
    
Algemene Beschouwing begroting 2021-2024.  

Met gemengde gevoelens hebben wij het college werkprogramma en Begroting 2021 gelezen.  

De begroting heeft volgend jaar wederom een tekort. De afgelopen jaren is dat steeds zo, waarbij de 

doorkijk naar de jaren daarna positief is. Tot op heden is dat nog niet gelukt. 

Positief is dat er gekeken is naar de investeringen en de daadwerkelijke ingeschatte jaren van 

uitvoering. Nadeel hiervan is dat er nu een eenmalige bate is door het opschuiven van projecten. Dus 

een sigaar uit eigen doos! 

We hebben wederom te maken met een “kaasschaafmethode”. Zonder een duidelijke visie. Dit 

riepen we vorig jaar ook al. 

Ons voorstel is om in de toekomst te kijken naar de wettelijke taken van de gemeente en de overige 

taken. 

Door de gemeente wordt dit op ons verzoek nu in beeld gebracht. Echter tot op heden is dat nog niet 

scherp en kunnen wij dus daar nog niet goed naar kijken en anticiperen. 

Wij gaan graag met de andere partijen in discussie welke (kern)taken de gemeente moet uitvoeren 

en welke niet. Met deze begrotingsbehandeling gaan we dat niet meer redden. Maar wij dagen de 

partijen uit om dit voor 2022 te realiseren. 

MijnPartij is wel blij met het behoud van kwaliteit van het onderwijs en behoud kwaliteit van het 

sociaal domein. 

 

Corona 

Het is een bijzondere tijd. Naast de gevolgen voor de inwoners van onze gemeente op zowel sociaal 

als financieel opzicht, is het ook voor de gemeente een gekke tijd. De inkomsten en uitgaven zullen 

hierdoor flink afwijken. De verwachting is dat dit nog ver doorzet in 2021. 

Het college heeft nog geen beeld gegeven wat de gevolgen van de corona crisis zijn op financieel 

gebied en dus ook voor de begroting 2021. MijnPartij had wel verwacht dat er inzake de gevolgen 

van corona, er een voorziening in de begroting meegenomen zou worden. Het zijn immers te 

verwachten kosten voor de gemeente. 

 Kan  het college aangeven waarom er in de begroting 2021 nog geen rekening is gehouden 

met de financiële gevolgen van de corona voor de gemeente? 

 De gemeente heeft een risicomanagement systeem. Hoe worden de risico’s op dit moment 

gemonitord? En is er een tussentijdse rapportage? 

 

Wettelijke taken 

Zoals in de aanhef aangegeven zijn wij niet voor de door de afgelopen jaren gekozen 

“kaasschaafmethode” inzake bezuinigingen. De rek is eruit. Ook gezien de hoeveelheid reacties op de 

bezuinigingen van vorig jaar door bewoners en organisaties. 

Als we in de toekomst verder moeten bezuinigen zullen we moeten kijken wat we als gemeente wel 

en niet willen uitvoeren en/of faciliteren. Een uitdaging voor de toekomst! 

 

 



    
Energie transitie 

Naast de opwekking en gebruik van energie, hebben we ook te maken met transport, welke in onze 

regio wordt uitgevoerd door JUVA.  

MijnPartij maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie voor de inwoners van 

Midden-Delfland. Ons inziens is de gehele transitie onhaalbaar en onbetaalbaar. 

 Is college bereid om de algemeen directeur van JUVA uit te nodigen om te praten over de 

energievisie op de middellange termijn en de gevolgen en ideeën voor JUVA? 

 

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 

In de antwoorden op de gestelde vragen aan het college , geeft het college aan de komende 1,5 jaar 

89 woningen te bouwen. 

Alle woningen van de afgelopen 2,5 jaar en de komende anderhalf jaar betreffen woningen welke 

reeds in ontwikkeling waren voordat het collegewerkprogramma vastgesteld werd. 

We kunnen dus vaststellen dat de 700 woningen die het collegewerkprogramma voorstelde bij lange 

na niet gehaald gaan worden.  

In de begroting van 2020 werd aangegeven dat er in 2020, 99 kavels worden uitgegeven, waarbij wij 

onze twijfels hebben of deze zijn gerealiseerd. 

 Is het college het met ons eens dat er van de 700 geplande woningen tot op heden geen 

nieuwe locaties bijzitten en kan het college aangeven in hoeverre er in 2020 kavels zijn 

uitgegeven? 

 

Wij stellen nogmaals voor om woningbouw op het vrachtwagenparkeerterrein in Schipluiden te 

realiseren met behoud van parkeren voor het kerkhof. 

De drukke provinciale weg tussen het terrein en het centrum Schipluiden wordt binnenkort 

overgenomen door de gemeente waardoor verkeersmaatregelen genomen kunnen worden. Tevens 

vinden wij  dat het college met twee maten meet. Enerzijds vindt het college het niet kunnen i.v.m. 

de drukke weg. Anderzijds realiseert het college een pluktuin, waarbij schoolkinderen dezelfde weg 

moeten oversteken. 

 

Buitengebied 

Wij vallen in herhaling met onze algemene beschouwingen, maar in het 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 twee 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 wederom een verklaring voor geven? 

 

Vergunningen en regelgeving. 

Mijn Partij mist in 2021 evenals in 2020 en 2019 acties inzake deregulering. Dit verbaast ons ten 

zeerste, 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. 

 


