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ALGEMENE BESCHOUWINGEN CDA MIDDEN-DELFLAND 2021. 

Voor ons ligt de begroting 2021, een begroting waarin net als vorig jaar keuzes gemaakt zijn om de 

begroting sluitend te krijgen. Hoge kosten voor jeugdzorg blijven evenals vorig jaar een zorg. 

Ondanks de lastige boodschap blijven de in het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma 

gestelde doelen overeind en realistisch. 

Midden-Delfland, haar inwoners, ondernemers en verenigingsleven blijven zoals u van het CDA 

gewend bent centraal staan. De uitdaging om iedereen mee te laten doen blijft voor het CDA fier 

overeind. “Niemand valt tussen wal en schip”. 

Natuurlijk gaat er van het CDA een woord van dank uit naar ons college en onze ambtenaren om te 

komen tot deze begroting, wij realiseren ons terdege dat dit veel inzet en energie gevergd heeft. 

Covid-19, of we willen of niet, we kunnen er niet omheen. Het heeft zeker bij ons als CDA fractie een 

diepe wond geslagen. Het overlijden van onze wethouder Hans Horlings heeft ons diep geraakt. 

Covid-19 zorgt ook voor de nodige onzekerheid betreffende onze gemeentefinanciën, wat de exacte 

gevolgen zijn is nog niet duidelijk. 

Dat we nog niet van het virus af zijn is duidelijk, het is van groot belang dat we ons houden aan de 

afgekondigde maatregelen. We doen dat uit verantwoordelijkheidsgevoel naar onze medemensen, 

maar het betekent ook dat als we ons daar aan houden we het snelst het virus de baas zijn.  

 

CDA SPEERPUNTEN: 

 Veiligheid 

 Geen of geringe lastenverhoging 

 Faciliteren van ambitieuze jonge startende agrariërs 

 Vitaliteit kernen 

 Woningen voor starters en senioren 

 Project Buurtgezinnen 

 

GOED WONEN EN VITALE KERNEN 

Midden-Delfland blijft een geliefde plaats om te wonen, de inwoners en ondernemers van onze 
dorpen spreken dit maar al te vaak uit. Het zorgt ook voor druk op ons woningbestand en het is dan 
ook goed dat wij hier 700 woningen willen bouwen. Afgestemd op de voor de verschillende kernen 
verschillende passende behoefte. De vitaliteit van onze kernen is daarbij van groot belang en voor 
alle drie de grotere kernen worden daarin stappen gezet. In Maasland werpt het plan “Kralensnoer “ 
haar vruchten af.  Zijn er concrete plannen om te komen tot nieuwbouw op de plaats waar de 
Gereformeerde Kerk heeft gestaan en worden ook de plannen voor de Maaslandse Zoom concreet. 
De plannen voor het centrum Schipluiden worden steeds meer concreter. De uitspraak onlangs van 



de Raad van State inzake het centrumplan Den Hoorn brengt ons weer een stap dichterbij de 
uitvoering hiervan.   Daarnaast zijn er plannen om de Hoornbloem te her ontwikkelen met als doel 
adequate huisvesting voor maatschappelijke voorzieningen in Den Hoorn. Ook moeten deze plannen 
leiden tot extra woningbouw voor met name starters en senioren. Bij al deze plannen is de 
woonagenda leidend en wordt gezocht naar woonvormen die aansluiten op de behoeften. Het is 
daarbij van belang oog te hebben voor een goede mix tussen wonen en voorzieningen, dit leidt ertoe 
dat er keuzes gemaakt moeten worden, immers de ruimte is beperkt. 
Voorts vindt het CDA het belangrijk dat woningen benut worden voor de doelgroepen waarvoor 
woningen bestemd zijn. Verkamering of illegale (over)bewoning moet worden tegengegaan. Het CDA 
heeft hier inmiddels voorstellen voor aangeleverd.  
 
 

FINANCIEEL PERSPECTIEF 

Kijkend naar de afgelopen jaren is het noodzakelijk om bij deze algemene beschouwingen een 

waarschuwing af te geven omdat de financiële vooruitzichten niet goed zijn. Daarbij moet echter 

tegelijk opgemerkt worden dat het college er in is geslaagd om een sluitende begroting te 

presenteren waarin verdere teruggang van onze voorzieningen tot staan is gebracht. In de 

meerjarenbegroting zien we dat dat tot 2023 ten koste gaat van onze algemene reserve. De omvang 

van het bedrag waarover we risico lopen op de grondexploitaties wordt steeds kleiner. Wij signaleren 

ook dat een groeiend aantal gemeenten de begroting voor 2021 niet sluitend krijgt. 

Wij zien dat veel van de afgelopen begrotingswijzigingen werden veroorzaakt door onbestuurbare 

externe factoren die veelal hun oorzaak vinden in de wijze waarop financiering van het sociaal 

domein plaatsvindt. 

De verhoudingen tussen gemeenten zijn uit het lood geslagen. 
Het CDA vindt dat de door  de regering voorgestelde opschalingskorting van tafel moet en 

gemeenten vergoeding krijgen voor de tekorten in het sociaal domein. 

Het CDA betreurt het dat wij vanuit het rijk onvoldoende geld ontvangen voor het sociaal domein. 

Wij vinden dat er door het rijk structureel extra geld vrij moet maken voor de WMO waar het 

abonnementstarief tot extra kosten leidt en de jeugdzorg. Wij constateren daarbij dat de WMO en de 

jeugdwet openeinderegelingen zijn waarin de kosten telkens verder oplopen. Omdat wij verplicht zijn 

een sluitende  begroting in te dienen, leidt dat automatisch tot het moeten snijden in voorzieningen. 

Hier moet naar onze mening structureel iets gedaan worden. 

Verder hebben wij grote zorgen over de voorgestelde herijking van het Gemeentefonds. Kleinere 

gemeenten gaan er door de herverdeling van het budget op achteruit. Per inwoner krijgt Midden-

Delfland ca € 1000,-- uit het Gemeentefonds waar de grotere gemeenten ( -de G4) zo’n 2,5 keer 

zoveel krijgen. Uiteindelijk zijn de middelen uit het Gemeentefonds bedoeld om in alle gemeenten 

een vergelijkbaar voorzieningenniveau te garanderen. Maar als we kijken naar de bijdragen die 

daarvoor van de burgers wordt gevraagd, de OZB, dan is het bijzonder dat die OZB in de gemeente 

Midden-Delfland twee tot drie keer zo hoog is als in de G4. Kortom de grote gemeenten krijgen 2,5 

keer meer per inwoner maar hebben een lokale belasting die 2,5 keer lager is! Dat strookt niet met 

het uitgangspunt van een gelijkwaardig voorzieningenniveau over alle gemeenten. Het CDA dringt er 

daarom bij het college  op aan om aansluiting te zoeken bij de acties die door de VNG gevoerd 

worden om pas stappen te zetten in het herijkingsdossier als er ook structureel meer financiële 

ruimte is. 

 



Financieel meerjarenperspectief 
De verplichting om structurele uitgaven te dekken met structurele inkomsten betekend dat wij onze 

uitgaven o.a. dekken met ( structurele ) belastinginkomsten. Gezien de huidige situatie een nagenoeg 

onmogelijke opgave. Wij zijn daarom verheugd dat de stijging van woonlasten, afvalstoffenheffing en 

riolering beperkt kan blijven. De komende tijd verwachte wij van het college de evaluatie over de 

systematiek voor het heffen van de OZB. 

 

SOCIAAL DOMEIN, WELZIJN EN ONDERWIJS 

Het CDA heeft vorig jaar vertrouwen uitgesproken in het vastgestelde Plan van Aanpak en in het 

begin van dit jaar de beleidskaders jeugd. Ook voor nu blijft het CDA vertrouwen hebben met de 

ingezette koers tot verandering. De toegang tot de zorg in Midden-Delfland is zo georganiseerd dat 

de jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid:  dus “licht” waar het 

kan en “zwaar ”waar het moet.  In Midden-Delfland moet voor ieder helder zijn welke zorg wij 

belangrijk vinden om te vergoeden en welke niet. De vraag naar jeugdzorg lijkt namelijk oneindig 

maar de beschikbare middelen zullen dat nooit zijn. Daarom is begrenzing noodzakelijk. Het CDA ziet 

dat er een tendens is om vormen van zorg te verlenen die voor de decentralisatie van 2015 niet 

vergoed werden. In het afgelopen jaar zijn wij er onvoldoende  in geslaagd om de kosten jeugdhulp 

beheersbaar te krijgen. Stevige sturing op de toewijzing van zorg en financien is hierbij dringend 

noodzakelijk. Door het ontbreken hiervan worden wij te laat geconfronteerd met onverwachte 

kosten. Dit moet beter en kan beter!  

Het CDA wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarbij gaan we uit van persoonlijke 

kracht van mensen, we denken in mogelijkheden en kansen en gaan niet uit van wat mensen niet 

kunnen. Meedoen in de samenleving is van groot belang voor jong en oud. Stichting Welzijn Midden-

Delfland neemt hierin een belangrijke en waardevolle plek in binnen onze gemeente. Zij zijn er voor 

inwoners die behoefte hebben aan een steuntje in de rug en helpen mensen op weg. Hulp vanuit 

SWMD is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en heeft een preventieve werking waardoor 

inzet van zwaardere hulp veelal kan worden voorkomen. In veel gemeenten wordt er gewerkt met 

een project Buurtgezinnen; gezinnen voor gezinnen vanuit het principe Opvoeden doen we samen. 

Buurtgezinnen koppelt ( -steun) gezinnen aan ( -vraag) gezinnen die het zwaar hebben en wel wat 

steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen. Het CDA ziet dit project als een mooie 

kans om kinderen en gezinnen op een laagdrempelige wijze te ondersteunen en hierdoor mogelijke 

jeugdhulp te voorkomen. 

Het CDA ziet passend onderwijs voor iedereen als en belangrijk beleidsdoel. De school is vaak een 

van de eerste plekken waar jongeren aankloppen voor hulp. Het is noodzakelijk dat de scholen en het 

Maatschappelijk Team samenwerken vanuit het Samenwerkingsverband Onderwijs en de jeugdwet. 

Het CDA is verheugd met het voornemen van het college om de synergie in de huisvesting tussen 

maatschappelijke functies op het gebied van sport, welzijn en gezondheid voor de drie kernen te 

onderzoeken en te beginnen in Den Hoorn. Al jaren is het ontbreken van passende 

woonvoorzieningen voor ( -dementerende ) ouderen in Den Hoorn een eerste punt van orde. Zowel 

in Maasland als Schipluiden zijn deze kleinschalige voorzieningen voor handen. 

Kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn vormen van huiselijk geweld die volgens het CDA 

nog steeds onze bijzondere aandacht verdienen en in grote mate toenemen. In beide situaties gaat 

het om mensen die in een bijzonder afhankelijke positie verkeren. Wij vragen daarom het college dit 

onderwerp nadrukkelijk op de publieke agenda te houden, de nodige voorlichting te verzorgen, 



zorgen voor een goed hulpaanbod en de situatie in Midden-Delfland zo goed mogelijke in kaart te 

brengen. 

AGRARISCH, GROEN EN ECONOMIE 

We blijven werken aan een vitaal, agrarisch en recreatief landschap wat de daarbij behorende 

natuurwaarde heeft. Doortastend uitvoering geven aan het bijzonder Provinciaal landschap is in de 

ogen van het CDA een belangrijke pijler voor het vestigingsklimaat van de regio. Dit verder vorm 

geven met de initiatieven voor duurzaam boeren waar jonge veehouders in netwerken 

toekomstperspectief kunnen blijven zien, vindt het CDA belangrijk. We willen werken met hen die 

ambitie etaleren, passend in het gebied van Midden-Delfland. Dit kan op verschillende manieren 

zowel verbreding als diversiteit als richting wereldmarkt. 

We werken er aan om de ontmoeting met de stad te benutten als kansen, waar producten in de 

korte ketens met een hogere toegevoegde waarde een rol spelen. Met PUUUR Midden-Delfland 

hebben we een gebiedsinstrument in gang gezet waar op aangehaakt kan worden door plaatselijke 

ondernemers. 

Voor het CDA is Midden-Delfland het gebied om te experimenteren de race naar meer en groter om 

te zetten in een hogere verwaarding van het product, meer biodiversiteit en een blijvend 

aantrekkelijk landschap. Uitdagend is om dit te gaan realiseren met de jonge creatieve ondernemers, 

ook in ons gebied zijn er agrarische ondernemers die geen directe opvolging hebben. CDA wil graag 

inzetten om het ook voor anderen mogelijk te maken verder te kunnen met de agrarische 

bedrijvigheid in Midden-Delfland. 

 

BESTUUR DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

Aan het einde van deze collegeperiode ligt het proces klaar om te komen tot een visie Midden-

Delfland 2025-2045. CDA vindt het belangrijk om verder te bouwen aan de onderscheidende  

aspecten van onze gemeente tussen de grote broers en zussen. Een veilige gemeente om in te 

werken, wonen en te recreëren is het nu, het lijkt vanzelfsprekend maar dat gaat niet van vanzelf.  

Een goede dienstverlening voor onze inwoners is van belang, waarbij we ook open moeten staan 

voor nieuwe ontwikkelingen 

We zetten samen met de daarvoor ingerichte partijen in op terugdringen van diverse vormen van 

geweld en ondermijning. Aanpak van verwarde personen en overlast, veiliger verkeer en een snelle 

aanpak van kleinere overlast zijn daarbij belangrijk. We steunen de participatie van vrijwilligers in het 

veiligheids-proces in de kernen en in het buitengebied. Veiligheid- , daar moet wat het CDA betreft 

volop aandacht voor zijn en blijven, de wereld blijft veranderen en onze organisatie moet klaar 

blijven om mee te veranderen. 

 

INFRASTRUCTUUR 

Op gebied van infrastructuur, de verkeersafwikkeling in de kernen, maar ook zeker daarbuiten zetten 

we belangrijke stappen. De kern Den Hoorn wordt voor een groot gedeelte verkeersluwer door de 

nieuwe verbinding tussen A4 en het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. Aanpassingen aan de N211, 

de N223 en de opwaardering van de N468 betekenen belangrijke stappen in een goede 

verkeersafwikkeling. Het tegengaan van sluipverkeer tussen de kern Schipluiden en Vlaardingen 



vraagt om passende maatregelen. Het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Maassluiseweg is een 

eerste stap om de verkeersdruk van naar Maassluis te minderen. Overleg met Maassluis, de Provincie 

Zuid-Holland en de MRDH moet leiden tot een definitieve oplossing. Daarbij spelen ook de 

aanpassingen van afslag 6 en 7 vanaf de A20 een belangrijke rol. Immers het opengaan van de 

Blankenburgtunnel in ‘23/’24 zal onherroepelijk als gevolg hebben dat de verkeersdruk op onze 

gemeente toe zal nemen. 

    


