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Leiden, 11 maart 2021, 
 
College van Burgemeester en Wethouders  
t.a.v. mw. Pim van Vliet, gemeentesecretaris  
Bargelaan 190 
2333 CW Leiden  
 
Betreft: Open Brief – Een Leidse Exitstrategie als Perspectief op een Leidse Lente   
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,  
 
Al ruim een jaar wordt het maatschappelijk leven geteisterd door het coronavirus en de daarbij 
behorende maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. De fractie 
van de ChristenUnie wil het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de ambtelijke 
organisatie veel dankzeggen voor het vele (extra) werk dat is verzet in deze tijd om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk Leidenaren die geraakt zijn door de coronapandemie het hoofd boven water 
kunnen houden. Initiatieven zoals het Leids Stimuleringsfonds, Talent op Maat, en andere 
maatregelen om Leidenaren tegemoet te komen zijn daar goede voorbeelden van.  
 
Lokaal perspectief bieden 
 
Tegelijkertijd maken wij ons ondanks deze maatregelen veel zorgen om een aantal kwetsbare 
groepen in onze stad. Aangezien de coronapandemie inmiddels al ruim een jaar duurt, zien we dat 
de mentale rek er bij veel mensen uit is. We merken dat een perspectief om op een goede en 
gezonde manier uit de crisis te komen ontbreekt. In de eerste plaats ligt er een verantwoordelijkheid 
bij het Rijk om dit perspectief te bieden. In dit kader is het hoopvol dat minister De Jonge onlangs 
aankondigde dat alle Nederlanders die dat willen vóór 1 juli ten minste de eerste vaccinatie hebben 
gekregen. Dit perspectief is echter nog steeds summier en doet geen recht aan de sociale en 
maatschappelijke schade die alle (lockdown)maatregelen teweeg hebben gebracht.  
 
Het is daarom van belang dat er niet alleen landelijk maar ook lokaal actie wordt ondernomen om 
perspectief te bieden, in het bijzondere aan kwetsbare groepen zoals (zelfstandig) ondernemers, 
jongeren, studenten, daklozen, statushouders en ouderen. Het vele werk dat afgelopen jaar door u 
en de ambtelijke organisatie is verzet, laat zien dat ook u dat perspectief aan onze stad wil bieden. 
De fractie van de ChristenUnie roept u op om een Leidse exitstrategie te ontwikkelen waarin we 
concrete acties beschrijven hoe we in Leiden omgaan met de gevolgen van de coronapandemie. 
Een dergelijke strategie biedt hoop en perspectief om de crisis te boven te komen. De ChristenUnie 
ziet het als zonnig begin van een Leidse Lente.   
 
Onze fractie laat het niet bij een oproep alleen, we willen u daar graag concreet bij ondersteunen. In 
de afgelopen weken heeft onze fractie zich daarom in het bijzonder verdiept in de sociale en 
maatschappelijke gevolgen van corona in onze stad. We hebben met diverse sociale partners 
gesproken, zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, studentenverenigingen, scholieren 
en kerken. We hebben gesproken over de invloed van corona op hun organisaties en de mensen 
voor wie zij hun werk doen. In de wetenschap dat zo’n beeld nooit volledig is en er altijd meer 
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organisaties en mensen zijn met wie je kan spreken, delen we de hoofdlijn van deze gesprekken 
graag met u en geven we graag een aanzet voor een aantal mogelijk acties die wat ons betreft 
onderdeel kunnen zijn van een Leidse exitstrategie om de ontstane sociale schade te beperken.   
 
Korte termijn: Sociale Crisis bij met name Jongeren en Studenten 
 
Onze fractie en de organisaties met wie wij hebben gesproken voorzien een sociale crisis bij met 
name jongeren en studenten. Ook ouderen – zelf een kwetsbare groep – gaven in de gesprekken 
vaak aan dat zij zich vooral druk maken om de sociale gevolgen bij jongeren. Doordat jongeren 
zoveel thuis moeten blijven, missen zij veel onderlinge ontmoeting. Ze zijn hard geraakt in hun 
sociale ontwikkeling. Een aantal scholieren vertelde dat ze ook op school tegen achterstanden 
aanlopen en dat ze dat niet altijd makkelijk kunnen of durven aankaarten. Ook studenten vertellen 
soortgelijke verhalen. Een van de studentenverenigingen die wij spraken schatte dat 10-20% van 
hun leden momenteel kampt met psychische of mentale problemen zoals eenzaamheid die direct of 
mede het gevolg zijn van corona. Eerstejaarsstudenten hebben voornamelijk digitaal onderwijs 
gevolgd en voor tweedejaarsstudenten is dit al het tweede studiejaar op rij waarin ze te maken 
hebben met lockdownmaatregelen. Voor deze groepen geldt dat alles wat zij doen of ondernemen 
veel creativiteit en energie vraagt, terwijl het te vaak geen energie oplevert.  
 
In een onderwijsstad als Leiden is het daarom cruciaal om voor jongeren en studenten nu al na te 
denken over manieren waarop zij elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Voor het stadsbestuur zien 
wij hier een faciliterende rol weggelegd. Wij geven het College van B&W op dit punt de volgende 
concrete ideeën in overweging die perspectief kunnen bieden op een Leidse Lente voor onze 
jongeren en studenten:   
 

- Zorg voor fieldlabs – of in het Nederlands proefplekken – in de stad waar jongeren en 
studenten elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, zoals leegstaande panden, kerken, zalen 
van onderwijsinstellingen, publieke (buiten)ruimten, sporthallen etc. 

- Doe een beroep op (maatschappelijke) organisaties en mensen die in het bezit zijn van 
vastgoed waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en onderzoek mogelijkheden om 
dergelijke panden tegen een gereduceerd tarief te huren.  

- Stel makelaars en schakelaars aan als aanspreekpunt voor jongeren en studenten om ze zo 
op weg te helpen om fysieke ontmoeting te realiseren in panden of ruimten die daarvoor 
geschikt zijn.  

- Onderzoek mogelijkheden voor een lokaal steunfonds waar jongeren en studenten een 
beroep op kunnen doen om sociale initiatieven te organiseren. 

- Blijf met scholen, MBO, Hogeschool en Universiteit in gesprek om binnen de geldende 
regels maximaal ruimte te zoeken voor fysiek onderwijs en daaraan gerelateerde activiteiten. 

 
Lange termijn: de grootste crisis komt nog  
 
Het is goed dat er in het afgelopen jaar door het Rijk en door u steunmaatregelen zijn getroffen voor 
onder andere ondernemers. Daarmee lukt het hen voor de korte termijn om het hoofd boven water 
te houden. Onze fractie maakt zich echter grote zorgen over de lange termijn. Als we niet uitkijken 
volgt er na de crisis waar we nu al inzitten – en waar logischerwijs veel aandacht voor is – een 
nieuwe crisis als gevolg van de huidige crisis. Voor die nieuwe crisis is nu en straks waarschijnlijk 
veel minder aandacht dan voor de huidige crisis. In de gesprekken die wij hebben gevoerd zijn we 
hier door veel organisaties op gewezen. Er zijn veel zorgen geuit over mensen met (problematische) 
schulden. Het is goed dat we hen nu tegemoet komen, maar hoe zit dat over een jaar, of over twee 
jaar? Staan die mensen dan ook nog scherp op onze radar? Bij de organisaties die we hebben 
gesproken zien we een grote bereidwilligheid om ambtenaren, schuldhulpverleners en andere 
professionals die hiermee te maken hebben te ondersteunen om deze mensen vroeg in beeld te 
krijgen om zo gezamenlijk problematische schulden en het verlies van banen te voorkomen. Wij 
doen voor de Leidse exitstrategie de volgende concrete aanbevelingen: 
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- Intensiveer de samenwerking met partijen uit het maatschappelijk middenveld, zoals 
vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, religieuze gemeenschappen, 
sportverenigingen, buurt- en wijkverenigingen, etc. Al deze organisaties fungeren als ogen 
en oren voor onze samenleving en kunnen richting de overheid een belangrijke 
signaleringsfunctie spelen.   

- Heroverweeg een aantal eerder genomen bijsturingsmaatregelen in het Sociaal Domein, 
zoals de bijsturing op het maatwerk- en participatiebudget, om de langetermijngevolgen te 
kunnen beheersen, Leidenaren met urgente noden proactief te ondersteunen en te 
begeleiden naar (vrijwilligers)werk.  

 
Begeleiding van kwetsbare groepen gaat niet automatisch op de oude voet verder 
 
Vanwege alle maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het coronavirus in te perken, heeft 
een aantal kwetsbare Leidenaren logischerwijs andere begeleiding gekregen dan zij voorheen 
ontvingen. Dit is onder andere het geval voor sommige statushouders in het project Ja 
Statushouders (JAS). Doordat de begeleiding in de afgelopen maanden minder intensief was dan 
anders, is het risico op uitvallers groter. De drempel om vervolgens weer in te stappen als er fysiek 
meer kan, is voor deze groep hoog.  
 
Een soortgelijke zorg hebben wij ook voor onze daklozen. Ook hier hebben we in de gesprekken die 
we hebben gevoerd verhalen gehoord, bijvoorbeeld van daklozen die in beeld zijn van de Stichting 
Straatpastoraat, over daklozen aan wie de begeleiding tijdelijk moest worden stilgelegd. Er zijn 
zorgen dat een deel van deze daklozen in deze tijd uit beeld raken en dat hun begeleiding straks 
niet zonder meer kan worden vervolgd.  
 
Ongetwijfeld zijn er meer kwetsbare groepen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat hun 
begeleiding straks weer wordt opgepakt zoals het was, bijvoorbeeld omdat ze uit beeld zijn geraakt 
of omdat de problemen waarmee ze kampen zijn veranderd. Het is daarom van groot belang om in 
de Leidse exitstrategie aandacht te besteden aan de begeleiding van kwetsbare groepen. We 
moeten als gemeente niet automatisch veronderstellen dat alles straks direct weer kan worden 
opgepakt zoals het was. We roepen u op om hierover het gesprek te voeren met Sociale Wijkteams, 
Jeugd- en Gezinsteams, huisartsen, de Binnenvest en andere relevante partijen. Ook hier geven we 
in overweging om gebruik te maken van panden in de stad die als proefplek kunnen dienen voor 
een laagdrempelige ontmoeting, een praatje en een kop koffie of thee.   
 
Tot slot 
 
Zoals wij met deze open brief duidelijk willen maken, zouden wij heel graag zien dat de gemeente 
Leiden een lokale exitstrategie ontwikkelt om de gevolgen van corona op een goede manier te 
ondervangen en zo perspectief te bieden aan de meest kwetsbare Leidenaren. Met dit schrijven 
hopen wij hier een bijdrage aan te leveren. Vanzelfsprekend zijn wij zeer graag bereid om verder 
met u door te spreken over onze plannen en ideeën. In een stad die ons lief is en die we samen 
willen maken, werken we graag actief met u samen om dat perspectief te bieden. Voor ons is dat 
het begin van een zonnige Leidse Lente.  
 
Met vriendelijke groet, namens de fractie van de ChristenUnie, 
 
 
Pieter Krol  
Fractievoorzitter  
 
 


