
 
Suggesties aanvullingen coalitieakkoord LPL, VVD en CDA 2018-2022 vanuit 

ChristenUnie-SGP Leiderdorp 
De nieuwe coalitie heeft bij de presentatie van het concept-coalitieakkoord op 3 mei gevraagd aan 
inwoners, instellingen en bedrijven om te reageren op het gepresenteerde concept-coalitieakkoord. 
Namens de 654 Leiderdorpse inwoners die ons in maart gesteund hebben, hebben wij een aantal 
suggesties voor het akkoord.  
Wij hebben ons uitsluitend gericht op onderwerpen waarvan wij denken dat een aanvulling in het 
coalitieakkoord nodig is, dus op onderwerpen die niet of onvoldoende in het akkoord beschreven 
zijn. Onze reactie en politieke weging op de onderwerpen waar wel afspraken over gemaakt zijn, 
geven we in de raadsvergadering van maandag 28 mei.   

Programma Onderwerp Tekstvoorstel 
1)Meedoen In het lijsttrekkersdebat van 5 maart is door alle Leiderdorpse lijsttrekkers aangegeven dat de eerder voorgenomen sluiting van de kinderboerderij niet door zou moeten gaan. Dit staat niet in het akkoord.  

De kinderboerderij in de Houtkamp blijft open. De kinderboerderij blijft in handen van de gemeente en de eerder ingeboekte bezuiniging komt te vervallen. 

1)Meedoen Het akkoord gaat in op het belang van mantelzorgers, maar een andere belangrijke groep die belangrijk is voor de realisatie van de sociale agenda, pleegouders, wordt niet genoemd.  

Kinderen die om welke reden dan ook thuis geen hulp kunnen krijgen, kunnen het best in een ander gezin opgroeien in plaats van in een instelling. Leiderdorp zet actief in op de werving van meer pleegouders, en gaat daarnaast in gesprek met Leiderdorpse pleegouders om te vragen wat zij nodig hebben vanuit de gemeente. De bestaande ondersteuning en waardering voor mantelzorgers komt ook beschikbaar voor pleegouders. 
1)Meedoen Het akkoord zegt in algemene zin dat kinderen passende hulp moeten krijgen, maar in de uitwerking van het akkoord wordt dit niet concreet. Hierbij een voorstel voor een uitwerking daarvan. 

1.In alle Leiderdorpse huisartsenpraktijken is een aantal dagen per week iemand beschikbaar om jeugdhulp te leveren, zodat huisartsen alleen naar de specialistische jeugd-ggz hoeven te verwijzen als dat noodzakelijk is. 2. Jongeren in Leiderdorp die na het bereiken van 18de leeftijd nog pleegzorg nodig hebben, krijgen dat tot 21 jaar. 
1)Meedoen In het coalitieakkoord wordt geen aandacht besteed aan Leiderdorpers met problematische schulden. Hierbij een tekstvoorstel 

Schulden komen veel voor, ook in Leiderdorp. De drempels om hulp te krijgen zijn vaak te hoog en veronderstellen vaak te veel zelfredzaamheid. We benutten bestaande vrijwilligersinitiatieven om mensen met schulden te begeleiden. 



Reclame voor casino’s in Leiderdorp wordt niet toegestaan, vanwege de problematische gevolgen van gokken. 
1)Meedoen In het coalitieakkoord is nauwelijks aandacht voor ouderen. 

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Daarom verdienen ze aandacht en steun. Veel ouderen functioneren prima en weten lang zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken hun weg te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. Wij hebben hier oog voor en zetten ons in om eenzaamheid te bestrijden. In dat kader stellen we voor: 1.De gemeente Leiderdorp sluit zich aan bij Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen eenzaamheid. 2.In elke wijk in Leiderdorp is een punt aanwezig waar je een praatje kunt maken. Daarom overlegt de gemeente met wijk- of buurtverenigingen, kerken en verenigingen over het opstarten van nieuwe voorzieningen met een sociale functie of het voortzetten van de bestaande voorzieningen.  
1)Meedoen In de komende periode komen er extra middelen voor voor- en vroegschoolse educatie 

Financiele ondersteuning is beschikbaar voor alle initiatieven in Leiderdorp voor voor- en vroegschoolse educatie, mits men aan de kwaliteitseisen voldoet. 
1)Meedoen In het coalitie wordt de sportnotitie genoemd, maar alleen in relatie tot de verenigingen, het gaat niet over hoe sport en bewegen voor meer Leiderdorpers toegankelijk kan worden. Dat onderdeel van de sportnotitie is nog nauwelijks uitgewerkt. De beweging die de coalitie in gang wil zetten met cultuurpunt Leiderdorp zou ook voor sport moeten gelden. 

Sport en bewegen is belangrijk. Sport heeft een sociale functie en bewegen is gezond. Het Sport Servicepunt krijgt een coördinerende rol om alle bewegingsactiviteiten voor jongeren en ouderen in Leiderdorp beter te ontsluiten.  

3)Bestuur en organisatie 
In het coalitieakkoord staat geen passage over de brandweer en de nieuwe kazerne in Leiden die nog op zich laat wachten. 

De brandweer kan niet zonder vrijwilligers, niet in Leiderdorp en ook niet in de veiligheidsregio Hollands Midden. Er wordt ingezet op werving van nieuwe vrijwilligers en op het opleiden van hen, en vrijwilligers krijgen een duidelijk beeld van hun rol als er een nieuwe kazerne is aan de Schipholweg en de Leiderdorpse kazerne gaat sluiten. 
 


