
SP-lijsttrekker Roos van Gelderen:

‘Sociale keuzeS zijn mogelijk 
in leiden, alS je maar wilt!’
Haar praktische, menselijke en sociale aanpak leverde SP-wethouder Roos van Gelderen 
een plek op in de top drie van beste bestuurders van Nederland volgens VPRO’s ‘De slag 
om Nederland’. Eerder werkte ze bij jeugdzorg-expertisecentrum JSO en ze was raadslid. 
Op 19 maart voert ze de SP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden.

alleS oVer leiden op leiden.Sp.nl

Roos van Gelderen

 › Je bent vier jaar nu wethouder voor 
jeugd, zorg en welzijn. Hoe kijk je terug 
en hoe ben je omgegaan met de crisis en 
bezuinigingen? 
‘De afgelopen jaren hebben inderdaad in het 
teken gestaan van bezuinigingen. Het was 
niet altijd makkelijk. Maar we hebben laten 

zien dat je ook goede keuzes kunt maken en 
rekening kunt houden met de gevolgen voor 
mensen. Vaak wordt er bezuinigd zonder de 
gevolgen te willen kennen, zoals het kabinet 
nu doet. De SP in Leiden kiest ervoor om 
veel te praten met professionals, vrijwilligers 
en natuurlijk de mensen die afhankelijk 
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Unie en SGP – echt doorgaan, dan komt er 
een enorme kaalslag in onze sociale voorzie-
ningen. Chronisch zieken en gehandicapten 
gaan er soms honderden euro’s per maand 
op achteruit, steeds meer mensen komen in 
de problemen door huurachterstanden en 
veel mensen in de zorg zullen hun baan ver-
liezen.  De SP kan er in Leiden voor zorgen 
dat de gevolgen zo sociaal mogelijk worden 
opgevangen. Steeds meer mensen denken 
dat er toch niets aan te veranderen is. Ik 
wil heel Nederland laten zien dat we er wél 
alternatieven zijn.’

 › Hoe zien die eruit?
‘We zullen er voor strijden dat er extra geld 
naar zorg, welzijn en wonen gaat als dat 
nodig is. De nieuwe taken van de gemeente, 

zoals jeugdzorg en ondersteuning en 
begeleiding in de zorg, zijn bij de SP veilig. 
Zorg en welzijn moeten zo dicht mogelijk bij 
de mensen georganiseerd worden, zonder 
grote en bureaucratische organisaties. Het 
beschikbare geld zal ingezet worden voor de 
uitvoering door sociale Wijkteams en Jeugd 
& Gezinsteams, die nu in Leiden voorbereid 
worden en die nauw contact hebben met 
bewoners van hun wijk.’

 › In de afgelopen periode heeft de SP in een 
college met D66, CDA en VVD goed haar 
sociale gezicht laten zien. Hoe gaat dat in 
de komende jaren?
‘We hebben heel wat van onze voorstellen 
en ideeën kunnen verwezenlijken. Natuur-
lijk lukt niet alles en moet je compromissen 

‘We zullen er voor strijden dat er extra 
geld naar zorg, welzijn en wonen gaat als 
dat nodig is’

Strijd tegen armoede

Veel mensen verliezen hun 
baan, door de economische cri-
sis en vooral door de bezuinigin-
gen. De huren stijgen tot enorme 
hoogte door het landelijk beleid. 
Ook chronisch zieken hebben 
het moeilijk. Zij krijgen steeds 

hogere kosten voor hun kiezen 
doordat de regering op de zorg 
bezuinigt. Daarom kiest de SP 
ervoor om in Leiden het armoe-
debeleid uit te breiden. En we 
willen meer doen om schulden 
te voorkomen.

eerlijk loon Voor 
eerlijk werk
Het PvdA/VVD-kabinet bezui-
nigt op de sociale werkvoorzie-
ning: mensen die eerst een baan 
hadden, komen in de bijstand 
terecht. Wie in de bijstand zit, 
wordt zonder respect behan-
deld. Je moet je aan allerlei, 
soms onzinnige, regels houden. 
Je moet een tegenprestatie leve-

zijn van zorg. Zo weet je wat belangrijk is 
en behouden moet blijven, en kun je slim 
 bezuinigen. Je kunt zorg- en welzijnsactivi-
teiten anders organiseren zodat ze minder 
geld kosten, zonder dat het ten koste gaat 
van de menselijke maat. We hebben bijvoor-
beeld de toewijzing van de thuiszorg, de 
oude zorgveiling, zo veranderd dat mensen 
hun vertrouwde hulp kunnen behouden. 
Ook zijn er in Leiden geen buurthuizen of 
andere voorzieningen gesloten en gaat er 
extra geld naar vrijwilligerswerk en mantel-
zorg.’

 › Waarom is het belangrijk dat mensen nu 
op de SP stemmen?
‘Wij hebben bewezen te staan voor onze 
 idealen, niet óver, maar mét mensen te 
 praten en niet bang te zijn om verantwoor-
delijkheid te nemen. Verder zijn wij een 
partij die niet alleen op het pluche van 
gemeenteraad en college zit, maar vooral 
in de stad te vinden is. We ondersteunen 
mensen bij acties en doen veel onderzoek. 
En nog een belangrijke reden om juist nu SP 
te stemmen: als alle landelijke plannen van 
PvdA, VVD – met steun van D66, Christen-

De SP gaat langs de deuren in de Tuinstadwijk om bewoners te helpen bij de 
verbetering van hun woning.

wonen in leiden moet 
betaalbaar zijn!
Leiden is voor veel mensen onbetaalbaar aan het worden. 
Oorzaak: het beleid van achtereenvolgende kabinetten, waarbij 
het huidige kabinet van VVD en PvdA misschien wel de grootste 
prijsstijgingen mogelijk heeft gemaakt. 

De armoede in Leiden neemt snel toe. Ongeveer 700 gezinnen 
zijn aangewezen op de voedselbank en enkele duizenden mensen 
hebben problematische schulden.

ren om bijstand te krijgen. Maar 
heet dat niet gewoon werk? Wij 
vinden: als je werkt, heb je recht 
op het minimumloon. 
De SP Leiden wil de sociale 
werkvoorziening behouden en 
mensen écht uitzicht geven op 
werk. Geen verplichte tegen-
prestatie, maar goede opleidin-
gen en stages om mensen aan 
het werk te helpen. •

Het roer moet nu echt om.  
De SP is de enige partij in Leiden 
die meer betaalbare woningen 
wil bouwen. Wij willen zelfs 
 helemaal geen duurdere wonin-
gen meer bouwen zolang daar 
een overschot aan is, en een 

tekort aan betaalbare woningen. 
Als we hier geen goede afspra-
ken met de woningcorporaties 
over kunnen maken willen  
we een eigen, gemeentelijke 
 cor poratie oprichten. 



we hebben gezorgd voor goed bestuur 
•	SP-wethouder	Roos	van	Gelderen	staat	in	de	top	drie	van	beste	

bestuurders bij VPRO’s ‘De slag om Nederland’ om haar praktische, 
sociale en menselijke aanpak.

•	SP-raadslid	Julian	van	der	Kraats	is	gekozen	tot	Leids	raadslid	van	
het jaar op het thema publieksparticipatie. 

•	Een	stabiel	en	open	stadsbestuur	zonder	achterkamertjes.
•	Flinke	bezuiniging	op	plankosten	door	het	schrappen	van	 

onhaalbare plannen.

we hebben hard gewerkt aan een sociale stad
•	Afschaffing	van	de	zorgveiling	in	de	thuiszorg.
•	Geen	sloop	maar	renovatie,	onder	andere	in	de	Zeeheldenbuurt.
•	Vrijstelling	van	lokale	belastingen	voor	ZZP’ers	met	een	laag	inkomen.
•	Geen	bezuinigingen	op	het	minimabeleid.

sluiten als je met andere partijen in een 
coalitie zit. Maar op terreinen die voor ons 
belangrijk zijn, namelijk volkshuisvesting, 
minimabeleid, zorg en welzijn, hebben 
wij onze stempel kunnen drukken. In de 

komende vier jaar zullen wij ons uiteraard 
blijven verzetten tegen de verschrikkelijke 
plannen van de VVD/PvdA-regering. Men-
sen die hun stem aan de SP geven kunnen 
er zeker van zijn dat wij overal en op elke 

manier zullen strijden voor 100% sociaal 
beleid. Het kán anders: sociale keuzes zijn 
mogelijk, als je maar wilt. En wij willen én 
kunnen!’ •

De SP ondersteunt de protesten van 
DZB-medewerkers	tegen	de	plannen	
van de regering om tweederde van 
de sociale werkplaatsen te schrap-
pen.

regelS Voor  
kamerVerhuurpanden
Wij willen ook de situatie voor 
kamerbewoners verbeteren, door 
het invoeren van een vergunnin-
genstelsel voor kamerverhuur-
ders. Overtreding van de regels, 
zoals het in rekening brengen van 
bemiddelingskosten aan de huur-
der, zal betekenen dat de verhuur-
der zijn vergunning kwijtraakt.

renoVatie in plaatS Van 
Sloop
Het is de SP gelukt om renova-
tie als uitgangspunt te kiezen 
boven sloop voor de  Leidse 
volkswijken. Bovendien helpen 
we huurders door advies te 
geven en samen met hen actie te 
voeren. Onder andere in de Zee-
heldenbuurt en de Kooi heeft 
dat tot succes geleid. Wordt je 

huis bedreigd met sloop? Dan 
bel je de SP!
 
Wonen gaat natuurlijk niet al-
leen over geld en stenen. Wonen 
is ook samenleven, met je buren 
en buurtgenoten. De omgeving 
moet schoon en netjes zijn en 
criminaliteit en overlast moeten 
hard worden aangepakt. Er moet 
genoeg ruimte zijn voor groen 

en speelplekken. En de parkeer-
overlast in de wijken buiten het 
centrum moet worden aange-
pakt.

Kortom, voor prettig én betaal-
baar wonen in Leiden, stem SP! •

dit hebben we al bereikt
•	Voor	sloop	van	huizen	is	nu	een	akkoord	van	de	bewoners	nodig.
•		Miljoenen	extra	voor	duurzaamheid	en	groen,	waaronder	het	 

Singelpark.
•	Binnenkort	een	nieuw	stedelijk	jongerencentrum	in	het	centrum	 

van de stad.
•	Betere	zorg	voor	dak-	en	thuislozen.
•	Een	jongerencentrum	in	de	Stevenshof.
•	Veel	speeltuinen	zijn	opgeknapt	en	de	vrijwilligers	worden	beter	

ondersteund.
•	Conciërges	blijven	op	basisscholen.

we hebben belangrijke knopen doorgehakt
•	Geen	RijnGouweLijn	door	Leiden.
•	Geen	bedrijventerrein	maar	een	weidevogelreservaat	in	de	 

Oostvlietpolder.
•	Geen	ringweg	door	De	Kooi.



We hebben naast Roos van Gelderen nog een team gemotiveerde mensen klaar 
staan die popelen om hard aan de slag te gaan voor een gezond, sterk en 100% 
sociaal Leiden. We stellen de kandidaten aan de kop van onze lijst aan u voor. 

2. Julian van der Kraats, 37.  
Julian is sinds 2006 
 verkeerswoordvoerder. 
In 2013 is hij verkozen 
tot raadslid van het jaar. 
Hij is alleenstaand en 
heeft een dochter. 

3. Han Dirks, 28.  
Han is acht jaar actief 
binnen fractie en 
bestuur. Hij houdt zich 
bezig met wonen en 
helpt bewoners zich te 
organiseren.

4. Alexandra van den Berg, 
42.  Alexandra heeft 
HBO Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening 
gestudeerd en werkt als 
pedagogisch medewer-
ker in de kinderopvang. 
Alexandra is alleen-
staand en heeft een 
zoon en een dochter.

5. Ries van Walraven, 60.  
Ries werkte als lerares 
Nederlands aan bui-
tenlanders. Ries woont 
samen met haar partner 
en haar (stief)kleindoch-
ter.

6. Natalie Wanga, 44. 
Natalie is deskun-
dige op het gebied van 
sociaal ondernemer-
schap, marketing en 
com municatie. Ze is 
redacteur van Over de 
Rooie, het maandelijkse 
Leidse ledenblad.  
Natalie heeft een  
partner en een (stief)-
zoon.

Sp leiden: de menSen
‘Sp-raadSleden  Vertegenwoordigen hun  achterban het beSt.’ Conclusie uit onderzoek van politicoloog André Krouwel, ontwikkelaar van Kieskompas, in november 2013, gepubliceerd in VNG-magazine.

Op 19 maart kunt u in Leiden naar de stembus. Dat worden belang-
rijke verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de gemeente ook 
over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan ooit 
gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we  Leiden 100% 
sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP 
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en 
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidari-
teit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer 
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden 
verdiend.

Op 19 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicap-
ten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW verder
af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? Gaan we
door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? De SP
wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen wij
Leiden en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland menswaar-
diger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

Vóór optimiSme en Sociale politiek

SP Leiden
Marnixstraat 18
2316 EN Leiden
(071)5219153
leiden@sp.nl

Heeft u hulp nodig? 
Neem contact op met de 
Leidse SP Hulpdienst via 
(071) 521 91 53,  06 466 533 16  
of hulpdienstspleiden@gmail.com

Meer informatie, de complete kandidatenlijst 
en het gehele programma kunt u vinden op 
onze website:

leiden.Sp.nl

word nu lid!  
meld u aan op:
www.sp.nl/word-lid
Sp-lid bent u al voor  
€ 5 per kwartaal.
geen internet?  
bel (088) 243 55 40


