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PERSBERICHT 

 

Begroting Midden-Delfland 2022-2025  

De basis op orde 

22 september 2021 – Deze collegeperiode staat in het teken van forse financiële en 

inhoudelijke uitdagingen. Corona, het landelijk Klimaatakkoord, de nieuwe 

omgevingswet en de vele taken in het sociale domein hebben veel impact (gehad) 

op het huishoudboekje van Midden-Delfland. Toch presenteert het college voor 

2022-2025 een begroting met perspectief.  

Wat gaan we doen? 

Het college wil niet verder bezuinigen, maar blijft wel kritisch op haar uitgaven. Wethouder 

Frank ten Have van Financiën: ‘Solide, zonder losse eindjes. Dat was ons uitgangspunt bij 

het opstellen van deze begroting. Gelukkig zijn we daarin geslaagd, ondanks de 

aanhoudende onzekerheid over de te verwachten inkomsten vanuit het Rijk.’  

Zo houden we Midden-Delfland sterk: 

 we blijven werken aan het versterken, verder ontwikkelen en ontsluiten van ons 

Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Herkenbaar, waardevol en gastvrij 

voor de eigen inwoners én de 2,3 miljoen inwoners van de steden eromheen;  

 dienstverlening op hoog niveau voor onze inwoners; 

 initiatieven die leiden tot verbinding met en tussen inwoners kunnen rekenen op steun; 

 we geven een impuls aan het kwaliteitsniveau van onze wegen en het openbaar groen;  

 we gaan zorgvuldig om met onze financiën en zorgen voor een sterke basis met 

voldoende reserve; 

 we bouwen (aan) 710 nieuwe woningen; 200 woningen zijn de afgelopen 3,5 jaar 

opgeleverd, de ontwikkeling van 200 woningen is in een voorbereidend stadium. Op de 

plannen voor nog eens 250 woningen hopen we het komende jaar een klap te geven. 

Daarnaast zitten enkele woningbouwplannen in een oriëntatiefase. 

 

Lastenverlaging 

Goed nieuws voor de inwoners: de tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing dalen flink, 

met vier en acht procent. Daarnaast wijzigen we de systematiek voor de berekening van 



OZB. Woningbezitters hoeven hierdoor vanaf 2022 minder OZB te betalen dan volgens de 

oude rekenmethode.  

 

Op 9 november bespreekt de gemeenteraad de conceptbegroting tijdens een openbare 

raadsvergadering. 

_ _ _ _  

 

Noot voor de redactie 

De begroting 2022-2025 kunt u downloaden via www.middendelfland.nl/begroting.  

Neemt u voor meer informatie contact op met team Communicatie via (06) 516 89 609 of 

communicatie@middendelfland.nl. 
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