Dames en heren,

Allereerst wil ik u namens de gemeente Leidschendam-Voorburg hartelijk danken
dat ik het advies van de Raad voor financiële verhouding vandaag in ontvangst mag
nemen.

Als lokale overheid speelt de gemeente een sleutelrol in het faciliteren van het
maatschappelijk initiatief. Als eerste overheid komt de gemeente al in een vroeg
stadium om de hoek kijken. Hierbij wordt de gemeente vaak benaderd vanuit een
traditionele hoek als geldschieter. Maar we zullen als gemeente ook meer dan ooit
complementair moeten zijn aan de samenleving en als een gelijkwaardige partner
samenwerken. We zien steeds meer een rol van de gemeente als aanjager,
inspirator, verbinder en katalysator. Hieraan ten grondslag liggen een terugtredende
en regisserende overheid. Dat betekent niet dat we ophouden met onze rol als
subsidieverlener, echter wel dat subsidieverlening als één van vele instrumenten in
het faciliteren van het maatschappelijk initiatief tegen het licht wordt gehouden. En ik
ben ervan overtuigd dat het advies van de Rfv ons hierbij kan helpen.

Ik zou u graag kort willen informeren over een maatschappelijk initiatief in onze
gemeente betreffende Molen de Salamander. Deze schitterende 17 e eeuwse
houtzaagmolen in de historische kern van Leidschendam aan de Vliet heeft een
belangrijke positie in onze gemeente. Om de toegankelijkheid en ook het
toeristische-recreatief potentieel van de molen te vergroten hebben we de
cofinanciering van de provincie d.m.v. de erfgoedlijnen in combinatie met
gemeentelijke middelen ingezet voor de realisatie van een aanlegsteiger waardoor

o.a. recreatievaart terecht kan op de molen voor een bezoek. Hierin nam de
gemeente in combinatie met de provincie de rol in van verbinder, aanjager en
netwerker. Een uiterst plezierige samenwerking mag ik overigens zeggen. En een
compliment aan de provincie voor het proces van netwerkend werken. Deze
werkwijze zorgt overigens ook voor een vermeerdering van budgetten, doordat met
aanjaaggeld van de provincie initiatieven, ideeën en budgetten met elkaar worden
verbonden. Bij de molen zijn middelen bijeengebracht van zowel provincie, als
gemeente, als de molen met haar vrienden en sponsors.

Daarnaast was dezelfde stichting Molen de Salamander bezig met een plan om een
educatief centrum op het terrein te realiseren. Hiervoor dingden zij met vier andere
initiatiefnemers mee voor de nationale Molenprijs. Hierbij zou het initiatief met de
meeste stemmen winnen. Om dit initiatief te ondersteunen heeft de gemeente een
belangrijke rol gespeeld om het project breed onder de aandacht te brengen bij het
publiek. Dit betrof vooral een adviserende en communicatieve bijdrage. De stichting
heeft hiermee de meeste stemmen gekregen en een prijs gewonnen. Ook hier was
de gemeente een aanjager en verbinder. Samenvattend heb ik hiermee twee rollen
van de gemeente geschetst die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een
lokaal maatschappelijk initiatief en waar tevens een andere rol van de gemeente
herkenbaar is.

In Leidschendam-Voorburg hebben we met nog meer mooie maatschappelijke
initiatieven(*) te maken, maar de tijd dwingt mij om nu niet alle voorbeelden te
noemen.

Maar u begrijpt, als gemeente zijn wij een groot voorstander van het stimuleren van
maatschappelijke initiatieven. Wij willen aan het roer staan van een moderne
overheid, die regisseert, stimuleert en faciliteert. Die mogelijkheden ziet, aanjaagt,
partijen met elkaar verbindt en waar nodig begeleidt. Die open staat voor nieuwe,
andere manieren van samenwerking. Om van mogelijkheden werkelijkheden te
maken en samen onze ambities te verwezenlijken. Lokaal, in de regio en daarbuiten.
Uw advies zullen wij dan ook met veel interesse lezen.

Dank voor uw aandacht.

