
 
 

Alg. beschouwing D66 Midden-Delfland begroting 2022 

 

Inleiding 
Het budget van Midden-Delfland is jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro.  
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken zoals: weginfrastructuur, riolering, huisvesting, 

ophalen van afval en sociale ondersteuning. Er zijn diverse taken en langlopende afspraken. 

Daarin zijn er verschillende keuzes te maken, evenals voor het inrichten van onze gemeente 

en samenleving. D66 Midden-Delfland ziet dat er goede keuzes gemaakt worden, maar er ook 

verbeteringen mogelijk zijn. Het is eerlijk om bij beiden stil te staan in deze algemene 

beschouwing. 

 

Wat gaat er goed? 
Er is gekozen voor een andere rekenmethode rondom de WOZ zodat het niet langer explosief 

meegroeit met de huizenprijzen. Ook zullen inwoners worden beloond voor goede 

afvalscheiding. Door het goed scheiden van afval, kan meer afval hergebruikt worden als 

grondstof en vallen afvalverwerkingskosten lager uit. 
D66 Midden-Delfland staat achter de missie van de gemeente waarin kwaliteit van leven en 

omgeving centraal staan.  
Ook de inspanningen om tot één omgevingswet te komen kan op onze steun rekenen.  
De tijd van aparte loketten, verschillende wetten en bureaucratie kunnen we dan zoveel 

mogelijk achter ons laten. 

 

Wonen, gebouwen en klimaat 
In de uitvoering mist D66 Midden-Delfland de daadkracht om tot meer woningen te komen. 

Daarnaast wordt er te weinig prioriteit gegeven aan starterswoningen en levensloop 

bestendige appartementen voor ‘empty nesters’. Wij denken dat beide type woningen zorgen 

voor de broodnodige doorstroming en vitaliteit in de dorpskernen.  
D66 Midden-Delfland ziet hierbij de grootste problemen in Schipluiden en Maasland.  
 

Graag zien we meer actie bij het klimaatbestendig (laten) maken van huizen en wijken. 

Dezelfde transitie moeten we versnellen met gemeentelijke gebouwen zoals scholen en de 

bibliotheek.  
De laatste jaren zijn er goede stappen gezet om gebouwen beter te benutten, maar dit kan 

nog verder doorgezet worden.  
D66 Midden-Delfland ziet een belangrijke taak voor de gemeente om in onze kernen meer 

werk te maken van klimaatadaptatie door vaker te kiezen voor meer groen,  en bezaaide 

waterkanten ten behoeve van de biodiversiteit.  

 
Vragen: 

 Welke (communicatie)acties heeft het college genomen t.b.v. het klimaatbestendig laten maken 

van woningen? 

 Welke energie labels hebben de scholen en gemeentelijke gebouwen in Midden-Delfland? 

 Welke acties worden er ondernomen om deze te verbeteren? 
 

 

 

 



 
 

Onze samenleving 
Als het aan D66 Midden-Delfland ligt, vinden culturele activiteiten en festiviteiten zoveel 

mogelijk plaats; op gepaste wijze in tijden met beperkingen. Culturele bijeenkomsten zijn goed 

voor de onderlinge verbondenheid en dragen bij in het contact tussen onze inwoners en 

ondernemers. Het is het uitgelezen kans om onze mooie gemeente nog verder op de kaart te 

zetten en de middenstand te laten profiteren.  
 

De GGD stelt dat 40% van onze inwoners wel eens eenzaam is. Bij ruim 10% wordt het als 

ernstig ervaren. Dat zou niet mogen in Midden-Delfland. Ook maken wij ons zorgen om de 

vaak verborgen armoede waar we allen oog voor moeten hebben.  
Mede hierom juicht D66 Midden-Delfland het toe dat het gemeentelijk maatschappelijk team 

wordt uitgebreid. Het is goed dat er gewerkt wordt aan het verzamelen van informatie om ook 

gericht armoede en eenzaamheid tegen te gaan. 

 

Er gaat een groot deel van het gemeentelijke budget naar jeugdzorg.  
D66 Midden-Delfland wil dat de gemeente meer inzet op zorg aan de voorkant.  
Preventie en contact met (voor)school en zorgverleners draagt bij aan het tijdig signaleren. 

Hiermee is de inzet om meer kinderen uit de dure en ‘zwaardere’ zorg te houden; dit draagt bij 

aan het welzijn van kinderen. 
 

De komende twee jaar hebben gemeenten vanuit het rijk de opdracht gekregen om bij 

kinderen de achterstanden, opgelopen tijdens de lockdown, weg te werken.  
D66 Midden-Delfland ziet dat deze achterstanden niet alleen cognitief zijn; ook de sociale 

aspecten moeten we niet vergeten.  
Voor alle kinderen is natuur- en cultuureducatie goed en van belang. Dit moet in  

Midden-Delfland dicht bij huis te organiseren zijn. 

 

De verbinding tussen inwoners en gemeente zou wat D66 Midden-Delfland kunnen verbeteren 

door de huidige communicatiekanalen aan te vullen met meer informele bijeenkomsten.  

D66 Midden-Delfland is voor dorpsbijeenkomsten zonder strakke processturing. Elkaar horen 

en zien draagt bij aan het draagvlak van de beslissingen.  
 

Vragen: 

 In hoeverre is het huidig maatschappelijk team in staat hulp en begeleiding te bieden tegen 

eenzaamheid en armoede? 

 In omliggende gemeenten zijn er passen waarmee laagdrempelig meegedaan kan worden aan 

cultuur- of maatschappelijk activiteiten. Is er door het college onderzoek gedaan naar de 

invoering hiervan in Midden-Delfland? Zo ja, wat is de uitkomst? 

 Welke actieve acties heeft het college ondernomen om scholen bij het invullen van een kunst en 

cultuurprogramma? 

 Kan het college toezeggen dat de voorgenomen bezuinigingen op onderwijsgebouwen 

(Schipluiden) geen invloed zullen hebben op keus van onderwijs?  

 Kan het college aangeven wat er concreet bedoeld wordt met “Wij ondersteunen het onderwijs 

via het lokaal onderwijsbeleid.”? 

 Hoe neemt het college inwoners mee in ontwikkelingen zoals centrumplannen Den Hoorn en 

Schipluiden? 

 

 

 



 
 

Gezondheid 
Er is een duidelijke relatie tussen gezonde levensstijl en gezonde levensjaren.  
Elk initiatief tot het kiezen voor een gezonde levensstijl moeten we in Midden-Delfland 

omarmen.  
Ten opzichte van omliggende gemeente is de groente inname laag en alcoholgebruik relatief 

hoog. Met verenigingen, scholen en inwoners kunnen we de handen in een slaan, om onze 

gemeente gezonder te maken.  

 

Veiligheid 
Midden-Delfland heeft met de N223 één van de meest onveilige provinciale wegen van 

Nederland. Het is goed dat deze aangepakt wordt. Uiteraard zien we de herplant van de 

weggehaalde bomen snel terug. Als het aan D66 Midden-Delfland ligt moeten er meer 

verkeersmaatregelen genomen worden om de veiligheid rondom scholen te borgen.  

Ook handhaving rondom het te hard rijdende (sluip)verkeer door en langs onze kernen is 

noodzakelijk.  
 

Als het gaat om digitale veiligheid slaat de gemeente veel data op, waaronder medische en 

persoonsgegeven. We zijn daarom blij met de verbeteringen in de digitale infrastructuur van 

onze gemeente. Uiteraard moeten onze gegevens veilig worden opgeslagen.  
 

Vraag: 
Zijn er al gesprekken gevoerd met de bewoners van de Woudseweg over herplant locaties? 

 

 

Infrastructuur 
De gemeente investeert de komende jaren in het wegwerken van achterstanden in het 

onderhoud van wegen en stoepen. D66 Midden-Delfland pleit daarbij voor een impuls in het 

wandel- en fietsnetwerk. De meeste afstanden die we samen afleggen zijn relatief kort; de 

ruimtelijk- en milieuvriendelijkste opties moeten daarom worden beloond.  

Ook de entrees van de kernen en centra kunnen zeker goede impulsen gebruiken. 
 

Vragen: 
 Wanneer staat het verbeteren van de entrees van de dorpskernen op het programma? 

Waar bestaan deze verbeteringen uit? 

 Welke concrete acties zijn er gepland om onze inwoners, ondernemers en bezoekers te laten 

kiezen voor milieuvriendelijke vervoersvormen? 

 

 

 

 

 

 

 


