
 

 

MIDDEN-DELFLAND    FRACTIE 
 

 

Algemene beschouwingen begroting 2022, november 2021 CDA 

“Wederom een fijne waardering voor de inzet , betrokkenheid en enthousiasme van de medewerkers van het 

team Belastingen”. Een zin die ergens verstopt staat in de voorliggende begroting, wat ons betreft een mooie 

zin om deze algemene beschouwingen mee te beginnen. Het CDA vindt deze zin treffend en spreekt haar dank 

dan ook uit aan college en ambtenaren voor hun inzet in het achter ons liggende jaar. Vanwege corona een 

moeilijk jaar waarin we als raad digitaal vergaderden. Minister Ollongren bereid een wetswijziging voor die het 

digitaal vergaderen voor gemeenteraden ook na Corona mogelijk maakt. Als CDA fractie zijn wij hier geen 

voorstander van. 

Deze algemene beschouwingen zijn ook een moment om kort terug te blikken op het achter ons liggende jaar. 

Ook 2021 stond in het teken van corona, waarbij opgemerkt dat bedrijfs- en verenigingsleven door 

overheidssteun en ondersteuning vanuit onze gemeente goed in de benen bleef. Het gevaar van tweedeling in 

onze maatschappij kan wel een van de effecten van deze coronacrisis zijn. Zorg voor elkaar, iedereen doet 

mee, het zijn typische onderwerpen die het CDA nauw aan het hart liggen. 

Ook nu hebben wij als CDA een aantal speerpunten die wij in deze algemene beschouwing willen belichten 

 Wonen 

 Onze Agrariërs 

 Jeugdhulp, Welzijn en Onderwijs 

 Onze Financiën 

 Voel je veilig 

Wonen 

De druk op de woningmarkt in Nederland en ook in Midden-Delfland blijft onveranderd groot. De verwachting 

is dat dit voorlopig niet zal veranderen. Ondanks dat vindt het CDA dat bouwen in ons open groene gebied 

voorkomen dient te worden. Aan dit unieke gebied van ons ontlenen wij als gemeente immers ons 

bestaansrecht. Het CDA pleit er dan ook voor om woningen binnen onze bebouwde dorpskernen te realiseren. 

Goede voorbeelden daarvan zijn te vinden in bouwplannen zoals die op stapel staan in het centrum van 

Schipluiden, omgeving Johanna Hoeve , Maasland en Den Hoorn. Het verheugt ons dat de herontwikkeling van 

de Hoornbloem in Den Hoorn door het college ter hand wordt genomen. Het realiseren van appartementen 

voor senioren in combinatie met zorg voorziet in een grote behoefte en geeft invulling aan de door het CDA 

ingediende motie “zorgneutraal voor allemaal”. Ook  zal dit bijdragen aan de gewenste doorstroming op de 

woningmarkt. 

Deze tijd vraagt om inventieve oplossingen om onze inwoners van huisvesting te voorzien. Wij deden daar al 

een aantal voorstellen voor om speculanten en investeerders weg te houden bij onze eengezinswoningen en 

verhuur van woningen aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten vergunning plichtig te maken. Deze voorstellen 

konden helaas niet op een meerderheid rekenen. Wel zijn wij blij met het instellen van de raadswerkgroep 

Wonen waarin wij met elkaar de mogelijkheden kunnen verkennen van de instrumenten die andere 

gemeenten inzetten om eigen inwoners met enige voorrang van een woning te voorzien. Het CDA zal niet 

opgeven en wij zullen onze bijdrage blijven leveren om een eigen woning in Midden-Delfland bereikbaar te 

houden. 

Vraag; Het CDA vraagt het college het mogelijk te maken om de rente op een erfpachtcanon die nu in onze 

gemeentelijke verordening 3% bedraagt in overeenstemming te brengen met de 10-jaars hypotheekrente. Dit 

maakt eigen woningbezit ook voor starters bereikbaarder omdat hiermee de woonlasten omlaag gaan.  

 



 

 

Omgeving, buitengebied 

Het buitengebied van Midden-Delfland levert voor een belangrijk deel de speciale kwaliteit op van onze 

gemeente. Hier staat  van velerlei kanten veel druk op, dit gaat over onderwerpen als bv de stikstof 

problematiek, nitraatrichtlijn, bodemdaling en dergelijke, bijzondere uitdagingen voor onze boeren. De forse 

uitbreiding van woningbouw in onze omgeving laat de recreatiedruk op ons gebied toenemen. Het verder 

teruglopen van de biodiversiteit vraagt ook onze nadrukkelijke aandacht. De landschappelijke kwaliteit van ons 

betrekkelijk kleine gebied met daarin aanpassingen voor klimaatadaptatie maakt dat er ambitie getoond moet 

worden. Niet alles kan, er moeten keuzes gemaakt worden. Door schaalvergroting overleven nu alleen de 

grootste veehouderijbedrijven met de laagste kostprijs, het CDA vindt dat voor de kwaliteit juist gekeken moet 

worden naar een rechtvaardige meerwaarde van het product en dienst. Dan kunnen onze boeren die kwaliteit 

leveren in de breedte van ons gebied. 

Het CDA vindt dat er meer inzet getoond kan worden om in breed verband perspectief te tonen. Zij heeft 

daarvoor een notitie geschreven waar een vijftal hoofdpunten uit gehaald kunnen worden voor de komende 

jaren en gebruikt kan worden voor het opstellen van beleid voor na 2025. De financiering hiervoor komt dan 

wat ons betreft voort uit de huidige IODS gelden voor duurzaam boeren, aangevuld met stedelijke bijdragen 

uit een op te richten entiteit gebaseerd op het huidige Groenfonds  Midden-Delfland. Het onderzoek hiernaar 

is inmiddels door onze wethouder vanuit de MRDH in gang gezet. Nieuwe ontwikkelingen zoals andere vormen 

van agrarisch gebruik met meer open grondgebruik ondersteunen wij. Het CDA denkt hierbij aan vormen van 

boer/burgers initiatieven waar meer dan alleen gras in de bodem groeit voor een voedselproduct na vooraf 

gedefinieerde kaders. 

Jeugdhulp, onderwijs en welzijn 
 
De landelijke trend in de stijging van de kosten jeugdhulp is ook in Midden Delfland zichtbaar. Wij zien niet dat 
het aantal jongeren wat jeugdhulp nodig heeft stijgt maar wel dat de zorg duurder is geworden. Het Plan van 
Aanpak ter verbetering van de jeugdhulp is vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Het afgelopen jaar 
heeft dan ook in het teken gestaan van de doorontwikkeling van dit plan. Het CDA heeft meerdere keren 
uitgesproken blij te zijn met deze stap. We zien dat er binnen het Maatschappelijk Team ( MT) een toegang is 
voor alle binnengekomen vragen rond jeugdhulp en dat er een flexibele ambulante schil is voor het uitvoeren 
van de lichte en eenvoudige zorgvragen rondom jeugdigen. Dit voorkomt dat jeugdigen worden doorverwezen 
naar duurdere specialistische zorg in de regio. Een duidelijke verbetering.  
 
Ondanks deze verbetering heeft het CDA nog zorgen over de jeugdhulp in onze gemeente. De eerste zorg is de 
bezetting van het MT Jeugd. In een eerder schrijven aan de gemeenteraad is aangegeven dat het MT er niet 
aan ontkomt om jeugdigen direct door te verwijzen naar duurdere zorg vanwege het gebrek aan capaciteit 
binnen de flexibele ambulante schil. De tweede zorg die wij hebben is de onduidelijkheid over de inzet van de 
extra incidentele middelen vanuit het Rijk voor de jeugdhulp. De derde en laatste zorg die het CDA heeft is de 
minimale informatievoorziening  over de jeugdhulp waardoor de controlerende en sturende taak van de raad 
niet geheel uitvoerbaar is.  
Vraag: Is het nog steeds kloppend dat er kinderen direct worden doorverwezen naar duurdere specialistische 
zorg zonder dat de kinderen eerst worden geholpen door het maatschappelijk team.  
 
Het CDA ziet passend onderwijs als een belangrijk beleidsdoel. Het afgelopen jaar is er binnen het onderwijs 
veel aandacht uitgegaan naar het geven van digitaal onderwijs vanwege Corona. Wij willen het onderwijs dan 
een compliment geven over de extra inzet van alle leerkrachten om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te 
blijven bieden. Zowel het onderwijs als de gemeente hebben eenmalig  middelen vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs (npo) van de rijksoverheid toegekend gekregen om eventuele achterstanden, vanwege 
corona, bij kinderen weg te werken en zo nodig hulp aan kinderen binnen het onderwijs te bieden. Juist in 
deze tijd is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen het MT en het onderwijs zodat er tijdig 
hulp  wordt ingezet wanneer een kind hulp nodig heeft. 
Vraag: is het college bereid om voor het einde van 2021 de raad te informeren over de inzet van de NPO 
middelen en wat er gedaan wordt met de NPO middelen om de vraag op jeugdhulp vanuit het onderwijs te 
beperken.  
 



De komende jaren zal de gemeente te maken krijgen met een toenemend aantal statushouders die moeten 
inburgeren in de breedste zin van het woord. Daarbij hebben sommigen langdurig hulp nodig, die niet na een 
paar jaar kan ophouden. Dit betreft hulp vanuit vrijwilligers, maar ook professionele hulp en waar nodig 
bijzondere bijstand. Een goede begeleiding helpt in latere jaren grotere problemen voorkomen. Het CDA heeft 
kortgeleden schriftelijke vragen gesteld over het verloop van de inburgering van onze statushouders. Wij zijn 
dan ook benieuwd naar de beantwoording en welke punten er verbetering behoeft. Wij zien dan ook een taak 
voor de gemeente om zorg te dragen voor een actieve en goede begeleiding van de ontwikkeling van de 
individuele statushouder.  
Vraag: Op 1 januari 2022 zal de nieuwe wet inburgering worden ingevoerd. Hoe wordt deze wet uitgevoerd in 
MD,  worden er vanuit het Rijk extra financiële middelen toegekend, welke veranderingen vinden er plaats 
voor de statushouders en welke rol kan Stichting Welzijn Midden Delfland hierin spelen?  
 
Financiën 

Dat gemeenten in algemene zin het de afgelopen jaren financieel niet gemakkelijk hebben gehad is algemeen 

bekend. Ook voor Midden-Delfland geldt dit, met name de Jeugdzorg heeft tot serieuze overschrijdingen 

geleid. 

Wat opvalt in deze sluitende begroting voor het jaar 2022 is het feit dat ons college extra gelden heeft 

uitgetrokken om te investeren in de openbare ruimte. Daar waar de achterliggende jaren investeringen op dit 

gebied achterbleven, wordt er nu een inhaalslag gemaakt. Het CDA is blij met deze beweging. Verder valt op 

dat de OZB regeling aangepast is zodat de OZB beter zal aansluiten bij de jaarlijkse inflatie, waar in het oude 

systeem waardevermeerdering van onroerend goed tot forse stijgingen leidden.  

Ook bij Afvalstoffenheffing zien we doordat er met zijbelading gewerkt gaat worden dit leidt tot een 

daadwerkelijke besparing. De Afvalstoffenheffing gaat hierdoor goedkopen uitvallen, een serieuze meevaller 

voor onze inwoners. We zien dat door deze besparing onze reserves oplopen en wellicht leidt dit de komende 

jaren tot verdere verlaging  op het gebied van de Afvalstoffenheffing. Daarmee loont scheiding voor de burger. 

De erfpachtconstructie zoals die o.a. wordt toegepast bij het bedrijventerrein Harnaschpolder zorgt voor een 

jaarlijks structurele bijdrage aan onze begroting. Wij zijn blij met deze extra financiële middelen. 

Veiligheid 

Veelal is veiligheid een gevoel, je voelt je al dan niet op je gemak in je werk- of woonomgeving. Een onderwerp 

wat ook in Midden-Delfland leeft, waarbij opgemerkt dat onze gemeente het in vergelijking met andere 

gemeenten goed doet. Inzet van de Buurtveiligbus is hierin een belangrijk onderwerp en wordt zelfs in onze 

buurgemeenten ingezet en breed gewaardeerd. Nog onlangs werd de Buurtveiligbus ingezet om met 

geurherkenning de lucht te herkennen die vrijkomt bij een drugslab. Preventieve inzet ter voorkoming van 

ondermijning. Ook onze buurtpreventen spelen een belangrijke rol, het CDA waardeert de inzet die zij dag in 

dag uit geheel belangeloos ten toon spreiden.  

 Dit zijn de laatste algemene beschouwingen in deze collegeperiode. In maart 2022 wachten de gemeenteraad 

verkiezingen en zal een nieuwe raad en een nieuw college aantreden. Ongetwijfeld zijn onderwerpen als 

wonen, duurzaamheid en zorg de komende maanden belangrijke onderwerpen Op gebied van wonen wordt 

op initiatief van het CDA in de werkgroep wonen gesproken met initiatiefnemers uit andere gemeenten.  Door 

creatief denken en doen heeft dat daar geleidt tot bouwen en wonen wat goed/beter aansluit op de wensen 

van eigen inwoners. Duurzaamheid is vrij vertaald het CDA Rentmeesterschap, een typisch CDA item en is niets 

meer of minder dan onze aarde op een verantwoorde manier doorgeven aan de generatie na ons. De zorg is 

ook een onderwerp wat het CDA na aan het hart ligt, samen met elkaar ervoor zorgen dat een ieder die zorgt 

krijgt waar hij of zij op dat moment in hun leven behoefte aan hebben. 

Midden-Delfland is nog steeds die gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Daar willen wij als 

CDA ons met ziel en zaligheid voor blijven inzetten. Het is aan ons,  inwoners, bedrijfsleven, verenigingsleven 

en bestuur van Midden-Delfland om ervoor te zorgen dat Midden-Delfland die  gemeente is en blijft waar men 

niet omheen kan. Een samenleving waar het goed toeven is en waar we onze normen en waarden bewaken en 

beschermen. 


