenongelijkheid tegengegaan wordt. 
>> De gemeente moet de scholen (op alle niveaus) ondersteunen met de bestrijding 
van pesten, cyberpesten en het ontwikkelen van een protocol ‘sociale media’ om de 
gevaren en morele aspecten daarvan onder de aandacht te krijgen en onderdeel te 
maken van de lessen. 
>> Kinderen moeten zonder problemen naar de school kunnen waar zij het beste tot 
hun recht komen. Het afstandscriterium schaffen we af. Leerlingenvervoer moet 
aansluiten bij de situatie van het kind en het gezin, en afstand mag daarbij geen rol 
spelen. Wij willen dat indien dat nodig is, begeleiding in busjes goed en snel 
geregeld wordt. Wij willen continuïteit en stabiliteit bij het vervoer: vaste chauffeurs; 
geen combinatieritten en afstanden mogen niet te lang zijn.  
>> Zwemonderwijs vinden wij van levensbelang. Ieder kind moet zwemles kunnen 
krijgen en de mogelijkheid gegeven worden om een zwemvaardigheid examen te 
doen. Wij willen dat de Ooievaarspas wordt uitgebreid met gratis zwemles voor 
kinderen 
>> Bibliotheken zijn een basisvoorziening die overal beschikbaar moet zijn. Het 
gebruik van de bibliotheek door jongeren moet aantrekkelijk of nog aantrekkelijker 
worden gemaakt. 
>> Wij willen meer voorzieningen op wijk- en buurtniveau voor jongeren. Zoals 
huiswerkbegeleiding, maar ook serieus jongerenwerk.  
>> Wij willen ontmoetingsplekken voor jongeren met gratis Wi-Fi.  
>> Onze gemeente kende in het verleden een rijk uitgaansleven voor jongeren. Veel 
uitgaansmogelijkheden zijn verloren gegaan. Jongeren van 14 tot en met 20 jaar oud 
willen ook uitgaan. Bestaande horeca is meestal niet gericht op jongeren van deze 
leeftijd (mede gezien het alcoholverbod) of is te ver weg. Wij willen meer 
uitgaansgelegenheden voor jongeren. 
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Kunst en cultuur zijn een verrijking voor 
ons allemaal en moet dus voor iedereen 
toegankelijk zijn. Ook moet het voor 
iedereen mogelijk zijn om een sport te 
beoefenen. 
.
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Kunst, cultuur en sport 
 
>> Bestaande cultuurlocaties en -organisaties moeten we zo veel als mogelijk in 
standgehouden worden. 
>> Wij willen gemeentelijk onroerend goed niet afstoten maar hergebruiken als 
goedkope huisvesting voor (beginnende) kunstbeoefenaars en kunst- en 
cultuuractiviteiten.  
>> De SP wil muziek- en danslocaties actief ondersteunen vanuit de gemeente. Wij 
willen de terugkeer van een nieuw (pop-)podium. De terugkeer van Vlietpop 
moedigen wij aan. 
>> Bibliotheken zijn een basisvoorziening die overal beschikbaar moet zijn. Het 
gebruik van de bibliotheek door jongeren moet aantrekkelijk of nog aantrekkelijker 
worden gemaakt. 
>> (Sport-)verenigingen moeten ruime mogelijkheden krijgen tot het organiseren van 
evenementen. 
>> Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
>> Sportverenigingen worden actief betrokken bij het bevorderen van sporten onder 
alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Jong en oud. Dit moet een win-win 
situatie worden: Inwoners sporten meer en de verenigingen krijgen meer leden. 
>> Kinderen uit gezinnen met weinig geld moeten lid kunnen worden van een 
vereniging of club. Kleine organisaties met een sterk sociaal aanbod helpen wij bij 
het voorbestaan. 
>> Sportverenigingen moeten in gelijke omstandigheden gelijk behandeld worden. 
>> Wij zijn voorstander van de realisatie van een multifunctioneel cultuurgebouw 
zonder dat dit ten kosten gaat van bestaande voorzieningen en initiatieven. 
Bevorderen van de samenhang staat voor de SP niet gelijk aan (gedwongen) 
samengaan. 
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De SP staat voor een samenleving waar we 
opkomen voor elkaar. Hulpbehoevend zijn 
door ziekte, handicap of ouderdom is geen 
keuze, het overkomt mensen.  
Wij staan voor recht op zorg, de 
hulpbehoevende medemens laten wij dus 
onder geen enkel beding in de steek. 
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Zorg en welzijn 
 
>> Iedereen in Leidschendam-Voorburg moet de hulp en voorzieningen krijgen die 
hij of zij nodig heeft. Dit geldt voor alle WMO-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 
leerlingenvervoer, rolstoelpool of hulp in de huishouding. 
>> Aanvragen van voorzieningen maken we klantvriendelijker. Een beschikking voor 
langere tijd bespaart kosten en veel ergernis. 
>> Wij willen dat rolstoelen en scootmobielen goed onderhouden en snel 
gerepareerd worden. 
>> De SP wil de eigen bijdrage WMO voor mensen met weinig geld afschaffen. 
>> Wij willen een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp (SEH). Wij willen 
niet dat medische voorzieningen verder worden afgebroken. 
>> Wij zij voor de ontwikkeling van zorgbuurthuizen. Ouderen kunnen in hun 
vertrouwde buurt benodigde zorg krijgen. 
>> Wijkgericht werken door middel van gebiedsteams is prima, zolang de 
professionaliteit van de benodigde zorg gewaarborgd blijft. 
>> Wij willen dat er in de thuishulp meer ruimte is voor het noodzakelijke 
persoonlijke contact om ook het welzijn van cliënten te kunnen monitoren. 
>> In aanbestedingsprocedures gaan we ervan uit dat: 

a. Medewerkers een fatsoenlijk loon verdienen 
b. Contracturen in overeenstemming zijn met werkuren 
c. Geen 0-urencontracten worden gebruikt 

>> Met dubieuze zorgaanbieders doen wij geen zaken. Contracten met deze partijen 
beëindigen wij. De gemeente doet geen zaken met zorginstellingen met een 
winstoogmerk. 
>> Wanneer voor zorgdiensten een openbare aanbesteding niet verplicht is, dan 
kiezen we voor lokale en kleine zorgaanbieders waarbij in belang van de cliënt lange 
termijnafspraken voorop staan. 
>> Indien na een aanbesteding een andere aanbieder thuishulp gaat leveren, dienen 
de medewerkers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden door de nieuwe 
aanbieder te worden overgenomen. 
>> Het mantelzorgcompliment willen wij jaarlijks automatisch aan alle mantelzorgers 
gaan geven. 
>> Jongeren die mantelzorgtaken uitvoeren willen we helpen. Deze jongeren moeten 
zich kunnen ontplooien en volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten zoals hun 
leeftijdsgenoten dat kunnen. 
>> De jeugdzorg en jeugd GGZ mag niet lijden onder bezuinigingen of bestuurlijke 
inmenging. Verwijzing laten we over aan professionals en is geen taak van de 
gemeente. De Gemeente zorgt voor adequate inkoop van zorg zodat de benodigde 
(geïndiceerde) zorg wordt geboden. Wij willen geen wachtlijsten in de jeugd GGZ. 
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Leidschendam-Voorburg moet een 
financieel gezonde gemeente zijn, waarin 
geen geld over de balk wordt gegooid. 
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Financiën 
 
>> Wij willen geen nieuwe megalomane projecten. “The Mall” kost meer dan het 
oplevert. 
>> Leidschendam-Voorburg moet met behoud van voorzieningen een financieel 
gezonde gemeente zijn. We doen dit door te bezuinigen op externe inhuur en dure 
onderzoeksbureaus. Leidschendam-Voorburg heeft veel goede voorzieningen en 
hoeft daarom van ons niet de goedkoopste gemeente van Nederland te zijn. 
>> Wij willen voldoende geld hebben om risico’s te dekken. Dit weerstandsvermogen 
hoeft niet exceptioneel te zijn. Goed is goed. 
>> Wij pleiten voor de bouw van meer sociale huurwoningen en 
seniorenappartementen. 
 

 

 

 

 


