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Werken aan Midden-Delfland 
We staan aan het begin van een periode waar veel bezuinigd moet worden. Voor de PvdA Midden-
Delfland is duidelijk dat hierbij verantwoorde keuzes gemaakt moeten worden, zodat de kerntaken van 
de gemeente niet aangetast worden. Oorspronkelijk zouden wij de algemene reserve gebruiken om de 
begroting sluitend te krijgen. Nu blijkt dat er een eenmalige (buig) uitkering vanuit het rijk komt hoeven 
we de algemene reserve niet aan te spreken. Verder lijkt de gemeente komende jaren vanuit het rijk 
meer geld te gaan krijgen waardoor we op een tweetal gebieden een reserve kunnen vormen: het 
sociale domein en het beheer van de openbare ruimte. Deze zijn beide noodzakelijk voor eventuele 
tegenvallers. De PvdA zou wel graag van tevoren willen zien waar deze reserves aan uitgegeven 
gaan worden 
 
Het college heeft daarnaast een voorstel gedaan waar op bezuinigd kan worden. Veel van de 
genoemde onderdelen in de voorstellen bieden geen zekerheid. Er moet nog een plan voor worden 
opgesteld of over onderhandeld worden met betrokken partijen, zoals de bibliotheek of Welzijn Midden 
Delfland. Voor de PvdA is dit een vreemde manier van handelen. Er is tenslotte al heel lang bekend 
dat er bezuinigd moet gaan worden. Met deze zaken in gedachte gaat de PvdA ervan uit dat er 
komend jaar geen onnodige uitgaven komen.  
 
Ook op bestaande overbodige zaken kan volgens de PvdA bezuinigd worden. Wij denken hierbij 
bijvoorbeeld aan het bezorgen van reisdocumenten bij inwoners thuis. Dit klinkt sympathiek maar u 
betaalt  als inwoner €5 maar de werkelijke kosten zijn €25. Daarnaast maakt de gemeente veel 
gebruik van inhuur van extern personeel. Deels is inhuur noodzakelijk omdat we zelf de expertise niet 
hebben als kleine gemeente of omdat we de expertise maar een korte periode nodig hebben. Bij 
langdurige inhuur, bijvoorbeeld bouwprojecten is er al lang geen sprake meer van tijdelijke inhuur, 
waarbij dit duurder is dan vast personeel.  
 
Werken aan Vitale dorpen 
Om een vitale gemeente te zijn, zijn de kernen van Midden-Delfland van het grootste belang. Willen 
we de dorpen van Midden-Delfland leefbaar houden zullen we, buiten het aanpassen van de 
bestaande woningvoorraad, meer moeten investeren in voorzieningen en initiatieven vanuit de 
inwoners.  
 
De PvdA denkt hierbij aan gebouwen of functies die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen. We 
denken bijvoorbeeld aan het aanpassen van het zalencentrum en sporthal de Hoornbloem in Den 
Hoorn. Ons doel is om deze locatie te ontwikkelen tot middelpunt voor vitaliteit. Voor de PvdA is hierbij 
van belang “hoe krijgen we deze locatie weer dynamisch en levend, met toegevoegde waarde voor 
alle inwoners en het dorp”. De aandacht van de PvdA is gericht op de sociale samenhang en 
betrokkenheid in onze kernen.  
 
De PvdA vindt het tijd om het groenbeleidsplan per kern opnieuw te evalueren, in samenwerking met 
de bewoners. Dit betreft niet alleen bomen, struiken en perken, maar ook trapvelden en andere 
speelplaatsen. 
 
Werken aan duurzaamheid 
Het op een goede duurzame manier met onze omgeving omgaan is iets wat in de Cittaslow gemeente 
Midden Delfland vanzelfsprekend is. We zien dit aan de kringloopboeren, de energiecoöperatie en de 
inwoners die zeer goed zijn in het scheiden van afval.  
 
Wat wel nog verbeterd kan worden is het nemen van maatregelen om hemelwater af te voeren, zoals 
het niet volledig betegelen van tuinen. De PvdA van mening dat de gemeente zelf ook moet bijdragen. 
Dit kan volgens de PvdA door de omgeving te veraangenamen via bijvoorbeeld openbaar groen, 
groene parkeerplaatsen en bij herbestrating voorzieningen te treffen voor betere afvoer en 
waterberging. 
 
Werken aan Zorg 
Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor de zorg. Er bleken grote tekorten in de jeugdzorg en ook 
het aantal zorgvragers liep snel op. Ook kreeg de zorg te maken met een overgang naar 
resultaatgericht werken. De vergrijzing neemt toe en daarmee ook de zorg voor onze ouderen. 
Midden-Delfland biedt zijn inwoners zorg op een hoog niveau. Door de toenemende 
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zorgvraag en de intensiteit daarvan zijn er tekorten ontstaan. De tekorten in de zorg kunnen niet 
worden opgelost zonder in te boeten aan kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.  
 
Omdat wij niet op een eventuele structurele bijdrage van het Rijk kunnen wachten (nog van 
toepassing??) heeft de PvdA gevraagd actiever geïnformeerd te worden over de financiën met  een 
periodiek overzicht van de uitgaven voor de jeugdzorg. De PvdA maakt zich zorgen over onwenselijke 
bijwerkingen door bezuinigingen. Niet iedereen is zelfredzaam en de grens voor mantelzorgers is 
bereikt. Soms is zorgen beter dan zelfredzaamheid. De PvdA vindt dat bij de (keukentafel) gesprekken 
waarin de zorg wordt vastgesteld hier rekening mee moet worden gehouden. Naast het daadwerkelijk 
verlenen van zorg is het voorkomen van eenzaamheid belangrijk. Ook de signalerende functie van de 
zorgverlener is onmisbaar. 
 
Werken aan veiligheid 
Van burgers wordt op steeds meer terreinen een actieve rol en het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid verwacht, ook binnen het veiligheidsdomein. De buurtpreventie is een 
goed voorbeeld van een geslaagd initiatief waarbij burgers een actieve rol op zich nemen. De PvdA 
vindt dan ook dat hier niet op bezuinigd mag worden.  
 
Net als vorig jaar wil de PvdA aandacht vragen voor de veiligheid in het verkeer. Wij willen het college 
vragen om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de snelheid van het verkeer in en rondom te 
kernen te beperken en oog te hebben voor veilige wandel- en fietspaden. 
 
In de grote steden zien we dat er volop wordt geïnvesteerd om ondermijnende criminaliteit tegen te 
gaan. Deze criminaliteit verplaatst zich daardoor naar kleinere gemeenten en we moeten onze ogen 
hier niet voor sluiten. Voorlichting is hierin een belangrijk hulpmiddel: herkenning van ongewenste 
activiteiten kan alleen als men weet waar op te letten. Veiligheid is niet alleen een gevoel.  
 
Op het Kloosterpad in Den Hoorn hebben we kunnen zien wat er gebeurt als een buurt uit balans is. 
Daar zijn maatregelen getroffen maar pas na een aantal ernstige incidenten. Door overleg tussen de 
partners en met de burger kan voorkomen worden dat een buurt uit balans raakt. Weten mensen wat 
te doen als er een verward persoon in de wijk woont en er problemen ontstaan? Ook hier geldt het 
belang van voorlichting.  
 
Werken aan wonen 
In Midden-Delfland is een tekort aan betaalbare woonruimte. Dit is vooral een probleem voor jongeren, 
ouderen en starters. Voor de PvdA is de woonagenda, waarin aangegeven wordt voor welke groepen 
gebouwd moet worden, leidend bij bouwprojecten. Wij zijn van mening dat de raad voor het opstellen 
van de nieuwe woonagenda, duidelijke richtlijnen aan het college moet meegeven. 
 
Het vervangen van het schaarse openbaar groen in de dorpen door woningen is ongewenst. De 
huidige bebouwing kan echter wel aangepast aan de juiste doelgroepen worden, waarbij gestreefd 
wordt naar het maximaliseren van het aantal betaalbare woningen. Bestaande bebouwing in de 
kernen zou eenvoudiger van bestemming moeten kunnen wijzigen naar wonen. Het zoeken naar 
geschikte bouwlocaties voor nieuwe woningen is belangrijk.  
 
Werken aan effectiviteit en efficiëntie 
Bestuurders streven vaak naar een maximale efficiëntie: maatregelen met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding. Vaak wordt hierbij de effectiviteit van de maatregelen, in hoeverre de doelen van 
de desbetreffende maatregel daadwerkelijk gehaald worden, uit het oog verloren. Gevolg is dat er 
vaak extra maatregelen en extra geld nodig is om die doelen alsnog te halen. Dit hebben we in het 
verleden in onze gemeente bijvoorbeeld gezien bij de klimaatinstallatie in Het Lint in Den Hoorn, de 
duurzaamheid van het gemeentehuis in Schipluiden en bij de bouw van de tribune van SV Den Hoorn, 
die niet geschikt was voor een kustgemeente.  
Effectiviteit zou daarom de leidraad voor besluiten moeten zijn. Echter: waar de hoeveelheid 
uitgegeven geld (meestal) goed te meten is, is de effectiviteit een stuk minder meetbaar. Een oorzaak 
hiervan is dat in veel gevallen de doelen van de maatregel niet, of niet eenduidig, vooraf gedefinieerd 
zijn. Er is een globaal gevoel wat er met een maatregel bereikt moet worden, maar meer ook niet. Het 
gevolg is dat niemand tevreden is over het resultaat. Als er wel duidelijke doelen zijn kan het zijn dat 
deze zo ambitieus en op lange termijn zijn dat elke maatregel maar een klein stapje in de goede 
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richting is en deze geen eigen doelstelling heeft. De PvdA is van mening dat bij het opstellen van 
beleid meer gekeken moet worden naar de effectiviteit van de te nemen maatregelen. 


