
 

 
 

 

Voortgangsrapportage CWP 2017-2021 
 
De ChristenUnie-SGP fractie wil het college van Burgemeester & Wethouders 
complimenteren met de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma CWP 2017-2021. 
Het college is goed op weg en legt ook voor het komend jaar de lat hoog. Prima, zo 
doorgaan! 
Het college heeft de balans opgemaakt van wat zij de afgelopen 3 jaar heeft gedaan, met 
welk resultaat en wat er nog moet gebeuren. Zelf geeft het college aan dat alle zaken goed 
op de rails staan, zo goed zelfs dat voor de twee vertrokken wethouders er maar één 
behoeft te worden ingezet. Zelfs de burgemeester gaat per 1 oktober a.s. ons verlaten, zit 
zijn taak er ook op? 
 
In deze bijdrage geven wij onze richting op de nieuwe begroting 2018-2022 vanuit onze 
eigen hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma. 
 
Sterke economie 
Het programmapunt Sterke economie van het college valt grotendeels samen met ons 
speerpunt Ruimte voor bedrijven: Geef ruimte aan ondernemers, dit zorgt voor 
werkgelegenheid, handel en innovatie. 
 
Het Greenportcluster is van groot belang voor het Westland, de verdiencapaciteit is aan het 
herstellen, maar we zijn er nog niet. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat we onze 
ondernemers de ruimte geven, partijen bij elkaar brengen en de ruimtelijke ontwikkeling 
faciliteren.  
De ambitie is hoog: Jaarlijks 50 ha glastuinbouw moderniseren. De afgelopen periode zijn de 
vernieuwingen weer op gang gekomen, maar de 50 ha halen we nog niet. Graag meer 
hierop in blijven zetten om zodoende de glastuinbouw voor ons gebied te behouden. We 
hebben nog te veel verouderde glastuinbouwcomplexen in onze gemeente. 
 
Energietransitie 
De energietransitie wordt in het Westland goed opgepakt. De voor het Westland 
belangrijke triasboring is gestart, extra C02 leidingen worden aangelegd. 
Nu nog aandacht voor Smart grit Westland, uiteraard ook het verduurzamen van onze 
gebouwde omgeving en om op korte termijn aardgasvrije nieuwbouwwijken gaan 
realiseren. Kortom: een uitdagende toekomst op energiegebied. In zo’n wijk moet men wel 
de elektriciteitsmeter in de gaten houden. Punt van aandacht! 
 



 

Detailhandel/winkels 
In juli jl. is het nieuwe winkelcentrum fase 1 in ’s-Gravenzande geopend. Wij wensen de 
winkeliers veel succes toe in het behalen van hun omzet. Fase 2 en de afronding van de 
Langestraat zullen snel volgen. 
Graag ook extra aandacht voor het vullen van de supermarkt in Kwintsheul, die nog steeds 
leeg staat. College, pak dit aan!  
Zorgpunt is wel dat in het Westland de afgelopen jaren veel winkels in de detailhandel zijn 
gesloten. De komende jaren zullen we samen met het MKB moeten kijken om detailhandel 
meer te centreren in de kernen, om zo vitaliteit en handel in de dorpskernen te behouden. 
Graag hierop extra inzetten, de detailhandel zit in zwaar weer!  
 
Verkeer 
Inzetten op bereikbaarheid en vergroten van de verkeersveiligheid ondersteunen wij. Een 
groot aantal projecten zijn of worden afgerond, maar ook een aantal projecten worden 
opgestart zoals de aanleg Oostelijke Randweg De Lier, ontsluiting Bedrijfsterrein Teylingen 
en Dijckerwaal te ‘s-Gravenzande.  
Aandachtspunt is nog wel dat sinds de doortrekking van de A4 naar het Beneluxplein de 
bereikbaarheid van het Westland op de A4 is verslechterd. 
Door de aanleg van inprikkers op de A4-veilingroute worden de ingangen en uitgangen van 
het Westland verbeterd maar dit lost nog niet de problemen op de A4 op. Graag bespreken 
met de Provincie Zuid-Holland  en het Rijk. 
Mijn fractie waardeert het zeer dat de colleges van Midden-Delfland en Westland de 
Bestemmingsplanprocedures hebben stilgelegd om de Westland-variant voor de 
Wippolderlaan (N211) door te rekenen. De werkgroep Burgerparticipatie Zwethzone heeft 
deze variant opgesteld  om een betere inpassing van de Wippolderlaan op de omgeving te 
realiseren. Ook mijn fractie ziet graag de kruising verdiept aangelegd! 
 
Sociale kracht  
Dit programmapunt van het college valt grotendeels samen met ons speerpunt Zorg en 
welzijn, met als belangrijkste doel dat kwetsbare groepen worden ontzien. 
 
Onze complimenten voor de wijze waarop college en medewerkers de drie decentralisaties 
hebben uitgewerkt. De taken op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg, werk en welzijn 
zijn van het Rijk overgenomen. Voor zover onze fractie kan zien heeft de gemeente deze 
goed opgepakt en worden de kwetsbare groepen ontzien. 
 
De fractie ChristenUnie-SGP wil dat het (nog) niet uitgegeven bedrag in de reserve Sociaal 
Domein blijft en niet naar de algemene reserve wordt overgeheveld. 
We hebben deze reserve de komende jaren hard nodig om bij te kunnen springen als de 
zorgbudgetten van het Rijk gekort gaan worden of om de komende jaren extra 
investeringen in zorg en welzijn te kunnen doen.  
 
 



 

Jeugd- en pleegzorg 
Mijn fractie juicht toe dat het college de pleegzorg wil versterken. Landelijk kwam in het 
nieuws dat er een tekort is aan pleegouders. 
Ook de inzet van schoolcontactpersonen ondersteunt onze fractie. 
Eventuele tekorten zouden gedekt kunnen worden uit de reserve Sociaal Domein. Want 
daar is het voor! 
 
Accommodatiebeleid 
De afronding en uitvoering van het accommodatiebeleid laat lang op zich wachten. Nog 
steeds is over een aantal voorzieningen geen besluit genomen, graag voortgang in dit 
dossier! 
Kernvraag is nog steeds welke functies nodig zijn per dorp en hoe deze functies moeten 
worden gehuisvest.  
In het Westland staan veel gemeentelijk gefinancierde accommodaties die beter benut 
kunnen worden. Een uitdagende klus. Vooral in combinatie met de kostendekkendheid van 
de accommodaties. 
 
Poeldijk 
De stedenbouwkundige visie over Poeldijk en het wel of niet investeren in De Leuningjes 
wachten wij af. Een lastig dossier. En richting de Poeldijkers zeg ik: pas op! Gooi je oude 
schoenen niet weg voordat je nieuwe schoenen hebt gekregen.    
 
Duurzame arbeidsmarkt 
Prachtig dat werkgevers zich aansluiten bij MVO Westland, om samen met Patijnenburg 
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de 
slag kunnen bij reguliere werkgevers. 
Graag zouden wij zien dat vanuit MVO Westland wordt gemonitord hoeveel mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt zij daadwerkelijk in dienst hebben. 
Partner te zijn van MVO Westland geeft ook verplichtingen.  
 
Onderhoud wegen en groen 
Bij een aantrekkelijk Westland hoort ook goed onderhoud van de wegen, voetpaden en 
groenvoorzieningen. De nieuwe werkwijze bij beheersplannen – gebiedsgericht en integraal 
werken – is gestart. Evaluatie is nog te vroeg, maar als de wethouder iets over de voortgang 
te melden heeft, horen we dat graag.  
De fractie is benieuwd of binnen de financiële kaders het afgesproken kwaliteitsniveau 
wordt gehaald. Vooral het onderhoud van de grasbermen baart ons zorgen, dit komt het 
aanzien van het Westland niet ten goede. 
 
Zwembaden 
Het college wil inzetten op nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen. 
Onze fractie vind dit erg ambitieus, wij wachten de raming af. 
College, betekent dit dat De Waterman ook behouden zal worden voor de komende jaren?  



 

 
Woonstrategie 
Deze valt grotendeels samen met ons speerpunt Betaalbare woningen: meer betaalbare 
woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. 
 
De Westlandse Woonstrategie is vastgesteld. In deze nota is onze woonvisie en de 
woningbouwprogrammering voor de komende jaren vastgesteld. 
In 2016/2017 zijn prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt worden. Daarvoor 
dank! 
Nu nog zorgen dat de afspraken worden nagekomen. Ook de gemeente heeft als 
grootgrondbezitter hierin een rol, ook al gaat dit ten koste van de financiën van het 
grondbedrijf. Graag aandacht hiervoor college, dit is voor ons bespreekbaar! 
 
De woningmarkt trekt weer fors aan, de bouwproductie in het Westland is fors, nu nog 
extra inzetten op woningen voor starters en ouderen, zowel in de huur als in de koopsector. 
Ook aandacht voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.   
 
Eigentijdse dienstverlening 
Het verbeteren van de dienstverlening, en het realiseren van een betrouwbare en vooral 
digitale overheid.  
Vooral de woorden “dienstverlening” en “betrouwbaarheid” vindt de fractie ChristenUnie-
SGP belangrijk.  
 
Een digitale overheid is prima, zo veel mogelijk zaken digitaal met de overheid afhandelen. 
Wel aandacht voor de inwoners die niet met deze digitale voorzieningen om kunnen gaan. 
 
Het nieuwe gemeentehuis wordt eind augustus in gebruik genomen, dit zal de productiviteit 
van de medewerkers ten goede komen. 
 
Een punt van zorg is wel de invoering van de nieuwe omgevingswet. Niet het traject hier 
naar toe maar wel de extra financiële middelen ad 4 miljoen euro de komende 2 jaar.  
Hebben andere gemeenten vergelijkbare kosten, is er een benchmarkt beschikbaar? 
 
Financieel solide 
Dit valt grotendeels samen met ons speerpunt Bezuinigingen: Iedereen moet bezuinigen, 
ook de gemeente zelf. Wij willen een dienstbare gemeente. 
 
Wat betreft dekkingsvoorstellen, wij zijn altijd uitgegaan van maximale stijging van de 
woonlasten met het inflatiecijfer, niet meer. 
Het college komt nu met een voorstel om geen verhoging op de woonlasten toe te passen, 
prima voorstel. 
We houden de vinger aan de financiële pols. 
De schulden nemen af maar bedragen eind 2016 nog altijd 337 miljoen euro. 



 

Door de aantrekkende woningmarkt worden de verliezen in het grondbedrijf niet groter, 
maar echt fors afnemen doen ze ook niet.  
 
Afronding 
In deze bijdrage heeft de fractie ChristenUnie-SGP diverse opmerkingen gemaakt en het 
college vragen gesteld. 
 
U bent als college nu drie jaar op pad. De fractie ChristenUnie-SGP kan zeggen dat zij het 
financiële en inhoudelijke beleid in grote lijnen steunt. 
De fractie wacht belangstellend en positief-kritisch de Begroting 2018 af. 
 
In onze 5 actiepunten staat de zondag centraal   
De fractie ChristenUnie-SGP  ziet de zondag als rustdag, als een geschenk. Zoals ook onze 
gezondheid, welvaart en succes geschenken zijn.  
Laten we zuinig zijn op de zondag en dankbaar voor geschenken. 
 
Voor wie de waarde ervan kent, wenst de fractie ChristenUnie-SGP, raad, college en 
medewerkers Gods Zegen op zijn of haar werk. 
 
Dank u 
 
 
 


