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Leidschendam-Voorburg, 20 november 2013 
 
Beste Gregor, 
 
Op Twitter stelde je de vraag aan GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) of de 
gemeentelijke begroting van 2014 gewijzigd moet worden als GBLV deel gaat uit maken van het 
college. De fractie van GBLV is gewend om kort bondig en direct ons standpunt uiteen te zetten. In 
dit geval past dat niet in een tweet. Daarom op deze wijze: een open brief.  

Gemeentebelangen is een voorstander van een beleid waarin de financiën van de gemeente op 
orde zijn. Als we de gemeentebegroting van 2014 erbij pakken dan vallen een aantal zaken op: 

• er is in 2014 sprake van een overschot van bijna 800.000 euro 
• het weerstandsvermogen (de spaarpot om mogelijke tegenvallers op te vangen) van 
 onze gemeente is erg hoog 
• de lasten van de inwoners en ondernemers gaan in 2014 stijgen. 
 
Gemeentebelangen vindt het niet nodig om in financieel zwaar weer een extra offer aan de 
inwoners en de ondernemers van onze gemeente te vragen door hun lasten te verhogen en de 
spaarpot van de gemeente met 800.000 te spekken. Ook stellen wij vraagtekens bij het hoge 
weerstandsvermogen en zien we liever dat deze middelden ingezet worden voor inwoners, 
ondernemers en verenigingen. 
  
Na de verkiezingen van 19 maart 2014 kunnen we voor het kalenderjaar 2014 de 
tariefsverhogingen die jij met de overige leden van het college van B&W (bestaande uit VVD, CDA, 
D66 en PvdA) aan de gemeenteraad hebt voorgesteld, niet ongedaan maken, omdat de aanslagen 
en dergelijke dan al zijn vastgesteld en verstuurd.  
 
Wij zullen wel alles in het werk stellen om de onnodige lastenverzwaring voor inwoners en 
ondernemers in 2014 alsnog in 2014 te compenseren of – als dat niet kan in 2014 – in 2015 terug 
te geven. 
 
Met het bedrag van het overschot van 800.000 euro dat dan nog resteert, zullen wij verenigingen 
en organisaties die zich inzetten voor een goed woon- en werkklimaat in onze gemeente vragen 
om projecten in te dienen die in 2014 gerealiseerd kunnen worden. We nodigen je hierbij uit om bij 
de beoordeling van de ingediende projecten een rol te vervullen. 
 
Overigens, je doet het een beetje voorkomen alsof het wijzigen van de begroting zo bijzonder is. In 
de komende vergadering van de gemeenteraad worden ook twee verzoeken behandeld om de 
begroting voor 2014 en de komende jaren te wijzigen. Twee verzoeken uit jouw portefeuille! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie GBLV, 
 
 
 
w.g. Hans Peter Klazenga 
Fractievoorzitter 


