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Inleiding 
 
Partij Sleutelstad, opgericht in 2009, is een politieke vereniging die actief is in de lokale politiek van 
de gemeente Leiden. De partij heeft op dit moment één zetel in de gemeenteraad en komt op voor 
alle inwoners van Leiden, ongeacht hun geslacht, geaardheid, afkomst, etniciteit en religie. Politiek 
speerpunt van Partij Sleutelstad is het bevorderen van burgerzeggenschap. Bij het bedrijven van 
politiek zijn sociaal, duurzaam en veilig de kernbegrippen. De uitgangspunten van de partij zijn 
vastgelegd in een beginstelverklaring.  
 
Partij Sleutelstad probeert haar doelen te bereiken door deelname aan verkiezingen voor de 
gemeenteraad en door in de gemeenteraad steun te verwerven voor haar standpunten. Een actueel 
overzicht daarvan is te vinden op de website van de partij; de standpunten waarmee Partij 
Sleutelstad wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden momenteel 
uitgewerkt in een verkiezingsprogramma dat zal worden gepubliceerd zodra dit door de leden is 
vastgesteld.  
 
Het onderhavige beleidsplan heeft betrekking op de politieke vereniging Partij Sleutelstad en niet op 
de vertegenwoordiging van de partij in de Leidse gemeenteraad. In dit beleidsplan geeft het bestuur 
van de vereniging inzicht in de wijze waarop het in de komende jaren richting geeft aan het bereiken 
van de doelen van de organisatie en de middelen die daartoe worden ingezet.  
 
 
Termijn van het beleidsplan  
 
Het voorliggende beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2021 en 2022. In deze periode zal Partij 
Sleutelstad actief zijn met de voorbereiding van en deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022.  
 
 
Missie en visie  
 
Missie 
Partij Sleutelstad is opgericht door een groep Leidenaren die verontrust was over de beperkte 
invloed van burgers op het bestuur van de stad. Anno 2021 is die verontrusting nog altijd actueel. Er 
zijn voorbeelden te over. Zo is een aanzienlijk deel van de gemeentelijke taken overgeheveld naar 
regionale samenwerkingsverbanden die zich goeddeels onttrekken aan democratische controle door 
de gemeenteraad. De coalitiepartijen in de raad fungeren als stempelmachine van 
collegevoorstellen. Maar liefst acht wijkverenigingen hebben dit jaar het contact met het 
gemeentebestuur opgeschort omdat zij van mening zijn dat hun inbreng onvoldoende serieus wordt 
genomen. De betrokkenheid van burgers bij het beleid beperkt zich veelal tot informeren en 
consulteren. Burgerparticipatie in Leiden wordt daarom wel eens omschreven als ‘window dressing’. 
Partij Sleutelstad beoogt een einde te maken aan deze onvolkomenheden door deel te nemen aan 
verkiezingen en steun te verwerven voor voorstellen die de zeggenschap van Leidse burgers moet 
vergroten.  
 
Visie 
Partij Sleutelstad staat voor een stad waarin burgerzeggenschap niet langer een wassen neus is. In de 
visie van de partij bestaat volwaardige burgerzeggenschap uit de opheffing van politieke 
ongelijkheid; alle burgers hebben in gelijke mate toegang tot instrumenten voor politieke participatie 
waardoor zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van de stad. Het bindend 
referendum, het volksinitiatief, right to challenge en wijkraden zijn enkele voorbeelden van 
instrumenten die de zeggenschap van burgers vergroten.  
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Doelstelling 
Partij Sleutelstad heeft tot doel om de burgers van Leiden ‘de sleutels van de stad terug te geven’, 
dat houdt in de zeggenschap van de burgers in het bestuur van de stad te vergroten. In concrete 
termen kan deze doelstelling als volgt worden beschreven: 
 
-  het laten verkiezen van een voldoende aantal volksvertegenwoordigers om de door de partij 
 gewenste veranderingen in beleid te kunnen omzetten; 
- het verwerven van politieke steun voor de door de partij gewenste veranderingen; 
- het invoeren van participatie-instrumenten waarmee burgerzeggenschap vorm en inhoud 
 wordt gegeven en waarmee politieke ongelijkheid wordt bestreden. 
 
 
Strategie  
De activiteiten van de partij waarmee zij haar doelstellingen wil bereiken, zijn primair gericht op het 
voorbereiden van en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het onderstaande is 
een schematisch overzicht van deze activiteiten zoals door het bestuur is vastgesteld op 5 februari 
2021.  
 
a. Vaststellen concept profielschetsen   - 5 februari 2021 
b. Algemene Ledenvergadering #1    - 1 maart 2021 
c. Startdatum aanmelding lijsttrekkerschap  - 8 maart 2021 
d. Einddatum aanmelding lijsttrekkerschap  - 1 april 2021 
e. Deadline voordracht lijsttrekker   - 15 april 2021 
f. Algemene Ledenvergadering #2    - 26 april 2021 
g. Deadline concept verkiezingsprogramma   - 1 september 2021 
h. Algemene Ledenvergadering #3    - September 2021 
i. Startdatum aanmeldingen kandidatenlijst  - 1 mei 2021 
j. Einddatum aanmeldingen kandidatenlijst  - 1 oktober 2021 
k. Deadline concept kandidatenlijst   - 1 november 2021 
l. Algemene Ledenvergadering #4    - November 2021 
m. Deadline toevoegen lijstduwers    - 1 januari 2022 
n. Deadline aanleveren formele stukken bij bestuur - 14 januari 2022 
o. Dag van Kandidaatstelling    - 31 januari 2022 
p. Formele start verkiezingscampagne   - 1 februari 2022 
q. Verkiezingsdag gemeenteraadsverkiezingen 2022 - 16 maart 2022 
 
 
Huidige situatie  
Partij Sleutelstad heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 twee zetels behaald in de 
gemeenteraad van Leiden. Na een roerige periode waarin één van de raadsleden zich heeft 
afgescheiden en waarin de partij is gedaagd in een door eisers verloren kortgeding, is de partij in 
rustiger vaarwater gekomen. Het ledental van de partij is stabiel en met het vaststellen van 
jaarrekeningen en jaarverslagen uit de periode tot 2020 is een streep gezet onder het verleden. De 
politieke vereniging Partij Sleutelstad wordt nu bestuurd in overeenstemming met de bepalingen in 
statuten en reglementen, er zijn werkgroepen actief waarin leden zich bezighouden met 
verschillende maatschappelijke thema’s (zoals stedelijke ontwikkeling, sociaal domein, nieuwe 
democratie en energietransitie en duurzaamheid) en er is een programmacommissie ingesteld die 
tot taak heeft een beginselverklaring en een verkiezingsprogramma op te stellen. De fractie van Partij 
Sleutelstad is geregeld in positieve zin in het nieuws met voorstellen en initiatieven waarmee de 
belangen van de Leidse bevolking worden gediend.   
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Activiteiten van de organisatie 
Partij Sleutelstad organiseert in de termijn van dit beleidsplan de volgende activiteiten: 
 
- Algemene Ledenvergadering:   Verschillende vergaderingen waarin de leden jaarrekening en 
     jaarverslag goedkeuren, het beginsel- en   
     verkiezingsprogramma vaststellen, de lijsttrekker kiezen voor 
     de gemeenteraadsverkiezingen en kandidatenlijst vaststellen 
     voor die verkiezingen. 
 
- Bestuur:    Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en 
     draagt zorg voor het dagelijks bestuur van de vereniging 
     waaronder het voeren van een financiële- en   
     ledenadministratie, het voorbereiden van algemene  
     ledenvergaderingen, het verzorgen van de communicatie met 
     de leden en het uitvoeren van alle overige taken die horen bij 
     het besturen van een vereniging.  
 
- Kascommissie:   De kascommissie bestaat uit twee leden en heeft tot taak het 
     beheer van de financiën zoals dat door het bestuur wordt 
     uitgevoerd te controleren in opdracht van de algemene 
     ledenvergadering. De kascommissie vergadert naar eigen 
     inzicht. 
 
- Programmacommissie:  De programmacommissie is ingesteld door de algemene 
     ledenvergadering en vergadert zo vaak als nodig is om een 
     beginselverklaring en een verkiezingsprogramma op te  
     stellen.  
 
- Kandidaatstellingscommissie:  De kandidaatstellingscommissie wordt ingesteld door de 
     algemene ledenvergadering en komt zo vaak als nodig is bij 
     elkaar om een concept kandidatenlijst voor de verkiezingen 
     van 2022 op te stellen.   
 
- Werkgroepen:    De leden hebben verschillende werkgroepen gevormd van 
     waaruit zij kennis verzamelen en aandragen over  
     verschillende voor de partij belangrijke beleidsterreinen zoals 
     stedelijke ontwikkeling, nieuwe democratie, sociaal domein 
     en energietransitie en duurzaamheid. De werkgroepen  
     vergaderen naar eigen inzicht. 
 
- Communicatie:   De vereniging heeft een eigen geactualiseerde website en 
     houdt contact met de leden door het uitgeven van een  
     digitale nieuwsbrief. Op het twitteraccount en het  
     facebookaccount van de partij worden geregeld  
     wetenswaardigheden en actualiteiten openbaar gemaakt. 
 
- Overige activiteiten:   Zodra de situatie als gevolg van het coronavirus dat toelaat, 
     zal het bestuur op verzoek van de leden het initiatief nemen 
     activiteiten organiseren die deskundigheidsbevordering tot 
     doel hebben. Voorts ondersteunt de partij initiatieven uit de 
     bevolking voor het houden van referenda.  
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Organisatiegegevens  
 
Statutaire naam:   Politieke vereniging Partij Sleutelstad  
KvK nummer:    27362738 
Fiscaal nummer (RSIN):   821632358 
ANBI-status:    Ja 
CBF-erkenning:    Nee 
Lidmaatschap brancheorganisatie: Nee 
 
Postadres:    Pieter de la Courtstraat 13 
     2313 BP Leiden 
 
Bezoekadres:    Bargelaan 190 
     2333 CW Leiden 
 
E-mail:     bestuur@partijsleutelstad.nl  
 
Telefoon:    06-38967196 
 
Webadres:    www.partijsleutelstad.nl     
 
 
Bestuur 
Het bestuur van Partij Sleutelstad is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:    Dick Wortel 
Secretaris:    Thijs Vos 
Penningmeester:   Patty Verkuylen 
Bestuurslid:    Edgar van Lokven  
 
Het bestuurslidmaatschap van de vereniging is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. 
 
Werknemers 
De vereniging heeft geen werknemers in dienst.  
 
Financiën   
Een overzicht van de financiën van de vereniging, een jaarrekening met daarin een balans en een 
resultatenrekening, wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar door het bestuur opgesteld. De door 
de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn als download  
beschikbaar op de website van de partij.  
 
Fondswerving 
De vereniging verwerft inkomsten uit door leden afgedragen contributies en uit donaties van leden 
en sympathisanten. Donaties kunnen door donateurs worden ‘geoormerkt’ en zijn aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting.  
 
Beheer en besteding van het vermogen  
Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het bestuur en wordt uitsluitend aangewend 
ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie.   


