
 

 

 

 

Inleiding 

Mijn dank gaat uit naar een ieder die aan de begroting heeft gewerkt. Het is een hele 

klus om alle cijfers, regelingen en instrumenten over vele beleidsterreinen terug te laten 

komen in één boekwerk. 

 

De Corona crisis & visie 

Toch wil ik starten door deze begroting even op zij te leggen en eerst te kijken naar wie 

wij zijn, wat onze doelen zijn en wat we in Midden-Delfland wel of niet belangrijk vinden. 

Hoe scherper we hier samen een eenduidig beeld bij hebben, hoe makkelijker het 

moeten worden om keuzes te maken waar we energie en financiële middelen in willen 

steken. Het woordje “makkelijk” is niet op zijn plaats. De wereld, het land en ook 

Midden-Delfland zit  sinds maart in een ongekende situatie.  

De Corona crisis heeft vooral benadrukt hoe belangrijk onze gezondheid is. Helaas zijn 

sociale beperkingen nu heel zichtbaar. We moeten en gaan ook verder met hetgeen we 

wel hebben om uit deze crisis te komen. Hier dragen medici, overheden en alle inwoners 

aan bij.  

 

Educatie en voor elkaar klaar staan in Midden-Delfland 

Vandaag, hier in Midden-Delfland, bekijken wij het van dichtbij.  

Onderwijs, sociale contacten en voor elkaar klaar staan begint op school, bij de sport- 

en/of muziekvereniging, in één van onze dorpskernen. De bijdrage van SWMD en 

culturele instellingen mogen ook niet onderschat worden. Als gemeente moeten we, 

indien nodig, klaar staan voor instellingen en verenigingen die een wezenlijke bijdrage 

leveren om de inwoners bij elkaar te brengen, te steunen of op te leiden. Niet alleen 

omdat het fijn is, maar ook om aan de voorkant problemen op tijd te signaleren en op te 

lossen. Des te later we erbij zijn, des de groter de problemen, zorgen en kosten later.  

Scholen en verenigingen kunnen niet alle problemen oplossen. De gemeente staat bij op 

het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke-ondersteuning of bij het wegvallen van 

werk en inkomen. We laten niemand vallen en ondersteunen in scholing en onderwijs om 

zoveel mogelijk inwoners (weer) zelfstandig te maken. Van jong tot oud.  

Het is voor D66 van belang dat er passende oplossingen komen. Wat in de ene situatie 

een succes is, is mogelijk geen oplossing voor de ander. We moeten ons inziens niet alles 

zelf willen doen. Samenwerken of elders inkopen als dat goede kwaliteit biedt tegen een 

lagere prijs voor de lokale belastingbetaler, dan moeten we dat zeker doen. Graag horen 

we van het college hun visie hierop. 

 

De kansen van het mooie Midden-Delfland 

Het maken van beleid en zorgdragen voor groen, doen we wel in Midden-Delfland. Wat in 

de afgelopen maanden nog duidelijker is geworden, is dat het buitengebied van Midden-

Delfland haar inwoners en vele anderen waardevol groen en ruimte biedt. Als het aan 

D66 ligt moeten we slim blijven investeren in onze toeristische infrastructuur. We moeten 

vindbaar blijven en voorzieningen zoals een goed fietspad netwerk moet ervoor zorgen 

dat onze middenstand kan profiteren van bezoekers. Midden-Delfland heeft echt wat te 

bieden aan mensen.  

 



 

 

 

 

 

Woningen, schoon vervoer, dorpskernen en agrariërs 

Midden-Delfland is er niet alleen voor haar bezoekers. Het moet er ook zijn voor zijn 

inwoners. Als het aan D66 ligt moeten we zorgen voor vitaliteit door voldoende 

betaalbare woningen te realiseren voor starters en voortgang maken met de ontwikkeling 

van onze kernen.  

Onze kernen die ook leefbaar moeten blijven door te kiezen voor meer groen. 

Wat betreft vervoer moeten we het gebruik van de (elektrische) fiets, OV of deelauto 

stimuleren. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om minder fossiele brandstoffen 

te gebruiken. In Midden-Delfland steunen we onze agrariërs die op een goede en 

duurzame wijze werken aan onze voedselproductie en ons landschap open houden wat ze 

doen in ons aller belang.  

 

Een realistische begroting 

Terug naar de begroting. De afgelopen jaren moest er meermaals een flinke hoeveelheid 

geld uit de algemene reserve gehaald worden om de begroting op orde te krijgen.  

Het college geeft tevens aan dat komend jaar een tegenvaller van 4 miljoen net zo groot 

is als een meevaller van 5 ton. Als we kijken waar de flinke tekorten ontstaan, jeugdzorg 

& andere maatschappelijke ondersteuning,  dan kunnen we het niet blijven afwentelen op 

de lokale belastingbetaler. We moeten slim organiseren, op tijd signaleren en 

anticiperen. Echter, ook extra compensatie via het rijk lijkt onafwendbaar. 

Zeker als we onze wegen, bruggen, scholen, sportcomplexen en andere voorzieningen in 

stand willen houden. Hoe ziet het college dit? 

 

Bibliotheek 

Bibliotheek doet meer dan boeken uitlenen. Ook de meest kwetsbare in onze 

maatschappij krijgen educatie (digitaal wegwijs, taal leren). Deze functie moet blijven.  

Na de bezuiniging van 2020 zijn twee van de drie bibliotheken in onze kernen gesloten. 

Wel betalen we nog 85%  ten opzichte van het moment dat ze alle drie open waren.  

Graag horen we van het college wat hun visie is w.b.t de bibliotheek.  

 

Bezit van gebouwen  

De gemeente heeft nog tientallen gebouwen in bezit. Wat de scholen betreft duidelijk, die 

wil D66 ook graag zo groen, klimaatneutraal en gezond ingericht hebben voor onze 

kinderen. En in vele andere gebouwen vinden er zinvolle activiteiten plaats. Als D66 

willen we dat er meer gebouwen multifunctioneel worden gebruikt. Nu zijn overdag veel 

verenigingsgebouwen gesloten en ’s avonds worden de schoolgebouwen nauwelijks 

gebruikt. Dit kan anders en vragen daarom het college om komend jaar mogelijkheden 

uit te zoeken en de raad voorstellen te doen.  

 

Constructief samen 

D66 Midden-Delfland is er niet om alleen maar met het vingertje te wijzen wat anders 

kan. We willen als partij een constructieve bijdrage leveren aan verbeteringen in de 

gemeente. We willen een lokale samenleving waar we verantwoord omgaan met de 

voorzieningen, maar niemand laten vallen. 


