
Leiden ✱ Leiden houdt over 2017 een
bedrag van 4,6 miljoen euro over.
Maar door vier miljoen in een inves-
teringspot te storen en dik drie mil-
joen naar de begroting van dit jaar
over te hevelen, blijft een verlies van
2,4 miljoen over. Dat wordt uit de
reserves aangevuld. Genoemd re-
kensommetje staat in de jaarstuk-
ken die samen met nog enkele fi-
nanciële overzichten werden gepre-
senteerd door D66-wethouder Paul
Dirkse.
,,In financieel opzicht kijken we te-
rug op een redelijk goed jaar waarbij
de bestedingen grotendeels in lijn
waren met wat we hadden begroot’’,
meldt hij. Overschrijdingen waren
er wel in het zogeheten sociaal do-
mein en bij het project voor contai-
nerwoningen dat eerder wethouder
Roos van Gelderen de kop kostte.
Het stadsbestuur maakt ook een
schatting hoe de financiële huishou-
ding er de komende jaren uit gaat
zien. Eerder was al bekend dat het
nieuwe stadsbestuur van D66,

GroenLinks en de PvdA daarvoor de
lokale belastingen structureel gaan
verhogen. Woningeigenaren gaan
gemiddeld vier tientjes meer beta-
len, becijfert de gemeente voorzich-
tig. Bovendien krijgt Leiden 14,2
miljoen extra uit het gemeente-
fonds. Daar staat tegenover dat Lei-
den vanaf 2022 geen precario meer
mag heffen op ondergrondse kabels
en leidingen. Dat scheelt 7,5 miljoen
per jaar.
Wie de plussen en minnen verder
doorspit, stuit op een paar in het oog
springende besluiten en uitgaven.
Zo moet scholencomplex Het Ge-
bouw bij de Surinamestraat, nog
geen vijf jaar na de oplevering, al-
weer voor 1,5 miljoen euro worden
opgeknapt. Het ’klimaat’ in het
pand blijkt voor verbetering vat-

baar. Verder keert de immense recla-
memast aan de Plesmanlaan, langs
snelweg A44, definitief niet terug.
Dat scheelt Leiden jaarlijks 78.000
euro aan reclame-inkomsten.
Ook de billboards die met name in
het centrum van de stad aan lan-
taarnpalen vastzitten, gaan uit het
straatbeeld verdwijnen. De exploi-
tant van de reclameborden betaalde
daarvoor een ton per jaar aan de ge-
meente, maar wil daarmee stoppen.
Uit de overzichten blijkt ook dat
Leiden 70.000 meer heeft uitgege-
ven aan ’representatie’ en ’promo-
tie’ dan eerder begroot. Leiden wil-
de zich als congresstad op de kaart
zetten, maar daarvoor was een pro-
fessionele cateraar nodig voor lun-
ches en diners met gesprekspart-
ners. 

Het Gebouw heeft opknapbeurt van 1,5 miljoen nodig

Leiden sluit af
met ’verliesje’

Zorgtoezichthouder
Misbruik en fraude bij wmo-, pgb- en andere zorggelden neemt
toe. Leiden heeft daar weinig verweer tegen, maar dat gaat veran-
deren door het aanstellen van twee zorgtoezichthouders. Dat heeft
het stadsbestuur bekendgemaakt. De verwachting is dat de salaris-
sen van twee fraudebestrijders kunnen worden gedekt door de
opbrengst van hun werk.

Loman Leefmans
l.leefmans@hollandmediacombinatie.nl

Leiden ✱ De avondvierdaagse van Leiden is gisteravond met een recordaantal
deelnemers afgesloten. Jeroen Weijermars van Stichting Sport in Beeld, organi-
seert de SportCity avondvierdaagse en volgens hem is het evenement soepel
verlopen, ondanks de grote drukte. 1111 mensen hadden zich aangemeld, zeven
jaar geleden waren dat er nog 350.

Ieder jaar probeert de organisatie nieuwe elementen toe te voegen. Dit jaar
stonden er ballonkunstenaars bij de Petruskerk aan de Lammenschansweg.
Door de uitbreidingen groeit het evenement snel. Hoewel het weer ook een
handje hielp. Op de laatste avond steeg het aantal wandelaars naar circa 1600.
,,Ook veel grootouders liepen mee op zo’n mooie avond.’’ FOTO HIELCO KUIPERS
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Leiden
en omgeving

Het invoeren van zo’n zone zou
betekenen dat schepen en sloe-
pen met dieselmotoren de bin-
nenstad niet meer mogen inva-
ren. Uit een eerste inventarisatie
bleek dat veel andere partijen in
de gemeenteraad het een sympa-
thiek voorstel vinden, maar dat
zij sceptisch zijn over de prakti-
sche en vooral juridische haal-
baarheid ervan. 
Of PvdD-raadslid Rianne Raat

het voorstel inderdaad doorzet,
moet later deze maand tijdens
een gemeenteraadsvergadering
duidelijk worden. 
Leiden heeft al enige jaren een
milieuzone, maar dan op de weg.
Luchtvervuilende vrachtwagens
mogen de binnenstad niet in. Dat
wordt met borden aan de rand
van het centrum aangegeven.
Raat vindt dat ook voor vaartui-
gen er een milieuzone moet ko-
men. Ook als dat uiteindelijk niet
lukt, vindt zij het wenselijk dat er
meer laadpalen komen voor sche-
pen die elektrisch worden aange-
dreven. 

Leidse Partij voor de Dieren wil
ook milieuzone op het water
Leiden ✱ Als het aan de Leidse
Partij voor de Dieren (PvdD) ligt,
worden ook op de Leidse grach-
ten, singels en vaarten een mi-
lieuzone ingesteld. 

advertentie

Tegenover de politie gaf de oudste
verdachte direct toe dat hij de wo-
ning had opengebroken en enkele
horloges en wat geld had meegeno-
men. Niks bijzonders voor hem. „ Ik
heb de helft van mijn leven al in de
gevangenis doorgebracht.” De an-
dere beriep zich lang op zijn zwijg-
recht en zei gisteren in de rechtszaal
dat hij helemaal niets met de zaak te
maken had. Zijn maat stond zich er
plots op voor dat hij alles alleen had
gedaan. 
De officier van justitie meende ech-
ter dat de inbraak geen solo-actie
was geweest, maar eentje van een
’brutaal’ duo.
Uitspraak 22 juni.

Inbrekers Lisse
’half leven in cel’
Den Haag/Lisse ✱ Tegen twee Pool-
se mannen (31 en 32), zijn vrijdag bij
de Haagse rechtbank celstraffen van
vier en zeven maanden geëist na een
inbraak op 2 maart dit jaar in een
woning aan de Heereweg in Lisse.
Tijdens die inbraak op klaarlichte
dag werd het duo overlopen door de
bewoner die de politie belde. De po-
litie wist hun auto staande te hou-
den. In de auto bevonden zich een
scala aan inbrekerswerktuigen, en-
kele horloges en verschillende bui-
tenlandse valuta.


