
 

Begroting 2020 vraagt om duidelijke keuzes. 

Gemeente Midden-Delfland heeft nu, meer dan ooit, de taak om kritisch naar alle 

uitgaven te kijken om een sluitende begroting te krijgen. Wat zijn de wettelijke 

verplichtingen? Wat vinden we in Midden-Delfland echt belangrijk? En hoe kunnen we 

kennis en kunde die we in deze gemeente hebben het beste inzetten? Voor ons ligt een 

begroting waarin veel bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen.  

Als het aan D66 Midden-Delfland ligt mogen we niet tornen aan sociale zekerheid, 

veiligheid en educatie. De buurtpreventen dragen met de extra ogen een belangrijk 

bijdrage op het gebied van veiligheid. Stichting Welzijn Midden-Delfland werft onmisbare 

vrijwilligers en ondersteunt mantelzorgers. In deze tijd waarin ouderen langer zelfstandig 

thuis wonen, is de ondersteuning van vrijwilligers en SWMD noodzakelijk. 

Efficiënt gebruik onderkomens, maatschappelijke organisaties en sport 

Kunnen we niet besparen zonder de dienstverlening te versoberen? Daarover zal de 

gemeente het gesprek moeten aangaan met de diverse partijen. D66 Midden-Delfland 

ziet mogelijkheden in multifunctionele verenigingsgebouwen. Wij vragen het college om 

deze mogelijkheden te onderzoeken en maatwerk te leveren. 

Dit geldt wat D66 Midden-Delfland betreft ook voor sportcomplexen. Dat sport voor 

saamhorigheid en betere gezondheid zorgt staat buiten kijf. De verantwoordelijkheid van 

de gemeente ligt wat betreft sport op het gebied van voorlichting, coördinatie, 

vergunningverlening en het samenbrengen van partijen. Contributiekosten horen thuis bij 

de leden. De gemeente steunt alleen in maatschappelijk belang een vereniging financieel.  

D66 is blij dat de gemeente inzet op een sportcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn 

Met voorlichting van onder andere de Blankenstein Foundation kunnen we de 

sportcultuur optimaliseren.  

Woningen 

Voldoende, gepaste en betaalbare woningen realiseren staat al jaren op de lokale 

agenda. De uitdaging wordt steeds groter. De vraag en betaalbaarheid staan onder flinke 

druk. Milieuregels, personeelstekort in de bouw en de eisen van de provinciale en 

landelijke overheden vragen veel van gemeente Midden-Delfland. Het beleidsstuk 

“Woonvisie Midden-Delfland” verloopt binnenkort. We moeten in 2020 wederom 

vaststellen of de gemeente het maximale voor onze inwoners doet. Vooral de starters 

zijn hierin een belangrijke groep. Het college heeft de ambitie uitgesproken om 700 

woningen te bouwen tussen 2018-2022. Vragen van D66 aan het college: Waar staan we 

nu? Hoe maken we uit de begroting op waar we eind 2020 en uiteindelijk in 2022 willen 

staan? Hoeveel woningen hiervan zijn voor de starters en inwoners met een lager 

inkomen? Passen we voldoende groen toe en blijven natuurgebieden overeind? 



Onderwijs 

Vrijheid in de keuze van onderwijs een groot goed in Midden-Delfland. In de begroting is 

te lezen dat het college voornemens is om scholen te sluiten en dat niet iedere kern een 

bibliotheek nodig heeft. Dit baart D66 grote zorgen. Voor iedereen moet de bibliotheek 

binnen bereik zijn, dit kan niet wanneer er niet in iedere dorpskern een bibliotheek 

aanwezig is. Lezen is belangrijk voor jong en oud.  

Hiermee vragen wij niet om het gebouw, maar wel om de functie. En bibliotheek kan ook 

huizen binnen een school, met ook de voordelen voor de school. Hoe gaat onze 

gemeente waarborgen dat iedereen toegang houdt tot een bibliotheek? Kan het college 

aangeven hoe ze de keuzevrijheid van onderwijs blijven faciliteren, zodat mensen niet 

buiten de gemeente naar het gewenste onderwijs moeten gaan zoeken? 

Schone energie 

De coalitie heeft een duidelijke doelstelling: “Duurzaamheid is één van de basisprincipes 

van Cittaslow. We werken mee aan het opwekken van nieuwe duurzame energie. We 

stoten in 2020 30% minder CO2 uit dan in 2010 en in 2040 is Midden-Delfland CO2 

neutraal.” 

D66 is blij met de stappen die gemaakt worden met Geothermie, verduurzamen van 

buitenverlichting en de sanering van verouderde kassen.  

D66 ziet graag dat het college aan de lokale belastingbetaler laat zien waar we nu precies 

staan en wat de plannen zijn om van het Groningsegas af te komen. Inwoners moeten 

voldoende meenomen worden in de ontwikkelingen en mogelijkheden in het 

energievraagstuk. Wat doet de gemeente en waar ligt de verantwoordelijkheid van 

inwoners? 

Vervoer en veiligheid 

D66 Midden-Delfland is er trots op dat deze gemeente de mooiste fietspaden van de 

regio heeft. De drempel om veel vaker de (elektrische) fiets te nemen is daarmee klein 

en het levert ons allen voordeel op door de auto regelmatig te laten staan. Schonere 

lucht, betere gezondheid, minder files. De gemeente heeft daarnaast mooie programma’s 

om ons mooie natuurgebied, producten en infrastructuur bekend te maken bij mensen 

buiten deze gemeente.  

Nu we financieel de broekriem flink moeten aanhalen, vraagt D66 Midden-Delfland zich 

wel af of de reconstructie van een reeds geasfalteerde polderfietspad aan de rand met 

Maassluis in deze tijd de investering van meer dan een half miljoen euro waard is.  

D66 Midden-Delfland ontvangt graag een grondige onderbouwing van het college.  

Uitgaven in de jeugdzorg 

De jeugdzorg krijgt het financieel flink voor de kiezen. Jeugdzorgtaken zijn enkele jaren 

geleden met een besparingsopdracht overgeheveld naar de gemeenten. We zien dat 

meer gemeenten door jeugdzorg uitgaven moeite hebben om de begroting rond te 

krijgen. Wat D66 betreft moeten we onze jeugd de adequate zorg blijven bieden die 

nodig is.  

Als onderdeel van een landelijke partij proberen wij dit ook via onze tweede kamer 

fractie onder de aandacht te brengen. D66 heeft recent landelijk aandacht gevraagd voor 

de penibele financiële situaties waar gemeentes mee kampen. Extra bijdragen van het 

rijk zijn inmiddels toegezegd en voor de toekomst voorlopig onmisbaar.  



Daarnaast moet de gemeente zelf ook actie ondernemen om kosten te beheersen.  

De gemeente kan meer werken als de zorgprofessional en kennis uitwisselen met andere 

gemeenten. Door het uitvoeren van de juiste onderzoeken kan een goedzorgplan worden 

opgesteld. Hoe kunnen we dit met de voorgenomen besparingen in het zorgdomein 

vormgeven? Hoeveel gecontracteerde partijen zijn in Midden-Delfland nodig om passende 

zorg te bieden? Hoe bieden we zorgaanbieders voldoende financiële zekerheden? Enkele 

zoeken de gang naar de rechter. We moeten, met de kennis die nu al elders wordt 

opgedaan, afwegen of we de juiste instrumenten inzetten om verder te komen. 

Zorg aan andere kwetsbare groepen 

Naast de bezuinigingen in de jeugdzorg, zien we in de begroting dat ook een 

noemenswaardige bezuiniging op het maatschappelijk team is voorzien. Dat terwijl het 

college aangeeft dat de kosten uit de pas lopen door ongecontroleerde doorverwijzingen 

en er weinig zicht is op de totale zorgvraag binnen onze gemeente. Kan het college 

toelichten hoe de vraag voor uitbreiding van het zorgteam eerder dit jaar aansluit bij de 

voorgenomen bezuiniging in de begroting?  

D66 pleit ervoor dat er meer preventie maatregelen ingezet worden als voortraject voor 

het hele zorgdomein. Het maatschappelijk team moet de banden met de huisartsen en 

inwoners versterken. 

Organisatiekosten 

Uiteraard heeft de gemeente de taak om kritisch te blijven kijken naar de eigen 

organisatiekosten. Worden gemeentelijk gebouwen optimaal benut en gefinancierd? Zijn 

taken goed belegd? 

Geef duidelijkheid aan inwoners over de afhandeltijden van vragen die ze bij de 

gemeente neerleggen.  

 

In de begroting ligt het voorstel om overhead kosten in twee jaar (2020 t.o.v. 2018) met 

35% terug te dringen en externe inhuur zelfs met ruim 85% terug te brengen. Uiteraard 

is dit iets wat iedereen moet toejuichen. We willen van het college horen hoe dit wordt 

gerealiseerd. Vergunningsaanvragen blijken niet altijd kostendekkend. Wordt er meer 

vergunningsvrij?  

Wordt er rondom het moeilijk vinden en vasthouden van personeel samengewerkt met 

omliggende gemeenten waarbij er middels trajecten zoals traineeships alles aan gedaan 

wordt om vacante arbeidsplekken continu gevuld te hebben?  

D66 kijkt uit naar beantwoording door het college en wil graag meedenken en onderdeel 

zijn om onze mooie gemeente een fijne plek te laten zijn, waarbij iedereen zichzelf mag 

zijn. 


