
 
 

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2021–2024 Pagina 1 
 

Algemene Beschouwingen  

Programmabegroting 2021 - 2024 
 

 

Inleiding 
Deze algemene beschouwingen vinden plaats in een periode waarin wij worden getroffen door 
het Coronavirus. Een virus met grote gevolgen voor ons dagelijks leven. Gevolgen die voor de 
één heftiger zijn dan voor de ander. Het verlies van een dierbare, het niet op bezoek kunnen 
gaan bij je (groot)ouders of het niet kunnen zien van je (klein)kinderen. Het virus kost ons 
soms ook onze veel gewaardeerde zekerheid, zoals het wegvallen van je inkomen. Door deze 

crisis wordt duidelijk wat echt telt: zorg voor elkaar, echte aandacht en ontmoeting. Of dat nu 
langs het voelbalveld is, in de kerk of na afloop van een raads- of commissievergadering. Want 

met elkaar zijn en maken we ons dorp Den Hoorn, Maasland, Schipluiden of ’t Woud. Laten we 
daarom juist in deze moeilijke tijden er voor elkaar zijn. 

 

Financieel duurzaam 
Het college geeft deze programmabegroting de titel mee “Financieel duurzaam”. Dat is, zeker 

gezien alle onzekerheden van de tijd waarin we nu leven, een opvallende titel. De ChristenUnie 
ondersteunt de focus op een financieel duurzame gemeente. Immers, een financieel duurzame 

gemeente is nodig om onze verantwoordelijkheid voor mensen en hun omgeving, ook in de 
toekomst, waar te maken. Geld is echter geen doel op zich, maar een middel om de 
samenleving te ondersteunen en te helpen waar nodig. 
 
De ChristenUnie vindt het belangrijk de kosten van de lokale heffingen zo voorspelbaar mogelijk 
te houden. Zo worden de inwoners ook geholpen financieel duurzaam te blijven. De tarieven 

blijven in de begroting gelijk, maar in de begroting wordt uitgegaan van een stijging van de 
WOZ-waarde van 6,0%. Hoe de WOZ-waarde zich de komende jaren gaat ontwikkelen is gezien 

de coronacrisis onduidelijk, maar de stijging heeft ook dit jaar doorgezet. Daarmee zullen de 
OZB-lasten voor de gebouweigenaren en ondernemers die een bedrijfsruimte huren bij 

ongewijzigd beleid evenredig stijgen. Wij vinden het dan ook goed dat de 

berekeningssystematiek in 2021 geëvalueerd wordt en een voorstel gedaan wordt om de 
berekeningswijze aan te passen.  

 

Sociaal Domein en Welzijn 
Een gezonde gemeente is een gemeente waar alle mensen meetellen. Een gemeente waar 

iedereen die zorg nodig heeft deze ook ontvangt. Dat iedereen zich uitgedaagd of uitgenodigd 

voelt om deel te nemen aan activiteiten. Het sociaal domein is en blijft een ingewikkeld domein 
waar veel geld in omgaat. Geld dat ook hard nodig is voor bijvoorbeeld het onderhoud van onze 
wegen en kunstwerken. Toch roept de ChristenUniefractie het college en de raad op om niet 
alleen met de financiële bril naar de zorg te kijken maar ook een menselijke bril op te doen. Kijk 

naar de inwoners, zie de mens, dat is onze oproep.  

Vanuit de ChristenUnie willen wij twee aandachtpunten meegeven.  
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Blijf inzetten op preventie. Juist deze preventie zorgt ervoor dat er tijdig wordt ingezet om 
problemen te voorkomen en onze inwoners zo meer zorgen te besparen. Het tweede 

aandachtpunt is de menswaardige benadering. Iedereen die aanklopt bij de gemeente is 
uniek geschapen en geen nummer of iemand die ons geld gaat kosten. In dat kader is het 

halen van mensen uit de bijstand ook geen besparingsmogelijkheid voor de gemeente maar een 
mooie kans om deze unieke persoon weer perspectief te geven in het leven.  
 
Voor 2021 staan er bezuinigingen ingeboekt op het sociaal domein en welzijn. Deze 
bezuinigingen zijn bij de begrotingsbehandeling in 2019 goedgekeurd. Echter, zoals eerder 
aangeven wordt de wereld sinds enkele maanden geteisterd door een pandemie. Ook wij in  
Midden-Delfland zijn getroffen. Eén van de gevolgen is dat de groep kwetsbare mensen niet 
alleen groter is geworden maar dat deze groep ook nog kwetsbaarder is geworden. Als de 

groep inwoners die nu onze steun heel hard nodig hebben, groter is geworden, dan is het 
volgens ons niet logisch om juist nu daar op te gaan bezuinigen. Als wij kiezen voor Midden-

Delfland, dan kiezen we voor elkaar en dus ook voor onze inwoners die onze steun juist nu heel 

hard nodig hebben.  
 

 Is het bij het college bekend wat de consequenties zijn van de voorgenomen 
bezuiniging? 

 Heeft het college recent nog overleg gevoerd met de SWMD over de gevolgen van de 
voorgenomen bezuiniging? 

 Indien het overleg over de mogelijke consequenties van de voorgenomen bezuiniging 
(nog) niet heeft plaatsgevonden, is het college alsnog bereid op korte termijn met de 

SWMD in overleg te treden?   

 
 

Jeugdzorg 
Ook nu zijn wij geconfronteerd met een forse toename van de kosten in de jeugdzorg.  De 
ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de stijgende kosten in de jeugdzorg en de 
onduidelijkheid of en wanneer er extra structurele middelen komen vanuit het Rijk. 
Een vraag die ons blijft bezighouden op dit dossier is: hebben we wel voldoende grip op de 

doelmatigheid van alle uitgaven?  
.   

  Kan het college hier meer duidelijkheid over geven? 
  

Eenzaamheid 
Algemeen wordt verondersteld dat als gevolg van de coronacrisis de groep mensen die lijden 

onder eenzaamheid is toegenomen. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt zelf gesproken van 

een forse toename. Eenzaamheid bestrijden vraagt de inzet van inwoners als naasten van 
mensen die eenzaam zijn of eenzaam dreigen te worden. Maatschappelijke organisaties moeten 

beter worden toegerust om eenzaamheid te herkennen, te bestrijden maar vooral te 
voorkomen. 

 

Welke rol ziet het college hier voor de gemeente?   
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Verenigingen en cultuurorganisaties 
Ook de verenigingen (sport, dans, zang, etc) en de cultuursector zijn getroffen door de 

coronacrisis. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Deze verenigingen zijn namelijk “het 
cement van onze samenleving”. Ze houden onze samenleving bij elkaar en zorgen ervoor dat 

mensen laagdrempelig met elkaar in contact blijven. Verenigingen en de cultuursector zijn, als 
gevolg van de crisis, een (groot) deel van hun inkomsten kwijtgeraakt. De aangekondigde 
bezuinigingen dreigt voor de cultuursector de druppel te zijn. Zeker de cultuursector kan met 

relatief kleine bedragen geholpen worden. 
 

Kan het college in overleg treden met de verenigingen en de cultuursector om na te gaan wat 

er minimaal nodig is om hun voortbestaan te garanderen?   
   
 

Veiligheid 
In februari van dit jaar heeft de raad het Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 vastgesteld. 

Op nadrukkelijk verzoek van de voltallige raad is het onderwerp verkeersveiligheid (waaronder 
snelheid) als zelfstandige prioriteit toegevoegd aan de lijst van prioriteiten. Te hard rijden kan 

leiden tot onveilige situaties. Terecht is één van de doelen van het beleidsveld verkeer “de 
veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren, met extra aandacht voor schoolroutes” 

(pagina 37, tweede alinea van de programmabegroting 2021 – 2024). Begin dit jaar zijn op 

verzoek van de raad snelheidsremmende maatregelen genomen op het winkelgedeelte van de 
Dijkshoornseweg. De genomen maatregelen lijken effect te hebben. In het tweede kwartaal van 

dit jaar tekenden meer dan 100 bewoners van het andere deel van de Dijkshoornseweg en 
omgeving een petitie. Middels deze petitie werd het college opgeroepen maatregelen te treffen 

zodat weggebruikers zich aan de maximumsnelheid op de Dijkhoornseweg (een schoolroute) 
van 30 km/uur zouden houden. In reactie op deze petitie en op vragen van de fractie van de 
ChristenUnie gaf wethouder Ten Have aan dat de gemeente zal onderzoeken welke passende 
maatregelen genomen kunnen worden. 
 

 Kan het college aangeven hoe het hiermee staat? 

 Kan het college aangeven welke mogelijkheden er zijn om ook op andere trajecten, 

zoals de  N468, snelheidsbeperkende maatregelen te treffen? 

 

 

Landschap 
De zorg voor het landschap is een belangrijke taak van de gemeente Midden-Delfland. Daarin 
zien we een belangrijke rol voor de boeren en hun bedrijven. Onderdeel van een boerenbedrijf 
is soms een monumentale boerderij. Voor een jonge ondernemer is het soms moeilijk om de 
financiële lasten van een boerenbedrijf te combineren met het onderhoud van een 

monumentaal pand. Laten we als gemeente naast deze boeren gaan staan en kijken of we 

ruimte kunnen maken voor moderne agrarische bedrijfswoningen. 

 

Strategisch personeelsbeleid 
Eind 2019 werd de gemeenteraad geconfronteerd met een forse stijging van de 
personeelskosten. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan de hoge inhuurkosten. 

Uiteraard was de verontwaardiging binnen de raad hierover groot. De verontwaardiging had 
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niet alleen betrekking op de boodschap zelf, de grote kostenstijging, maar ook op het niet 
eerder zien aankomen van de boodschap. Voor het laatste is, op verzoek van de gemeenteraad, 

een plan van aanpak opgesteld dat in de commissievergadering van juni is besproken. Om de 
kans op een dergelijke boodschap in de toekomst te verkleinen loopt nu een 

organisatieontwikkelingstraject. Als ChristenUniefractie juichen wij deze stappen toe. Wij 
kunnen daarom instemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van de extra middelen voor 
de implementatie van de organisatieontwikkeling. Wat ons betreft zal het terugdringen van 
duurdere inhuur de grootste bijdrage leveren aan het verlagen van de personeelskosten. 
Echter, het terugdringen van de duurdere inhuur kan alleen als we ook voldoende en 
gekwalificeerde eigen medewerkers hebben. Voor dit laatste is het van groot belang dat de 

werkomstandigheden van en perspectieven voor onze medewerkers goed zijn, waardoor we in 
staat zijn ze te behouden en waar nodig anderen aan ons te binden. Wij zijn daarom ook zeer 

benieuwd naar de eerste ervaringen en resultaten van de ingezette cultuurverandering middels 
het programma “Thuis! In Midden-Delfland”.   

   
 
Kan het college iets zeggen over de eerste ervaringen m.b.t. “Thuis! In Midden-Delfland”? 

 
 

Tot slot 
Wij willen tot slot onze waardering uitspreken voor het ambtelijk apparaat en het college dat , 
ondanks alle onzekerheid als gevolg van de coronacrisis en de beperkingen vanwege het 

werken op afstand, toch een goede programmabegroting hebben opgeleverd. Het is ons aller 
opdracht om juist in deze moeilijke tijden te werken aan een sociaal, duurzaam en gezond 

Midden-Delfland. Het uitvoeren van deze opdracht kunnen we niet alleen. We moeten 
samenwerken binnen de raad, met het college, maar vooral ook met alle groeperingen binnen 

onze gemeente. Wij wensen het college en ons als raad Gods zegen en wijsheid toe om in deze 
tijden de juiste koers te houden. 


