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Inleiding

Het Rijk heeft flink bezuinigd op het budget van gemeentes. De gemeente Leiden heeft daar 
bovenop te maken met grote verplichtingen uit het verleden. In totaal moet er op termijn zo'n 10% 
van het vrij besteedbaar budget bezuinigd worden. 

De SP wil dat de bezuinigingen niet terecht komen bij mensen die het al zwaar te verduren hebben. 
Deze voorstellen laat zien dat dat ook niet hoeft. 

De concrete uitgangspunten die de SP heeft gebruikt bij het opstellen van haar alternatieve plannen 
zijn:

• Zwakkeren in de samenleving ontzien
Conform de afspraken uit het bestuursakkoord wordt er niet bezuinigd op minimabeleid. 
Wel doen wij voorstellen om te zorgen dat het geld ook daadwerkelijk terecht komt bij de 
mensen die dat het hardst nodig hebben: de schoolgaande kinderen op de armoedegrens.

• Geen bezuinigingen op speerpunten uit het beleidsakkoord
Concreet gaat het om de beleidsterreinen van de thuiszorg (WMO), bereikbaarheid (RGL, 
Ringweg-Oost, Rijnlandroute en Plesmanlaan), Programma Binnenstad, parkeergarages 
(Morspoort en nieuwe centrumgarages), klantvriendelijkheid (inclusief Minder & Beter), 
openbare ruimte en het Cultuurkwartier. Afgezien van de hiervoor genoemde terreinen, is de 
SP bereid om overal in te snijden.  

• Geen extra investeringen in tijden van bezuinigingen
Op het moment dat de gemeente circa 10% op haar budget moet bezuinigen is het bijzonder 
onverstandig om dat nog erger te maken door extra uitgaven. Op dit moment past 
terughoudendheid met nieuwe investeringen die ten koste gaan van de lopende begroting.

• Geen lastenverzwaring waar mogelijk
De rekening van de crisis mag niet terecht komen bij de burgers van Leiden. Alleen in 
uiterste gevallen mogen de lasten verhoogd worden. Onze voorstellen leiden ertoe dat er in 
2011 vrijwel geen verhoging van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht komt. In latere 
jaren wordt de stijging minder dan in de plannen van het College.

Op basis van deze uitgangspunten hebben we concrete voorstellen opgesteld. Al deze voorstellen 
zijn aanpassingen op de concept-begroting die door het College is opgesteld. Hieronder staan ze op 
een rijtje, op volgorde van beleidsterrein.



Concrete voorstellen

2011 2012 2013 2014
1.1 Invoeren Roemernorm

De Roemernorm, unaniem aangenomen door de 
Tweede Kamer, houdt in dat niet meer dan 10% van het 
salarisbudget van de overheid besteed mag worden aan 
externen. De Roemernorm wordt ook in Leiden 
ingevoerd, als onderdeel van het Servicepunt 71.

-100 -200 -300

1.2 Buurtbudgetten en groenprojecten
De districtsraden mogen worden afgeschaft, maar dat 
betekent niet dat het geld dat beschikbaar was voor 
verbetering van buurten ook afgeschaft dient te 
worden. Deze extra investering wordt gedekt door 
voorstel 5.1 (Schoon, heel, veilig).

323 323 323

1.3 Geen extra geld Binnenstad
Het is niet te verantwoorden dat de belastingen omhoog 
gaan voor extra geld voor het Programma Binnenstad. 
De extra investeringen voor het Programma Binnenstad 
worden geschrapt. Daarmee blijft het Programma 
Binnenstad wel het enige programma waar niet op 
bezuinigd wordt. Het budget blijft structureel 900 
duizend euro per jaar.

-500 -500 -500 -500

1.4 Leiden meest klantvriendelijke gemeente
In tijden van grote bezuinigingen is het niet 
verantwoord om extra geld uit te geven aan 
klantvriendelijkheid bovenop de extra inspanningen die 
Leiden nu al doet.

-350 -350 -350 -350

3.1 Bio Science Park en Bedrijventerreinen
Het is pas zinnig om bedrijventerreinen te 
herstructureren als er daadwerkelijk markt voor is. De 
komende 4 jaar is er, volgens de Provinciale 
Economische Monitor 2009 (pagina 8), voldoende 
uitgifte bedrijventerreinen.
Het Bio Science Park verdient een behoud van de 
huidige investeringen. Eventuele extra investeringen 
moeten binnen  het programma Economie en Toerisme 
bekostigd worden.

-400 -400 -400 -400

3.2 10 % bezuinigen op Economie en Toerisme
Geen enkel programma kan buiten schot blijven in deze 
bezuinigingsronde. Omdat de gemeente relatief veel 
beleidsvrijheid heeft als het gaat om Economie en 
Toerisme, moet er langzaam oplopend tot 10% van het 
budget gekort worden. 

-184 -368 -368

5.1 Schoon, heel, veilig
De geplande extra uitgaven aan schoon, heel en veilig 
moeten besteed worden aan het peil houden van de 
wijkcontainers en de buurtbudgetten (zie voorstellen 
5.1 en 5.2). 

-400 -400 -400 -400

5.2 Geen vermindering van wijkcontainers
Een vermindering van het aantal wijkcontainers dan 
wel een alternatieve bezuiniging op reiniging is 

60 60 60 60



ongewenst gezien de doelstelling van het College om 
de openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren.

5.3 Terugbrengen bezuiniging NME naar 10%
Natuur- en Milieueducatie is belangrijk en loopt in 
Leiden goed. Daar mag niet zo rigoreus in gesnoeid 
worden; een bezuiniging van maximaal 10% is 
acceptabel.

72 122 172 172

8.1 Cultuur en school
Jongeren zijn de toekomst, en daarom wordt er niet 
bezuinigd op onderwijsprogramma’s voor cultuur. 
Zoals Winston Churchill het zei, toen men hem vroeg 
of ze moesten bezuinigen op het cultuurbudget om de 
oorlog te bekostigen: “Then what are we fighting for?”
Dit bedrag moet opgebracht worden door voorstel 8.2 
(Taakstelling evenementen).

90 90

8.2 Taakstelling evenementen
Het is gebleken dat evenementen voor 924 duizend 
euro per jaar aan (verborgen) subsidies krijgen. Deze 
subsidies moeten inzichtelijk gemaakt worden en er 
komt een taakstelling van 10% bovenop.

-92 -92 -92

9.1 Geen bezuiniging op de R&D winkels
De Raad&Daadwinkels dragen bij aan de 
zelfstandigheid van onze burgers en voorkomen daarbij 
veel problematiek. De geplande bezuiniging is, getuige 
de beantwoording van de technische vragen, 
ondoordacht.

229

9.2 Geen bezuiniging op het vrouwkindcentrum De 
Spiegeling
Dit vrouwkindcentrum doet belangrijk werk voor de 
positie van vrouwen, maakt hen zelfstandiger en brengt 
verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar. Bezuinigen 
daarop is een slecht plan.

25 25 25 25

9.3 Zak- en kleedgeld STUV
De zwaksten in de samenleving worden ontzien, zo is 
afgesproken in het bestuursakkoord. Vluchtelingen 
mogen daarbij zeker niet de dupe worden van de 
bezuinigingen.

80 80 80

9.4 Huisvestingssubsidies
Op dit moment krijgen sommige organisaties wel, en 
andere niet een huisvestingssubsidie. Dat moet recht 
getrokken worden bij het vaststellen van de Sociale 
Structuurvisie (medio 2011). Het is onverantwoord nu 
al  te korten op de huisvestingssubsidies van HTIB, 
Poultaqa, PVL en TCV.

32 32 32

10 Minimabeleid: geld voor schoolgaande kinderen
De voorgestelde bezuiniging op het minimabeleid 
anders dan die op de onderuitputting gaat niet door. Er 
komt wel een verschuiving binnen het budget.
De toeslag voor chronisch zieken moet voortaan alleen 
nog bij chronisch zieken terecht komen in plaats van bij 
alle ouderen. Wat daardoor bespaard wordt komt ten 
goede aan  schoolgaande kinderen. Overeenkomstig het 

750 950 950 950



recente advies van de Rekenkamer komt er een 
categoriale ondersteuning voor ouders met 
schoolgaande kinderen.

Bedragen x 1.000 euro.

Financieel overzicht

Alle concrete voorstellen uit de vorige paragraaf leiden tot het hieronder weergegeven totaalbeeld. 
De voorstellen van de SP geven de mogelijkheid om geen lastenverzwaring in te voeren in 2011, en 
in de periode van 2012-2014 de lastenverzwaring te beperken.

2011 2012 2013 2014
Totaal teruggedraaide bezuinigingen / extra uitgaven 987 1592 1732 1881
Totaal extra bezuinigingen / teruggedraaide 
investeringen

-1650 -2026 -2310 -2410

Tegengaan verhoging afvalstoffenheffing en 
rioolrecht

663 434 578 529

Netto ombuigingen 0 0 0 0
Bedragen x 1.000 euro.


