
  
  

Algemene Beschouwing begroting 2020-2023.  

Met gemengde gevoelens hebben wij het college werkprogramma en Begroting 2019 gelezen. Er 

worden veel bezuinigingsmaatregelen genomen. Maar een exacte onderbouwing van de bezuiniging 

is nog onbekend. Er is dus zeer grote onzekerheid om de haalbaarheid van de voorgestelde 

bezuinigingen. Onduidelijk is dus ook als er ingestemd wordt met de begroting met welke 

bezuinigingen er exact ingestemd worden. 

Wij kunnen in verband met deze onduidelijkheid niet goed ingaan om de afzonderlijke bezuinigingen, 

vanwege te weinig informatie. Aangezien er nog maar 2 maanden in 2019 rest maken wij ook zorgen 

hoe haalbaar bezuinigingen voor geheel 2020 haalbaar zijn. 

We hebben ons inziens te maken met een “kaasschaafmethode”. Zonder een duidelijke visie. 

Met de zeer recentelijk ontvangen septembercirculaire blijkt dat de totale bezuiniging iets minder 

noodzakelijk zijn. Het voordeel wordt gereserveerd voor voorzieningen sociaal domein en beheer 

openbare ruimte. Terwijl voor beide posten bezuinigingen zijn opgenomen. Verwacht het college de 

bezuinigingen op deze punten niet te halen? 

Voor de zuiverheid zou MijnPartij voor willen stellen om de nu voorgestelde reserves te storten in de 

algemene reserve. 

 

 

Gebiedsvisie 

In juli 2016 is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Onderdeel van de vaststelling is een jaarlijkse 

stand van zaken. Hierover hebben wij vorig jaar ook vragen gesteld. Maar ook dit jaar is er geen 

stand van zaken. 

 Is het college bereid de stand van zaken per project aan te geven? 

 

Woningbouw 

Volgens de begroting zullen volgend jaar 99 kavels worden uitgegeven, waarvan 22 sociaal. 

Onduidelijk is of deze uitgiften aan de woonagenda voldoen. 

Als het aan MijnPartij ligt hoeft de geldende woonagenda niet aangepast te worden, deze is immers 

nog niet zo lang geleden vastgesteld en zijn er amper woningen gebouwd. Tevens zal de conclusie 

Bouwen voor starters en senioren niet veranderen. Het laten vervallen van een onderzoek bespaart 

tevens geld. 

Wat opvalt is dat het college zich niet houdt aan de in het verleden door de gemeenteraad 

afgesproken percentage sociale woningbouw. 

Wij gaan graag met onze collega raadsleden in overleg om te kijken of de afspraak van 30% sociaal 

nog wel van deze tijd is en of het niet beter is om een lager percentage af te spreken sociaal en een 

aanvullende afspraak te maken over betaalbare bouw. Welke ons inziens meer past in de 

woonagenda. 

 



  
  
De door ons voorgestelde woningbouw op het vrachtwagenparkeerterrein in Schipluiden wordt door 

het huidige college als geen goede oplossing bestempeld, doordat er o.a. een drukken provinciale 

weg tussen het terrein en het centrum Schipluiden ligt. Het college geeft aan dat na de toekomstige 

overname van de provinciale weg door de gemeente er verkeersmaatregelen genomen kunnen 

worden. Waardoor een van de grote bezwaren van het college hiermee vervalt. 

 Is het college het met ons eens dat de uitgifte van woningbouwgronden niet gelijk loopt met 

de afspraken in sociale woningbouw? 

 Is het college bereid om te kijken naar een andere verdeling bestaande uit minder sociaal en 

een tussencategorie betaalbare woningbouw? 

 Is het college het met ons eens dat in dit tempo er over 2,5 jaar geen 700 woningen gebouwd 

zijn in onze gemeente? 

 Vindt het college, gezien het afwaarderen van de provinciale weg N468 de door MijnPartij 

voorgestelde woningbouwlocatie op het vrachtwagenparkeerterrein een goede optie is voor 

woningbouw? 

 

Buitengebied 

Voorjaar 2018 is de inventarisatie bomenlijst Buitengebied afgerond. In 2018 gaf het college al aan te 

komen met de bomenlijst Buitengebied. Na een illegaal gekapte boom bij het gemaal in Maasland en 

een jaar verder ligt er nog steeds geen voorstel voor een bomenlijst. Terwijl in het voorjaar 2019 een 

tentoonstelling was over de inventarisatie van de bomen in het buitengebied. Wij snappen niet 

waarom er nog geen voorstel naar de raad is komen. 

 Kan het college hier een verklaring voor geven? 

 

Landbouw 

Gezien de huidige stiktofdiscussie is het goed om naar de melkveehouderij te kijken. 

Kringloopboeren hebben de toekomst. Dit bevestigd de weg die we jaren geleden zijn ingeslagen. 

Gezien de landelijke discussie verwacht MijnPartij ook een actievere rol van de landelijke overheid 

naar verdere omvorming van de landbouw. 

MijnPartij vraagt zich af wat op dit moment de meerwaarde is van de Boerderij van de Toekomst. Er 

zijn inmiddels ook lokale particuliere initiatieven om te komen tot een biologisch (dynamische) 

boerderij. Daarnaast wordt op landelijke schaal (o.a. Wageningen) veel aan innovatie en ontwikkeling 

gedaan. En er zijn ondernemende boeren genoeg in het gebied om de zogenaamde ‘beleving’ te 

kunnen bieden. Laten we daar op inzetten. 

 Is het college met ons eens dat gezien de huidige tijdgeest er momenteel geen meerwaarde 

is voor een boerderij voor de toekomst? 

 

IODS-gelden 

Kort geleden heeft de meerderheid van de Raad het voorstel gesteund om de komende jaren flink te 

investeren in het beeldmerk PUUUR zonder een duidelijke formulering en onzekerheid over de 



  
  
toekomst. Deze kosten worden betaald uit de IODS-gelden welke de gemeente gekregen heeft in 

verband met de ontwikkeling van de A4. 

Zorg van MijnPartij is dat de bodem van deze pot in het zicht komt. Mijn Partij stelt voor om de kijken 

hoe om te gaan met het restant van het budget en eventueel kosten om te buigen. In de huidige 

begroting van de gemeente wordt uitgegaan dat bepaalde kosten uit de IODS-gelden betaald 

worden, maar als de pot leeg is zullen deze bij ongewijzigd beleid van de gemeentebegroting afgaan, 

waarin de begroting nu geen rekening mee gehouden wordt. Denk o.a. aan de aankoop van het 

bedrijf Verboon en weiland ter hoogte van Westgaag 1.  

 PUUUR is inmiddels het derde of vierde beeldmerk wat is geïntroduceerd. Alle voorgaande 

zijn een stille dood gestorven. Waarom denkt het college dat PUUUR wel succesvol zal zijn? 

 Wat is de status van genoemde projecten Verboon en Westgaag 1? 

 Deelt het college onze mening zorgvuldiger te kijken naar het restant van IODS gelden? 

 

Financieel 

Na jaren meer te hebben uitgegeven dan dat er binnenkwam is nu ook bij het college het kwartje 

gevallen, dit kan zo niet langer. We hebben het graag gedaan… 

Rond 2021 zal de Omgevingswet van toepassing zijn. Tijdens het technische vragenrondje werd 

duidelijk dat de kosten voor deze wet ongeveer € 1,4 miljoen bedragen. Toch is slechts een fractie 

van deze kosten in deze meerjarenbegroting opgenomen.  

 Kan het college aangeven waarom ze deze onvermijdelijke kostenpost niet heeft 

meegenomen in de meerjarenbegroting? 

 Op welke wijze gaat het college deze kosten financieren, en welke gevolgen heeft dit voor 

het saldo van de meerjarenbegroting? 

 

Onderhoud 

Na onze verbazing 2018 inzake het ontbreken van onderhoudsrapportages, geeft  het college nu aan 

om in 2020 onderhoudsrapportages op te stellen.  Dit had gezien de opmerking in 2018 al in 2019 

kunnen gebeuren. Het college stelt voor om voor geheel 2020 een budget aan te houden van EUR 

10.000,--. Dit lijkt ons gezien het aantal gebouwen een onrealistisch bedrag en geeft de onzekerheid 

van de voorgestelde bezuiniging voor 2020 aan. 

 

Duurzaamheid 

De gemeente heeft als ambitie om over 20 jaar energieneutraal te zijn. Dit betreft dus een stevig plan 

met vele acties om dit te realiseren. In het begroting van 2020 is hier echter niets voor opgenomen. 

Kan MijnPartij concluderen dat de gemeente in dit dossier een passieve houding aanneemt? 

 Hoe ziet het college dit actieplan, aangezien er geheel geen budget in de begroting voor 2020 

is opgenomen? 

 

Vergunningen en regelgeving. 



  
  
Mijn Partij mist in 2020 evenals in 2019 acties inzake deregulering. Wat ons ten zeerste verbaasd, 

aangezien 2 van de 3 coalitiepartijen hierover vol lof in hun verkiezingsprogramma hebben 

geschreven. 

Mijn Partij! is zoals u weet voorstander van het vereenvoudigen van regelgeving en het opheffen van 

overbodige regels. Het is landelijk mogelijk om meer vergunningen om te zetten naar meldingen dan 

op dit moment gebeurt in Midden-Delfland. Wat de inwoner en de gemeente administratie (tijd en 

geld) bespaart en moet zorgen dat de gemeente zijn zaken goed op orde moet hebben. 

Wij blijven bij ons standpunt om o.a. de exploitatievergunning af te schaffen. 

 

 

 

 

Mijn Partij bedankt de ambtelijke staf die deze begrotingsbehandeling mogelijk heeft gemaakt. 

 

 

 


