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RAADSINFORMATIE
Besluiten gemeenteraad 
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de 
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 9 november 2021 genomen heeft.

Programmabegroting 2022-2025
In de Kaderbrief 2021 schreef het college al bij het ‘Algemeen financieel beeld’ dat na 
financieel moeilijke jaren en met nog altijd onzekere vooruitzichten het scherp aan 
de wind zeilen blijft voor de gemeente Midden-Delfland (en overigens voor het grote 
merendeel van gemeenten). Voor de Begroting 2022-2025 gold dit eveneens, maar met 
de voorgestelde maatregelen alsmede de voorzichtige, terughoudende opstelling ten 
aanzien van de gemeentelijke financiën is er sprake van een voldoende solide financiële 
structuur. Desondanks moet de gemeente waakzaam zijn en blijven, omdat de financiële 
positie als gevolg van diverse ontwikkelingen onder druk blijft staan. De invoering van de 
omgevingswet, de uitvoering van het landelijk Klimaatakkoord, landelijke loonafspraken 
en de (nog altijd) ontoereikende budgetten vanuit het Rijk voor overgenomen zorgtaken 
zijn daarop van invloed.
De raad stelt de begroting en de 1e begrotingswijziging vast met als hoofdlijnen:
• de stijging van de OZB-opbrengsten (en dus lasten voor de burger) in 2022 beperkt 

worden tot 3% (met de oude systematiek had dit op kunnen lopen tot 10%);
• de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing verlaagd worden met 4% resp. 8%
• de voorzieningen in deze gemeente in stand blijven en wordt geïnvesteerd in de 

gemeentelijke organisatie en het onderhoud van onze kapitaalgoederen;
• de essentie van het collegewerkprogramma overeind blijft;
• een solide financiële positie wordt gehouden met onze solvabiliteit en ons 

weerstandsvermogen.

Door de raad is de begroting op één onderdeel gewijzigd. De gemeente ontvangt van 
het Rijk een budget van € 350.000 (de zgn NPO-gelden). De NPO gelden zijn vanuit het 
Rijk beschikbaar gesteld om kinderen die achterstanden hebben te ondersteunen. De 
raad vindt dat besteding van het totale budget pas kan plaatsvinden na overleg met de 
schooldirecties en andere direct betrokken instanties. Het voornemen van het college om 
alvast een deel van het budget te besteden is door de raad geschrapt.

Heffingsverordeningen 2022
De inwoners en ondernemers in Midden-Delfland zullen, zoals elk jaar, in 2022 aanslagen 
gemeentelijke heffingen ontvangen. Het is noodzakelijk dat dit op de juiste juridische 
grondslag en voor de juiste tarieven gebeurt. De raad stemt in met de verordeningen:
• Onroerendezaakbelastingen
• Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
• Rioolheffing
• Leges
• Begrafenisrechten

Moties
De raad heeft over diverse onderwerpen uitspraken gedaan in de vorm van een motie 
(door de raadsfracties(s) zelf aangekaarte onderwerpen). Van de acht moties zijn zes 
moties aangenomen:
• Motie nr 2 “Bevorderen deelmobiliteit”
• Motie nr 3 “Sturing zorg”
• Motie nr 4 “Huisvesting huisartsen Schipluiden”
• Motie nr 5 “Canonrente voor erfpacht aanpassen”
• Motie nr 6 “Statushouders”
• Motie nr 8 “Veilig fietsen in Midden-Delfland”

Één motie is afgewezen:
• Motie nr 7 ”Verkiezingskrant” 

Één motie is ingetrokken:
• Motie nr 1 “Veilig fietsen in Midden-Delfland” (reden: motie is gewijzigd: zie motie nr 8)

Alle moties zijn terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Delfland bij het 
onderdeel: Over bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Vergaderingen en verslagen 
-> Vergaderkalender en – stukken.
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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Hoornseweg 8, 2635 CM Den Hoorn 

 (Z_HZ_WABO-2021-0492).
- Vergunning verleend voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan het Koolveld 4, 
2635 LD Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0490).

- Vergunning verleend voor het oprichten van een 
bedrijfsgebouw aan de Kleijweg 46, 2635 BR Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0303).

- Vergunning geweigerd voor het legaliseren van een 
carport aan de Zwethkade Zuid 49, 2635 CW Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0296).

(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning voor het organiseren en 

houden van een Sinterklaasintocht door middel van 
een rondrit door Den Hoorn op 20 november 2021 
vanaf 10:00 uur.  

Maasland

AANVRAGEN 

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 

lichtstraat op een nieuwe uitbouw aan de Werve 48, 
3155 GM Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0564).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Vergunning verleend voor het vervangen van een 

rieten dak en het plaatsen van dakramen aan de 
Oostgaag 55, 3155 CE Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0433).

- Vergunning verleend voor het oprichten van een 
nokverhoging op het achtergevel dakvlak en het 
plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak 
aan de Huis te Veldelaan 7, 3155 SB Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0417).

(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning voor het organiseren en 

houden van Sinterklaasactiviteiten in Maasland, 
waaronder een intocht door het dorp op 20 
november 2021, Meet en Greet bijeenkomsten op 24, 
27 en 1 december 2021 in museum de Schilpen op 
het Pynasplein en het uitzwaaien van Sinterklaas op 6 
december 2021.   

Schipluiden

(APV)vergunningen
- Evenementenvergunning voor het organiseren en 

houden van een Sinterklaasintocht door middel van 
een rondrit door Schipluiden op 20 november 2021 
vanaf 12:00 uur.  

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

Uitschrijvingen BRP
- Uit onderzoek van de gemeente Midden-Delfland 

is gebleken dat onderstaande persoon niet meer 
woont op het adres waar de persoon volgens de 
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. 
Het college van burgemeester en wethouders van 
Midden-Delfland besluit de adresgegevens van de 
volgende persoon daarom ambtshalve te wijzigen 
naar adres onbekend:

- Mussie Ande Fisahaye   01-07-1998

 Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt 
u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij om 
eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We 
nemen samen met u het besluit door. Bent u het na 
dit gesprek nog steeds niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u 
het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer 
kunnen behandelen. Let op: ook anderen die belang 
hebben bij dit besluit kunnen bezwaar maken.

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen  
vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > over bestuur en organisatie > nieuws en publicaties > officiële bekendmakingen.
Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze  
kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.
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Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, 
overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft 
als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaar-
lijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die 
tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen.

Hoe geeft u uw melding eenvoudig door?
1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11
2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app  

(Google Play of AppStore)
3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/melding

Snel uw melding doorgeven  
over de buitenruimte? 
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De ondernemersmanifestatie 
wordt verzet
De ondernemersmanifestatie van vrijdag 19 november gaat niet door vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen. De bijeenkomst wordt verzet naar het voorjaar 
van 2022. Ondernemers die zich hadden aangemeld, ontvangen een nieuwe uitnodi-
ging.

Aangescherpte coronaregels
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het 
aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg 
te voorkomen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving 
beter te beschermen tegen het virus, gelden er aanvullende maatregelen. Hierdoor 
vermindert het aantal contactmomenten per dag. Daarbij gaat het dagelijks leven 
overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het 
aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen zijn ingegaan op 
zaterdag 13 november en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie 
wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld. Houd u aan de maatregelen om 
uzelf en anderen te beschermen.


