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Geachte heer, mevrouw, 

De Begroting Midden-Delfland 2020-2023 is klaar. Het is de tweede begroting van ons college en 
kreeg de titel ‘Verder werken aan de kern van Midden-Delfland”. In IBabs vindt u de digitale versie. 
 

Speerpunten uit de begroting 

Gemeente Midden-Delfland moet flink bezuinigen. Oorzaak daarvan is een forse kostenstijging door 

de toename van (zorg)taken, landelijke loonafspraken en de omgevingswet. Achterblijvende 

inkomsten vanuit het Rijk veroorzaken een tekort van 2,2 miljoen euro. Desondanks zijn wij er met 

deze begroting in geslaagd om de essentie van het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma 

overeind te houden. De voornaamste punten uit de begroting zijn: 
 

- We kiezen ervoor te blijven investeren in de kern van Midden-Delfland. De budgetten voor 

wonen, landschap en onderwijs blijven daarom overeind. Desondanks zijn er op andere gebieden 
ingrepen nodig die iedereen gaat merken.   

- De bezuinigingsopgave maakt een stevig pakket aan maatregelen noodzakelijk. Onze voorstellen 

leest u in de begroting.  

- Het college ontziet inwoners zoveel mogelijk; de meeste tarieven blijven gelijk. Wel zijn wij 

genoodzaakt de raad voor te stellen om de tarieven voor afvalstoffenheffing en leges in beperkte 

mate te verhogen. Dit is nodig om de kosten voor deze voorzieningen te dekken. De OZB-

tarieven en de rioolheffing blijven ongewijzigd ten opzichte van 2019. Wel stijgt de aanslag met 

de waardeontwikkeling van het onroerend goed (WOZ). 

- Deze begroting is (uiteraard) sluitend. Veel bezuinigingsmaatregelen kunnen echter pas in de 

loop van 2020 worden uitgevoerd. Daarom is er in 2020 een eenmalig tekort van € 5,5 ton. Het 
college stelt de gemeenteraad voor om dit bedrag eenmalig aan de Algemene Reserve te 
onttrekken. De voorgestelde bezuinigingen zorgen ervoor dat er vanaf 2021 geld overblijft. Dat 
bedrag voegt de gemeente toe aan de Algemene Reserve. Zo blijft deze op peil.  

 

In één oogopslag 
Evenals voorgaande jaren vertalen we de begroting in een infographic. In één oogopslag laat deze 
zien waar onze inkomsten vandaan komen en aan welke zaken we het geld uitgeven. Deze ontvangt u 
binnen enkele weken. Ook publiceren we deze in De Schakel Midden-Delfland en via onze website.  
 

In oktober en november behandelen we de begroting 2020-2023. Op woensdag 9 oktober 

beantwoorden we uw technische vragen. Andere belangrijke momenten in het besluitvormingstraject 
over de begroting vindt u in het voorwoord van de begroting.  
 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
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gemeentesecretaris 

 

 

 

Arnoud Rodenburg  

burgemeester 

 

 


