
COALITIEAKKOORD LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015-2018

“Ondernemend, sociaal,
duurzaam en dichtbij” 





“Ondernemend, sociaal,
duurzaam en dichtbij” 

COALITIEAKKOORD LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015-2018



Inhoud

COALITIEAKKOORD LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015-2018

4

G B LV,  D 6 6 ,  P V D A  E N  G R O E N L I N K S  

1. Inleiding 5

2. Bestuurlijke afspraken 6

3. Inhoudelijke afspraken 9

4. Financiële afspraken 21

5. Portefeuilleverdeling 22

6. Ondertekening 23

BIJLAGE 1: Operationele afspraken financiën 24

BIJLAGE 2: Financiële raming nieuw beleid per begrotingsprogramma 26



Voor u ligt het coalitieakkoord 2015-2018
“Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van 
de partijen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Een 
nieuwe coalitie met ook nieuwe ideeën, andere 
keuzen en andere prioriteiten. Ideeën die passen bij
de nieuwe politieke samenstelling en die rekening
houden met de gewijzigde financiële situatie die is
ontstaan door het verlies in het project
Duivenvoordecorridor.

Aan de basis van dit akkoord ligt het eerdere coalitie-
akkoord van 8 mei 2014. De reden daarvoor is dat wij
voortbouwen op wat goed is en waar breed draagvlak
voor bestaat in de gemeenteraad. De suggesties die
vanuit inwoners en organisaties voor dit nieuwe 
coalitieakkoord zijn geleverd, hebben wij als positief
ervaren en betrokken in het overleg over de samen-
stelling van dit akkoord.

Ons doel is richting te geven aan een gemeentelijke
overheid die midden in de samenleving staat. Als 
regisseur, aanjager en verbinder. Niet alleen praten,
maar vooral ook doen. Een gemeente waarin plaats 
is voor verschillende opvattingen en meningen.
Inwoners, bedrijven en instellingen moeten zich tot de
gemeente kunnen wenden, die graag samen met hen
kansen ziet en benut, die daar ruimte voor maakt en
die vernieuwend durft te zijn. Meepraten, meedenken
en meedoen. Want in deze snel bewegende maat-
schappij willen we de komende jaren met inwoners,
bedrijven en instellingen onze ambities waar maken.
Voorbereid op de toekomst, in Leidschendam,
Voorburg en Stompwijk.

Wij willen onze groene gemeente verder versterken.
We doen dit door duurzaamheid te stimuleren, maar
ook door een extra impuls te geven aan activiteiten
die de economie, het ondernemersklimaat en het 
culturele klimaat verder verbeteren. Samen met onder-
nemers en omwonenden willen wij in een integrale
aanpak de ontwikkeling van het oude centrum van
Voorburg stimuleren. Wij werken financieel verant-
woord en toekomstgericht. Onze gemeente is een
goed bereikbare, veilige gemeente. Dat willen wij
graag zo houden. Wij zetten daarom in op de recon-
structie van de Stompwijkseweg, fietsroutes en het
oplossen van fietsknelpunten. Parkeren in de gemeen-
te blijft deze bestuursperiode gratis. 

Belangrijk is dat iedereen in onze gemeente, ongeacht
zijn of haar achtergrond, zich thuis voelt en zich kan
ontwikkelen. Waar het echt nodig is zal de gemeente
ondersteuning aanbieden. Wij stimuleren inwoners 
actief door buurt- en wijkgericht te werken. Wij heb-
ben oog voor kwetsbare groepen in onze gemeente
en geven daarom specifieke aandacht aan onderwijs,
jeugdwerkgelegenheid, mensen die zorg nodig 
hebben en sociaal ondernemerschap. 

Dit coalitieakkoord begint met onze bestuursstijl: 
de open manier waarop wij willen besturen. Daarna
volgen onze inhoudelijke ambities voor de komende
drie jaar, de financiële afspraken en de portefeuille-
verdeling van het nieuwe college.

1. Inleiding 5

G B LV,  D 6 6 ,  P V D A  E N  G R O E N L I N K S  



COALITIEAKKOORD LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015-2018

Bestuursstijl
Wij blijven werken aan een nieuwe, open bestuurs-
stijl. De eerste ervaringen daarmee zijn goed, maar
het is zaak dit verder uit te bouwen. Dit vraagt 
aandacht van de gemeenteraad, het college en de
ambtelijke organisatie. Wij hebben daarvoor de
onderstaande afspraken gemaakt. 

Contacten met inwoners, instellingen,
bedrijven en andere betrokkenen
n Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen een

open bestuursstijl verwachten, die zich uit in 
houding en gedrag. Wij luisteren naar geluiden 
uit de samenleving, denken oplossingsgericht
mee, gaan op zoek naar kansen, verbinden 

partijen met elkaar en faciliteren waar mogelijk
de samenwerking tussen partijen. 

n Inwoners, instellingen en bedrijven worden in 
een vroegtijdig stadium actief bij planvorming of
nieuw beleid betrokken. Wij gebruiken daarvoor
de participatieladder (Informeren, Raadplegen,
Adviseren, Coproduceren, Meebeslissen,
Zelfbeheer), die ook zichtbaar is in raadsvoor-
stellen.

n Wij maken graag gebruik van de aanwezige 
deskundigheid en kennis in de samenleving. 
Dat is de reden dat wij bij maatschappelijke
vraagstukken beginnen met het ophalen van 
informatie, kennis en deskundigheid bij de betrok-
kenen. Achteraf geven wij herkenbaar weer wat

2. Bestuurlijke afspraken 6



met de inspraak van inwoners, instellingen en 
bedrijven is gebeurd.

n Wij vinden het belangrijk dat inwoners, instellin-
gen en bedrijven de goede verwachtingen 
hebben. Wij zijn open en dienstbaar, maar als
wensen niet haalbaar zijn, leggen wij dit op 
een transparante manier uit. In dat geval denken
wij actief mee hoe het anders kan.

n Samen met inwoners, instellingen en bedrijven
maken wij een nieuwe visie op onze gemeente. 

n In samenwerking met scholen organiseren wij
jaarlijks een bijeenkomst met jongeren, met als
doel om jongeren actief te betrekken bij beleid
dat hen raakt.

Wat betekent dit voor de gemeenteraad?
n De gemeenteraad is het hoogste gemeentelijk 

bestuursorgaan en stelt de kaders vast. Het 
college is faciliterend aan de raad om deze rol
kwalitatief verder uit te bouwen. 

n De gemeenteraad wordt door het college bij 
beleidsvorming zo veel als mogelijk vooraf, tijdens
en achteraf meegenomen in het te doorlopen pro-
ces en de daarin te nemen stappen en besluiten.
De gemeenteraad heeft en neemt de ruimte om
zelf met initiatieven voor (nieuw) beleid te komen. 

n Het college legt de gemeenteraad op zeer korte
termijn een voorstel voor om tot een vierwekelijk-
se vergadercyclus te komen. Deze cyclus is 
gebaseerd op een efficiënte vergaderwijze, 
waarbij oog is voor een evenwichtige spreiding
van vergadermomenten. Dit past goed bij de
interactieve beleidsvoorbereiding, de snelheid

waarmee sommige onderwerpen zich ontwikkelen
en de wens om de gemeenteraad tijdig en 
kwalitatief goed te betrekken bij het besluitvor-
mingsproces. 

n De gemeenteraad bespreekt samen met het 
college eens per jaar de onderlinge verhoudingen
en gehanteerde werkwijze. In gezamenlijkheid
wordt bezien in hoeverre de effectiviteit kan 
worden verbeterd. Op basis van dit jaarlijks 
gesprek worden door het college en de raad 
concrete maatregelen genomen en proces- en
procedureafspraken gemaakt. 

n Als dit aansluit bij specifieke onderwerpen, wordt
de OpenRaadhuisAvond op locatie georganiseerd.

Wat betekent dit voor het college?
n Het college werkt vanuit een heldere visie en

koers en met een collegeprogramma als 
uitwerking van het coalitieakkoord op 
hoofdlijnen.

n Het college bestaat deze periode uit de burge-
meester en vier wethouders (3,6 fte). Het college
handelt als team op basis van collegiaal bestuur. 

n Het college geeft inhoud aan het dualisme en 
respecteert de verschillende rollen en verantwoor-
delijkheden van de drie gemeentelijke bestuursor-
ganen. Het college legt bondige en heldere
voorstellen aan de gemeenteraad voor.

n Het college maakt optimaal gebruik van de 
kaderstellende rol van de gemeenteraad: zij legt
de gemeenteraad scenario’s voor. Het college legt
open en transparant verantwoording af aan de
gemeenteraad.
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n Het college is zichtbaar actief in de regio. Het 
college streeft, in het belang van haar inwoners,
instellingen en bedrijven, naar een constructieve
bestuurlijke samenwerking met andere overheden
en streeft naar het gezamenlijk benutten van 
kansen en oplossen van problemen op regionale
schaal. Het college is duidelijk in wat zij regionaal
nastreeft, en wat zij van andere overheden en
overige betrokkenen verwacht.

Wat betekent dit voor de ambtelijke 
organisatie?
n De ambtelijke organisatie staat nog meer in de

maatschappij. Dit betekent een andere werkwijze
en een andere rol van de gemeente als eerste
overheid. De ambtelijke organisatie luistert en
staat open voor initiatieven van inwoners,
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instellingen en bedrijven, durft kansen te pakken
en bedenkt creatieve oplossingen voor maat-
schappelijke problemen. Dit past binnen de 
ontwikkeling naar een regiegemeente: dit is een
kleine flexibele organisatie die gemakkelijker kan
inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij.
Bij alle taken die de gemeente doet, bekijken 
we steeds beter wat onze rol daarin is: van 
faciliteren, stimuleren, samenwerken of het zelf 
uitvoeren. 

n De ambtelijke organisatie heeft vanuit haar 
professionaliteit in haar dagelijkse werk oog 
voor het evenwicht tussen regels en maatwerk 
en neemt inwoners, instellingen en bedrijven van
het begin tot het eind in het proces mee.
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Leidschendam-Voorburg is een gemeente met een
stevig sociaal beleid, die goede zorg biedt aan 
inwoners die dat nodig hebben, waar iedereen de
kans krijgt zich te ontwikkelen en waar inwoners,
instellingen en bedrijven in een veilige, groene 
omgeving kunnen wonen, werken, ondernemen en
waar inwoners en bezoekers hun vrije tijd kunnen
besteden. Leidschendam-Voorburg is een gemeente
die goed bereikbaar is, met oog voor duurzaamheid,
waar gewerkt wordt aan het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit en waar voldoende aandacht 
is voor de balans tussen binnenstedelijk bouwen,
groen en water. Leidschendam-Voorburg is een 
ambitieuze, moderne, financieel gezonde gemeente
met een goede dienstverlening aan inwoners, 
instellingen en bedrijven, die gericht is op regionale
samenwerking.

Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en
participatie
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk
voor taken op het gebied van jeugd(zorg), maatschap-
pelijke ondersteuning en de Participatiewet. Wij
hechten veel waarde aan een zorgvuldige en succes-
volle invoering van deze taken. Tegelijkertijd bieden
deze taken veel kansen voor innovatie en vernieuwing
én om de zorg dichtbij inwoners, met minder bureau-
cratie, effectiever en goedkoper te organiseren. 
Wij willen deze taken uitvoeren binnen de daarvoor
bestemde budgetten die de gemeente krijgt van de
Rijksoverheid. Dit vraagt nauwe samenwerking met 
en door inwoners, met onze maatschappelijke 
partners en een andere rol van de gemeente. 

Wij vertrouwen op de solidariteit van inwoners en de
bereidheid van inwoners, instellingen en bedrijven om
zich voor elkaar in te zetten.

Inwoners die zorg nodig hebben, moeten deze zorg
ook krijgen. Als knelpunten worden geconstateerd op
het gebied van de maatschappelijke ondersteuning,
biedt de gemeente een vangnet voor inwoners waar-
voor het echt noodzakelijk is. Ter voorbereiding van 
de vaststelling van de kadernota 2017, voeren wij
begin 2016 een evaluatie uit naar de kwaliteit en
kosten van de gedecentraliseerde zorgtaken en bezien
of deze binnen de daarvoor vastgestelde budgetten
kunnen worden uitgevoerd of dat aanpassing (in 
kwaliteit, kwantiteit en/of financieel) noodzakelijk is. 

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond
leven. Beweging bevordert de gezondheid en voor-
komt fysieke klachten en uitval bij onze inwoners. In
het kader van het preventief gezondheidsbeleid dagen
wij inwoners uit meer te sporten en te bewegen.

Wij hebben daarnaast aandacht voor passend onder-
wijs. Samen met onze partners in de regio zorgen wij
voor een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg

3. Inhoudelijke afspraken

Leidschendam-Voorburg is een 
gemeente met een stevig sociaal
beleid, die goede zorg biedt aan 
inwoners die dat nodig hebben… 
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voor onze jeugd. Dit doen wij in nauwe samenwer-
king met de scholen in de gemeente.

Sociaal ondernemerschap
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een 
grotere afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt 
worden geactiveerd en gestimuleerd in wat zij wél
kunnen. Met kracht werken wij aan de voortzetting
van het beleid om deze inwoners, al dan niet in een
beschermde omgeving te laten werken. Wij sluiten
aan bij bestaande initiatieven, proberen deze op
buurt- en wijkniveau te organiseren en zetten in op
het stimuleren en faciliteren van bedrijven die gericht
zijn op sociaal ondernemerschap. Daarnaast onder-

zoeken wij of we op dit terrein nieuwe initiatieven
kunnen ontplooien.
Wij geven als gemeente, in het kader van de
Participatiewet, het goede voorbeeld: wij spannen ons
in om nieuw personeel met een beperking aan te
trekken en zetten in op social return. 

Rol vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties 
Wij zijn trots op de vele vrijwilligers in de gemeente
en het werk dat zij doen. Zij vervullen in deze tijd een
belangrijke rol. 
Wij onderzoeken in hoeverre de inzet van vrijwilligers,
verenigingen, scholen en organisaties bij kan 

… waar iedereen de kans krijgt
zich goed te ontwikkelen…
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dragen aan de doelstellingen van het preventieve
jeugdbeleid en/of de uitvoering van taken in het 
kader van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning
en/of de Participatiewet. 

Wij ondersteunen en faciliteren verenigingen om 
die rol uit te voeren. In samenspraak met de vereni-
gingen wordt bezien welke rol zij kunnen vervullen.
Vervolgens maken wij heldere (financiële) afspraken
over de voorwaarden waaronder dit gebeurt. 
Wij ondersteunen noodzakelijke opleidingen van 
vrijwilligers in dit kader. Wij verkennen in hoeverre 
het mogelijk is om meer nadruk te leggen op 
preventief jeugdbeleid, waardoor kwaliteitswinst 
en efficiencywinst behaald kunnen worden. 

Jeugdwerkgelegenheid
Wij geven prioriteit aan jeugdwerkgelegenheid.
Hiertoe stellen wij in 2015 samen met bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en (regionale) samenwerkings-
partners een uitvoeringsprogramma op met concrete
afspraken. In de uitvoering leggen wij de verbinding
tussen werk en inkomen, onderwijs en economie. We
streven daarbij naar een tastbare verbetering van de
arbeidsmarktpositie van jongeren in onze gemeente,
waarbij wij zelf het goede voorbeeld geven. Met de
uitvoering willen wij nog in 2015 een start maken. 

Jongeren
Wij vinden het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen
ontmoeten en uit kunnen gaan in de gemeente. Wij
onderzoeken welke rol KJ44 hierin kan spelen. 

Minimabeleid
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de samenle-
ving de kans krijgt om mee te blijven doen. Met name
kinderen in minimahuishoudens willen wij in staat
stellen om mee doen aan educatieve, sportieve en 
culturele activiteiten. Daartoe wordt een integraal
“kindpakket” ingevoerd. De Ooievaarspas blijft 
beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot
130% van de bijstandsnorm, zodat zij ook deel 
kunnen nemen aan activiteiten in de samenleving.

Effecten van bezuinigingen voor 
maatschappelijke organisaties
Wij onderzoeken de effecten van de bezuinigingen 
die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd voor maat-
schappelijke organisaties. Als wij naar aanleiding van
dit onderzoek knelpunten of ongewenste maatschap-
pelijke effecten tegenkomen, bekijken wij of beleid 
aangepast moet worden en/of wij hiervoor (kleine)
bedragen beschikbaar kunnen stellen.

GLBT-beleid (Gay, Lesbian, Bisexual en
Transgenders)
Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht 
seksuele geaardheid, zich thuis voelt in onze gemeen-
te. Wij zijn een koplopergemeente in Nederland en
voeren het huidige GLBT-beleid actief uit.

Onderwijs
In samenwerking met partners in het veld ontwikkelen
wij in 2015 een visie voor een integrale benadering
van onderwijs van jeugdigen in de gemeente, waarbij
het kind en zijn/haar omgeving centraal staan: van
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wieg tot volwassenheid. In deze visie besteden wij
ook aandacht voor de mogelijkheden die een kindcen-
trum of brede buurtschool bieden en de wachtlijsten
bij scholen in onze gemeente. Wij faciliteren voor- en
vroegschoolse educatie aan alle kinderen die dat
nodig hebben. 

Onderwijshuisvesting
De gemeente heeft een wettelijke verplichting om te
zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Goed onder-
wijs kan alleen in schoolgebouwen die passen bij de
eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en
duurzaam. Wij willen schoolgebouwen zonder achter-
stallig onderhoud en met een gezond binnenklimaat.
Wij voeren daarom het huidige integraal huisvestings-
plan uit, stellen een nieuw integraal huisvestingsplan
2015-2018 op in relatie tot de onderwijsvisie, en
geven prioriteit aan de uitvoering daarvan.

Duurzaamheid
Bij duurzame ontwikkeling van onze gemeente willen
wij aansluiten bij de behoeften van het heden en 
tegelijkertijd rekening houden met toekomstige 
generaties. Wij stellen in 2015 een concrete duur-
zaamheidsagenda op waarin meerdere beleids-
terreinen worden betrokken en werken de komende
jaren, samen met partners in het veld, actief aan de 
uitvoering daarvan. Wij werken samen met omliggen-
de gemeenten en/of andere bestuurslagen. Wij sluiten
aan bij lopende ontwikkelingen en voeren bij nieuwe
projecten of nieuw beleid structureel een duurzaam-
heidstoets uit. Wij stimuleren energiebesparende
maatregelen voor particuliere woningbezitters (en
daarmee de verduurzaming van de woningvoorraad),
maatschappelijke instellingen en bedrijven, bijvoor-
beeld door het faciliteren van vraagbundeling voor
duurzame energiebesparende maatregelen. Op de 
gemeentelijke website bundelen wij de informatie
over duurzaamheid. 

COALITIEAKKOORD LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015-2018
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groene omgeving kunnen wonen 
met oog voor duurzaamheid.…
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Milieu
Een schone gemeente is belangrijk voor de leefbaar-
heid en het welzijn van de inwoners. Wij voeren de 
afspraken in het klimaatplan uit. Wij willen in 2050
een klimaatneutrale gemeente zijn en in 2020 een
CO2-uitstootreductie van 20% realiseren. Wij starten
concrete maatregelen die aan deze doelstellingen 
bijdragen, en nemen deze op in het uitvoeringspro-
gramma van het klimaatplan. Wij actualiseren in 
2015 het actieplan luchtkwaliteit om de effecten 
van verkeersontwikkelingen in en rond onze gemeente
te monitoren en zo nodig aan te pakken.

Wij werken al enige tijd voor een klein aantal 
milieutaken regionaal samen in de Omgevingsdienst
Haaglanden. Afhankelijk van onze ervaringen, 
bekijken wij binnen twee jaar of samenwerking 
in de Omgevingsdienst Haaglanden voor meer 
taken meerwaarde biedt. 

Groen
Leidschendam-Voorburg heeft van oudsher een 
groen karakter, zowel binnen de kernen als in
het buitengebied. Dit draagt in hoge mate bij
aan de woontevredenheid van onze inwoners. 
Wij hebben de ambitie om in samenspraak met 
inwoners extra bomen te planten. Waar mogelijk 
zaaien wij ecologisch verantwoord in. Wij investeren
in de groene uitstraling van onze gemeente, ook na
werkzaamheden in de openbare ruimte. Bij onderhoud
en nieuwe aanleg van groen hebben wij aandacht
voor de recreatieve functie, de belevingskwaliteit en
de diversiteit van openbaar groen.

Afval
Op dit moment werken wij samen met omliggende
gemeenten aan een gezamenlijke afvalvisie.
Uitgangspunt is dat wij een goede dienstverlening
aan de inwoners, instellingen en bedrijven bieden,
met een hoog scheidingspercentage (minimaal 75%
in 2020), met hoog rendement voor het milieu, tegen
zo laag mogelijke kosten en tarieven. Wij blijven 
hierover met inwoners in gesprek, omdat wij het 
belangrijk vinden hen te betrekken bij de keuzes 
die wij maken. 

Woningbouwprogrammering
De ontwikkelingen op de woningmarkt en de woning-
behoefte vragen om het herzien van de woningbouw-
programmering. Wij willen dat er voldoende variatie 
in woningen, woonvormen en woonmilieus in onze
gemeente is, zodat een goede wooncarrière voor 
onze inwoners mogelijk is binnen de gemeentegren-
zen. Mede om de doorstroming te bevorderen ontwik-
kelen wij een evenwichtig woningbouwprogramma,
dat aansluit bij de woningbehoefte en de markt.
Uitgangspunt is dat meerdere doelgroepen blijvend
worden bediend. Bij nieuwbouwprojecten spannen 
wij ons in voor een goede balans tussen sociale 
woningbouw en vrijesectorwoningen. Wij hebben
daarbij speciale aandacht voor het percentage van
30% sociale woningbouw in de gemeente.

Wonen voor jongeren, starters en studenten
Wij onderzoeken of er, mede in het licht van de 
hierboven beschreven doorstroming, voldoende 
kansen zijn voor jongeren, starters en studenten 
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op de woningmarkt en bekijken of wij maatregelen
kunnen treffen om dit te stimuleren. 

Wonen voor ouderen
Wij vinden het belangrijk dat ouderen in onze 
gemeente, bij voorkeur zelfstandig, kunnen blijven
wonen, ook als zij (zwaardere) vormen van zorg 
nodig hebben. Wij onderzoeken de mogelijkheden 
om ouderen langer zelfstandig of in de nabijheid 
van familie te laten wonen. 
Wij zetten ons in voor voldoende zorgplaatsen in 
de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om de 
zorglocaties Rustoord, Sonneruyter en Mariënpark.

Integraal veiligheidsbeleid
Inwoners voelen zich prettig in een veilige omgeving
en ervaren de veiligheid in en rond hun woning en 
op straat van groot belang. Voor de veiligheid in 
onze gemeente zijn wij mede afhankelijk van inwo-

ners, instellingen en bedrijven. Wij stimuleren preven-
tieve maatregelen door particuliere woningbezitters
die zijn gericht op het keurmerk veilig wonen. Wij 
stimuleren de oprichting van buurtpreventieteams
door hen optimaal te faciliteren en te ondersteunen.
Deze extra inzet moet ertoe leiden dat wij de dalende
trend van woninginbraken vasthouden. 

Wij hebben blijvend aandacht voor jeugd en veilig-
heid. Ook willen wij in samenspraak met de politie 
en andere relevante (maatschappelijke) partners 
verkennen wat de mogelijkheden zijn om bijzondere
aandacht te geven aan ouderen en veiligheid.
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kunnen besteden.

… waar inwoners en bedrijven 
kunnen werken en ondernemen.…



Economie en ondernemersklimaat
Wij hebben de komende jaren veel aandacht voor 
de versterking van de lokale economie, het onderne-
mersklimaat en de dienstverlening aan ondernemers.
Samen met het Platform economie, onderwijs en 
arbeidsmarkt en met ondernemers stellen wij een 
integrale economische agenda op waarin kunst en
cultuur, expats, recreatie, toerisme en evenementen
worden meegenomen. In deze economische agenda
besteden we uitdrukkelijk aandacht aan de identiteits-
ontwikkeling van de gemeente en haar economische
kernen, ten behoeve van een herkenbaar economisch
profiel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg,
waarmee wij ons kunnen onderscheiden in de 
(metropool)regio. Hiermee willen wij onze gemeente
voor meer mensen aantrekkelijk maken en houden.

Wij spannen ons in om bedrijven voor de gemeente 
te behouden, maar ook om bedrijven die passen bij
het karakter van onze gemeente actief aan te trekken.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om de kwaliteit
van bestaande bedrijventerreinen te verhogen, 
bijvoorbeeld door middel van parkmanagement. 
Om deze ambities kracht bij te zetten, stellen wij in
2015 een accountmanager bedrijven aan. Wij stellen
één loket in voor (startende) ondernemers en nemen
samen met ondernemers maatregelen om de 
regeldruk te verlagen.

Platform economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Het platform economie, onderwijs en arbeidsmarkt
draagt bij aan een goede samenwerking tussen 
gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen en heeft

de afgelopen jaren concrete resultaten opgeleverd. 
Wij zetten dit beleid de komende jaren voort en de
samenwerking wordt verder versterkt met als motto:
niet praten, maar doen! Belangrijke speerpunten in
het platform zijn de aanpak van jeugdwerkloosheid,
jeugdwerkgelegenheid, duurzaamheid en sociaal
ondernemen. Wij bieden in onze ambtelijke organisa-
tie voldoende stageplaatsen voor jongeren. 

Winkelgebieden
Aantrekkelijke winkelgebieden zijn van groot belang
voor de economie en leefbaarheid in de gemeente.
Samen met de belangrijkste stakeholders stellen wij
op korte termijn de actieprogramma’s op voor de
kernwinkelcentra, rekening houdend met het verande-
rende consumentengedrag. Wij vinden het belangrijk
dat de samenhang tussen de winkelgebieden wordt
geborgd voor de winkelgebieden Damcentrum, oude
centrum Voorburg en Julianabaan. De ontwikkelingen
van Leidsenhage ondersteunen wij actief, rekening
houdend met de belangen van omwonenden.

Integrale aanpak oude centrum Voorburg
Samen met de ondernemers en omwonenden 
ontwikkelen wij een aanpak voor het oude centrum
van Voorburg. Hierin hebben wij in ieder geval aan-
dacht voor de inrichting van het gebied, de relatie 
met de Vliet, het Stationsplein als evenementenplein
en onderwerpen waarin de gemeente een grote rol
heeft (raadzaal, gebouw Herenstraat 42 en het 
informatiepunt). 
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Recreatie en toerisme
(Dag)recreatie en toerisme levert een belangrijke 
bijdrage aan het economische klimaat in onze 
gemeente. Wij hebben in ieder geval aandacht voor
het recreatieve karakter van de Vliet en fietsverbindin-
gen (in het buitengebied). Wij onderzoeken of stads-
promotie een positieve impuls kan geven aan het
toeristische klimaat én of het mogelijk is een beperkt
aantal camperplaatsen te realiseren (uiterlijk in 2016).

Cultuur
Leidschendam-Voorburg heeft een breed aanbod aan
culturele voorzieningen waar onze inwoners met veel
plezier gebruik van maken. Cultuur kan een belangrij-
ke rol voor de lokale economie gaan vervullen. 

Wij vinden het belangrijk dat cultuur toegankelijk is 
voor alle inwoners en dat cultuur laagdrempelig in de
buurt aanwezig is. In samenwerking met de culturele
instellingen, starten wij met de uitvoering van de
brede cultuurvisie (die in het eerste kwartaal 2015
wordt vastgesteld). In deze visie is in ieder geval
plaats voor cultuurhistorie, cultuureducatie, cultuur en
jongeren, de bibliotheekfunctie en het theateraanbod. 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet 
ingegaan. Wij bekijken wat dit betekent voor de 
bibliotheekfunctie en -vestigingen in onze gemeente,
in relatie tot de brede cultuurvisie. Wij doen dit in
samenwerking met de gemeente Rijswijk. 

Leidschendam-Voorburg is een 
gemeente die goed bereikbaar is… 
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Sport
Wij stimuleren onze inwoners tot bewegen en 
sport met als doel het bevorderen van een gezonde
levensstijl. Dit maken wij mogelijk door op zoveel 
mogelijk locaties kwalitatief hoogwaardige binnen- 
en buitensportaccommodaties te behouden en, 
waar noodzakelijk, te versterken. Wij inventariseren 
de behoefte bij sportverenigingen voor eventuele 
aanpassingen op het gebied van (sport)voorzieningen.
Daarbij kijken wij hoe door slimme aanpassingen 
multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties
door instellingen en/of onderwijs mogelijk gemaakt
kan worden. 

Verkeer en vervoer
Leidschendam-Voorburg is een goed bereikbare 
gemeente per openbaar vervoer, fiets en auto. Dit 
willen wij zo houden. De afspraken die in het Verkeer-
en Vervoersplan zijn gemaakt, voeren wij uit. Wij 
houden ons aan gemaakte afspraken bij regionale
projecten die bijdragen aan de goede bereikbaarheid,
zoals de Rotterdamsebaan en de Rijnlandroute. Wij
volgen deze ontwikkelingen op de voet, en zijn in 
het bijzonder kritisch op gevolgen voor de leefbaar-
heid van onze gemeente. Daarnaast mag de goede
landschappelijke inpassing van dergelijke grote 
infrastructurele projecten niet uit het oog worden 
verloren. Wij monitoren bij de Rotterdamsebaan of
deze leidt tot (extra) sluipverkeer in Voorburg West. 

Buslijn 47
Wij voeren de motie over buslijn 47 uit. Wij vinden
het wenselijk dat in dit deel van de gemeente deze, of

een soortgelijke voorziening, in stand wordt 
gehouden. 

Parkeren
Ter uitvoering van het Verkeer- en Vervoersplan 
herzien wij het huidige parkeerbeleid. Met name in
die gebieden waar sprake is van een hoge parkeer-
druk en de overlast voor de woonomgeving hoog is,
gaan wij op zoek naar de meest passende oplossing
om de parkeerdruk te verlichten. 

Betaald parkeren wordt in de onderzoeken meegeno-
men als mogelijke oplossing voor wijken met een
hoge parkeerdruk. Het uitgangspunt is evenwel 
dat openbaar parkeren in onze gemeente in deze
raadsperiode gratis blijft (met uitzondering van 
het bestaande vergunningensysteem). Wij hebben 
specifieke aandacht voor de parkeerhandhaving en 
wij streven naar een fraudebestendig systeem ten
aanzien van ‘parkeertoerisme’.

Fietsroutes
Wij vinden het belangrijk dat fietsers zich makkelijk 
en comfortabel kunnen verplaatsen in onze gemeente
en zetten ons daarom in voor een samenhangend
fietsroutenetwerk. Wij hebben oog voor het optimali-
seren van (doorgaande) fietsroutes, fietsveiligheid en
kwalitatief en kwantitatief goede fietsparkeervoorzie-
ningen. Wij geven bijzondere aandacht aan fietsers 
bij weginrichting en wegonderhoud, in het bijzonder
bij scholen. In het kader van het Verkeers- en
Vervoersplan, pakken wij de meest hinderlijke 
knelpunten zo snel mogelijk aan.
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Stompwijkseweg, Verbindingsweg en
Dr. Van Noortstraat
Wij voeren het project Stompwijkseweg conform 
eerdere besluitvorming uit, binnen de financieel 
gestelde randvoorwaarden. Dit betekent dat wij 
streven naar de reconstructie van de Stompwijkseweg,
een nieuwe inrichting voor de Dr. Van Noortstraat en
de aanleg van de Verbindingsweg. Als dit niet binnen
de financieel gestelde randvoorwaarden past, dan 
leggen wij aan de raad voor wat wel mogelijk is. Wij
bezien daarbij welke verkeersmaatregelen getroffen
moeten worden, om de kwaliteit in de toekomst te
waarborgen. Bij de aanbesteding wordt gezocht naar
moderne contractvormen, zodat de risico’s voor de 
gemeente worden beperkt.

Sportpark Duivesteyn
De problemen die omwonenden ervaren ten aanzien
van de verkeersafwikkeling en de parkeerproblematiek
worden in samenspraak met de sportvereniging(en) en
omwonenden verkend, met als doel een gedragen op-
lossing.

Ruimtelijke ontwikkeling
Het interactieve proces waarbij in een vroegtijdig 
stadium inwoners, instellingen en bedrijven bij nieuwe
(ruimtelijke) projecten worden betrokken, zetten wij
voort. Bestaande afspraken over projecten worden in
beginsel nagekomen, tenzij veranderende marktom-
standigheden dwingen tot aanpassingen. 

Duivenvoordecorridor
Zoals vastgesteld in de gemeenteraad, voeren wij 
een heroriëntatie uit op het stedenbouwkundige 
plan voor de Duivenvoordecorridor en doen de raad
daartoe in 2015 een voorstel. Daarbij streven wij 

18

COALITIEAKKOORD LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2015-2018

… waar gewerkt wordt aan 
het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit met voldoende aandacht
voor de balans tussen binnenstede-

lijk bouwen, groen en water.



naar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en
het financiële resultaat. Wij werken mee aan de uit-
voering van het raadsonderzoek. De aanbevelingen
die hieruit volgen, gebruiken wij om van te leren en
bekijken wij in een breder perspectief dan alleen het
dossier de Duivenvoordecorridor.

Locatie nieuwbouw Fluitpolderplein
Wij voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de 
alternatieve invulling, niet zijnde bebouwingen, van 
de voormalige nieuwbouwlocatie Fluitpolderplein. 
Dit doen wij in samenhang met de bestaande 
afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de 
nieuwbouw van Zwembad De Fluit.

Verzakking De Rietvink
Samen met omwonenden zoeken wij een goede 
oplossing voor de verzakkingen in de Rietvink. De
aanpak van de verzakkingen en de herinrichting van
de openbare ruimte gaat uiterlijk in 2016 van start.
Wij herstellen de openbare ruimte naar het niveau dat
aansluit bij het beheerkwaliteitplan voor openbare
ruimte.

Damcentrum staatssteun
In het staatssteundossier Damcentrum is een aantal
onomkeerbare juridische stappen gezet. Wij zetten de
lopende juridische procedure daarom voort. 

Monumenten en beschermde dorpsgezichten
Monumenten en beschermde dorpsgezichten zijn 
bepalend voor onze gemeente. De komende jaren
vindt daarom een herijking van de gemeentelijke 

monumentenlijst plaats. Wij continueren de 
subsidiestromen die noodzakelijk zijn voor het
onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Welstands- en monumentencommissie
Wij vinden het belangrijk dat historische gebieden 
in onze gemeente – zoals het beschermd dorpsgezicht
in de kern van Oud-Voorburg – worden beschermd.
Deels wordt dit ondersteund door de monumenten-
wet, deels door toezicht van onze eigen welstands- en
monumentencommissie. In deze periode verkennen wij
het toekomstperspectief en de rol van de welstands-
en monumentencommissie in relatie tot de verminde-
ring van de regeldruk.

Dienstverlening 
Wij werken aan de verbetering van de (digitale)
dienstverlening voor inwoners, instellingen en 
bedrijven. De website passen wij hierop aan, 
zodat deze aansluit bij de vraag van gebruikers. 

Vermindering regeldruk
Onze gemeente heeft de afgelopen jaren de regeldruk
met 25% verminderd. Om een nog beter evenwicht 
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te creëren tussen regels en maatwerk, werken wij aan
een verdere afname van de regeldruk voor inwoners,
instellingen en bedrijven en verkorten procedures
waar het kan. Wij dringen regels die achterhaald of
overbodig zijn terug. Dit doen wij bijvoorbeeld door
de APV hierop door te lichten.

Buurt- en wijkgericht werken
Samen met inwoners en instellingen onderzoeken wij
op welke wijze wij initiatieven die het buurt- en wijk-
gericht werken bevorderen actief kunnen stimuleren
(bijvoorbeeld door initiatieven als ‘de buurt bestuurt’).
Regie is daarbij een belangrijk uitgangspunt: wij 
bieden ruimte aan inwoners en instellingen om zelf
initiatieven in hun wijk te ontplooien die de leefbaar-
heid, veiligheid en participatie in de buurt bevorderen.
Dit vertalen wij naar een uitvoeringsprogramma voor
buurt- en wijkgericht werken. In 2015 starten wij met
een eerste pilot.

Regio 
Wij vinden het belangrijk dat Leidschendam-Voorburg
een actieve partner en een herkenbare uitstraling

heeft in de regio, in het bijzonder in de Metropool-
regio Rotterdam-Den Haag. Samenwerking met 
omliggende gemeenten die bij ons passen wordt
daarom belangrijker. Voorschoten en Wassenaar zijn 
in dit kader onze preferente samenwerkingspartners,
maar wij werken ook met andere gemeenten samen.
In aansluiting op het advies van de rekenkamercom-
missie stellen wij een nieuwe visie voor regionale
samenwerking op.

Verbonden partijen
Onze gemeente werkt voor diverse taken met andere
gemeenten samen. Dit doen wij in verschillende 
verbonden partijen. De afgelopen periode heeft 
duidelijk gemaakt dat de betrokkenheid van de raad
bij grensoverschrijdende samenwerking en verlengd
lokaal bestuur belangrijk is. Dit vereist dat de 
gemeenteraad en het college sterk en gezamenlijk 
optreden en actief betrokken zijn. Wij willen daarom
in 2015 – in samenspraak met de gemeenteraad –
nieuwe afspraken maken over de aansturing van 
verbonden partijen in een nieuwe nota verbonden
partijen. Wij nemen de adviezen van de rekenkamer-
commissie hierin mee. Daarbij vinden wij een gezonde
financiële bedrijfsvoering van verbonden partijen van
groot belang. 

Avalex
Wij streven ernaar de bedrijfsvoering van Avalex 
financieel op orde te brengen en te houden. Daarna
bekijken wij, in samenspraak met overige deelnemen-
de gemeenten, wat de toekomstige scenario’s voor
Avalex zijn, waarbij op termijn op de markt brengen
één van de mogelijkheden is. 

…die gericht is op regionale
samenwerking.

Leidschendam-Voorburg is een 
ambitieuze, moderne en financieel 
gezonde gemeente met een goede
dienstverlening aan inwoners, 
instellingen en bedrijven…



Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn. 
De huidige financiële positie van de gemeente
vraagt, door de situatie die is ontstaan naar 
aanleiding van het verlies bij het project
Duivenvoordecorridor, om extra aandacht. Wij
maken daarom de volgende financiële afspraken. 

n Wij streven naar gemiddeld gelijkblijvende lasten
voor inwoners en bedrijven, met behoud van
voorzieningen, waarbij wij de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente jaarlijks kritisch 
bezien. 

n Wij streven naar een lastendruk per belastingta-
rief onder het gemiddelde tarief van andere 
gemeenten in de regio Haaglanden.

n Wij streven ernaar structureel en op de lange 
termijn kostendekkende heffingen en leges door
te voeren.

n Wij lichten de begroting, organisatie en 
administratie in 2015 door om te bekijken 
waar besparingen mogelijk zijn. Dit heeft als 

4. Financiële afspraken

doel een financeel gezonde gemeente te blijven
en onvoorziene tegenvallers op te kunnen 
vangen. 

n Wij hanteren een goede balans tussen (nieuwe)
investeringen en de risico’s die daarmee gepaard
gaan en de buffers die daartegenover staan
(het weerstandsvermogen). 

n Wij voeren een nadere analyse uit naar de (grote)
projecten in de gemeente, met als doel cumulatie
van risico’s te voorkomen. Om risico’s te spreiden,
zorgen wij voor een evenwichtige spreiding van
projecten in de tijd.

n In bijlage 1 van dit akkoord hebben wij een
aantal uitgangspunten opgenomen die wij als
operationele uitwerking van de uitgangspunten
voor het financieel beleid aan het nieuwe college
van B&W meegeven.

n In bijlage 2 van dit akkoord is een financiële
raming voor het nieuwe beleid opgenomen.
Dit verwerken wij in de begroting 2016.
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5. Portefeuilleverdeling
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HANS VAN DER SLUIJS (burgemeester)
n Openbare orde en Veiligheid

(inclusief Veiligheidsregio)
n Integrale Handhaving
n Personeel en Organisatie

n Interne zaken (inclusief bedrijfsvoering en
informatiebeveiliging)

n Communicatie
n Omgevingsdienst Haaglanden

n Financiën (inclusief aandeelhouderschap-
pen BNG, Eneco en Dunea)

n Grondzaken en vastgoed 
n Recreatie en toerisme
n Kunst, cultuur, monumenten en

archeologie

n GLBT-beleid (gay, lesbian, bisexual and
transgenders)

n Project Oude centrum Voorburg
n Project Duivenvoordecorridor
n Project Stompwijkseweg
n Project Kulturhus

n Onderwijs (inclusief integraal
huisvestingsplan en kinderopvang)

n Economie en ondernemersklimaat
n Jeugd(zorg)
n Ruimtelijke ontwikkeling en

stedelijke vernieuwing (inclusief 
ruimtelijke projecten)

n Dienstverlening
(inclusief centrale huisvesting)

n Regionale aangelegenheden
(inclusief Metropoolregio)

n Herontwikkeling CBS-locatie
n Herontwikkeling Klein Plaspoelpolder

n Werk en inkomen (inclusief DSW)
n Jeugdwerkgelegenheid
n Sport

n Buurt- en wijkgericht werken
n Openbare ruimte
n Project Leidsenhage

n Zorg en Welzijn (inclusief GGD)
n Milieu en duurzaamheid

(inclusief Avalex)
n Wonen

n Water en groen
n Verkeer en Vervoer
n Project De Rietvink
n Project Damcentrum

GBLV: FRANK ROZENBERG (1e locoburgemeester) – 1 fte

D66: SASKIA BRUINES (2e locoburgemeester) – 1 fte

PVDA: NADINE STEMERDINK (3e locoburgemeester) – 0,8 fte

GROENLINKS: FLOOR KIST (4e locoburgemeester) – 0,8 fte



Walter Rosbenders (GBLV) Frank Rozenberg (GBLV)

Stefan van de Griendt (D66) Saskia Bruines (D66)

Marjan van Giezen (PvdA) Delroy Blokland (PvdA)

Jeroen van Rossum (GroenLinks) Floor Kist (GroenLinks)

6. Ondertekening

Leidschendam-Voorburg, 3 februari 2015
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In aanvulling op de geformuleerde uitgangspunten
en op hetgeen al is geregeld in de Verordening op
de uitgangspunten van het financiële beleid, het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële
organisatie van onze gemeente zijn de volgende
operationele punten geformuleerd: 

n Incidentele tegenvallers in het lopende 
begrotingsjaar worden in principe binnen het 
beleidsterrein opgelost waarbinnen de tegenvaller
is ontstaan. Pas indien dit niet kan, vindt verreke-
ning met eventuele meevallers binnen hetzelfde
beleidsprogramma plaats. Mocht binnen een
beleidsprogramma geen financiële ruimte 
gevonden worden, dan doet het college een
algemeen dekkingsvoorstel aan de raad. 

n Incidentele meevallers in een begrotingsjaar die
zijn ontstaan doordat de realisatie is vertraagd,
worden door het college aan de raad zichtbaar
gemaakt bij het rekeningresultaat. In de eerste
tussentijdse rapportage van het nieuwe begro-
tingsjaar wordt gerapporteerd over de verdere
voortgang van deze vertraagde realisaties. Doel
is te komen tot een realistische begroting en
doorschuiven van budgetten te voorkomen.

n Incidentele begrotingsoverschotten of rekening-
resultaten worden indien de weerstandscapaciteit
lager is dan de (nog door de raad vast te stellen)
risiconormering, afgestort ten gunste van de 
algemene reserve met bufferfunctie en voor het
meerdere ten gunste van de algemene reserve
vrij besteedbaar.

n Jaarlijks wordt via de begroting en jaarrekening
over de algemene en de bestemmingsreserves op
zodanig transparante wijze gerapporteerd, dat
door de raad beoordeeld kan worden of herover-
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weging van de bestemming van de reserve of een
deel daarvan mogelijk is of niet. Ten aanzien van
reserves of delen daarvan die niet langer nodig
zijn, wordt voorgesteld die over te hevelen naar
de algemene reserve vrij besteedbaar. 

n Het college brengt aan de raad eenmaal per jaar
een nog te ontwikkelen risicorapportage uit met
daarin onder andere een inventarisatie van de 
belangrijkste (positieve en negatieve) risico’s, de
beoordeling hiervan en mogelijke beheersmaatre-
gelen. De rapportage staat naast de verplichte
wijze waar in de begroting en jaarrekening over
(positieve en negatieve) risico’s wordt gerappor-
teerd. De rapportage is vertrouwelijk en wordt 
als zodanig behandeld. 

n Het college ontwikkelt door de raad vast te 
stellen normen en criteria die gehanteerd worden
als bewakings- en sturingsinstrumenten voor een
financieel gezonde gemeente, met daarbij in ieder
geval aandacht voor de omvang weerstandscapa-
citeit in relatie tot het risicoprofiel van de 
gemeente en de verhouding eigen vermogen –
vreemd vermogen.

n Het uitgangspunt is dat geen initiatieven opge-
start worden die niet zijn opgenomen en gedekt
in het investeringsplan, waarbij tussentijds het
investeringsplan wordt getoetst op noodzaak tot
herfasering en herprioritering. Wel kan sprake zijn
van een verkenning. Na een eventuele verkenning
wordt door het college een voorstel gedaan,
waarin een deugdelijke raming en dekking 
worden opgenomen én waarin wordt bezien of de
investering past binnen de begroting. 

n De komende periode wordt gewerkt aan het ver-
beteren van de inzichtelijkheid van de begroting. 
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Begrotingsprogramma 2015 2016 2017 2018

1. Sociale structuur 255.000 695.000 695.000 695.000
2. Sociale ondersteuning 225.000 375.000 375.000 375.000
3. Groene woongemeente 60.000 500.000 500.000 500.000
4. Economie en ruimtelijke kansen 545.000 545.000 430.000 510.000
5. Bestuur, organisatie en veiligheid 270.000 165.000 165.000 165.000

Totaal 1.355.000 2.280.000 2.165.000 2.245.000

BIJLAGE 2: Financiële raming nieuw beleid per 
begrotingsprogramma
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