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Algemene beschouwingen ChristenUnie-SGP bij de begroting 

2018-2021 

 

Voorzitter, 

De ChristenUnie-SGP fractie kan zich in hoofdlijnen vinden in de 

programmabegroting 2018-2021. Op een aantal punten willen we onze 

kanttekeningen plaatsen.  

Deze eerste termijn kunt u zien als onze opvatting over uw beleid en 

politieke beoordeling van uw voornemens voor 2018. 

 

Inleiding 

U geeft aan op koers te liggen aangaande de uitvoering van het 

Collegewerkprogramma (CWP). Dit kunnen wij beamen, er is de 

afgelopen periode veel werk verzet, de termijn van 4 jaar zit er weer 

bijna op. In de raadscommissies merken we het aan de lege agenda’s.  

En deze begroting is beleidsarm opgesteld.   

Een nieuw college zal na de verkiezingen op 21 maart 2018 de 

werkzaamheden weer gaan oppakken en nieuwe lijnen uitzetten.  

Voor het bestuurlijke werk voor de komende periode wenst mijn fractie 

het college wijsheid, inzicht en Gods onmisbare zegen. 

 

Sterke economie 

Het Greenportcluster is van groot belang voor het Westland, de verdien-

capaciteit neemt weer toe, er wordt weer gebouwd in het Westland. 

Als gemeente moeten we zorgen dat we onze ondernemers de ruimte 

geven, partijen bij elkaar brengen en de ruimtelijke ontwikkeling 

faciliteren. Herstructureren van het glastuinbouwgebied zal hard nodig 
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zijn om deze sector weer financieel gezond te krijgen. Onze fractie roept 

het college op daar vol op te blijven inzetten, uiteraard in goed overleg 

met coalitie HOT en de raadswerkgroep hiervan. 

De ambitie is hoog gelegd om per jaar 50 hectare glastuinbouwgebied in 

Westland te moderniseren. De afgelopen 2 jaar is de modernisering van 

het glastuinbouwgebied weer op gang gekomen, maar als we de 50 ha 

per jaar de komende jaren halen wachten we af. 

=> Hoe kijkt het college hier tegenaan?  

Onze fractie ondersteunt de Westland II agenda, waarbij het gaat om 

modernisering van het teeltareaal, BioBased Economy, aardwarmte 

projecten en het opzetten van innovatie- en demonstratiecentrum. De 

World Horti Campus is bijna gereed, nu nog de opening – maar daar 

hebben we vanmiddag al voldoende over gesproken. 

De Trias boring is nu ook in de uitvoeringsfase, hoopgevende 

ontwikkelingen. Nu nog wachten op de warmterotonde die de haven van 

Rotterdam en het Westland en omstreken met elkaar gaat verbinden, een 

zeer ambitieus project. 

=> College, wanneer kunnen we hierop aansluiten? 

 

Verkeer 

Inzetten op bereikbaarheid en vergroten van de verkeersveiligheid 

ondersteunen wij.  

De laatste periode is door de vele wegwerkzaamheden de doorstroming 

van het verkeer in de knel gekomen. We hebben het gevoel dat het hele 

Westland open ligt en je van de ene in de andere wegomleiding terecht 

komt. Graag goede afstemming tussen de eigen projecten, de projecten 

van de provincie en de projecten van derden (zoals de OCAP-leidingen). 

We horen hier nu veel gemopper over. 

Ook de verkeersveiligheid komt de laatste jaren door het steeds drukker 

wordende verkeer onder druk te staan. Iedereen heeft haast en wil zo 

snel mogelijk van A naar B met als gevolg dat de kwetsbare 

verkeersdeelnemers veel risico lopen aangereden te worden. Graag meer 
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aandacht voor de handhaving van de snelheid van autoverkeer op  

30 km/uur en 50 km/uur gebieden.   

Wij zouden ook graag zien dat de verouderde verkeerscirculatieplannen 

weer herijkt zouden worden 

=> Kan het college dit toezeggen?! 

 

Sociale kracht 

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 niet zonder hobbels van 

het Rijk overgenomen. Maar voor zover onze fractie kan zien, heeft de 

gemeente deze goed opgepakt. 

Cruciaal voor het slagen van de transitie in het sociaal domein is dat de 

eigen kracht van inwoners en de samenleving wordt vergroot, het omzien 

naar elkaar, onze christelijke roeping. Wij zullen vooral oog moeten 

hebben voor de zwakkeren in onze maatschappij en deze inwoners, 

indien nodig, ondersteuning blijven bieden. 

De ChristenUnie-SGP fractie is en blijft tegen het afromen van de reserve 

Sociaal Domein. Zorggelden horen in dat domein te worden besteed. Veel 

gemeenten hebben hier tekorten. Gelukkig pakt het in Westland anders 

uit. Mijn fractie ziet graag een andere bestemming van de gelden die hier 

over zijn. 

Om de zwakkeren in onze maatschappij in het oog te kunnen houden, 

moet de ambtelijke organisatie goed voeling houden met de 

maatschappij. Onze fractie ziet graag, naast financiële cijfers, dat de 

wethouder inzicht geeft in de klanttevredenheid, in de afhandeling van 

klachten en dergelijke. 

De afronding en uitvoering accommodatiebeleid is volgens ons niet steeds 

niet gereed. Kernvraag blijft nog steeds: welke functies zijn nodig per 

dorp en hoe moeten deze functies worden gehuisvest. Iedere kern zou 

volgens onze fractie een buurthuis moeten hebben waar iedereen, maar 

vooral ouderen naar toe kunnen gaan voor een bak koffie en gezelligheid 

en er ook een maaltijd kunnen nuttigen.  
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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. In de 

decemberraad zullen we spreken over De Leuningjes in Poeldijk, de 

fractie ChristenUnie-SGP wil het gebouw graag behouden, maar dit niet 

tot elke prijs. Vandaar dat mijn fractie heeft aangegeven max.  

€ 500.000,- te willen steken in de verbouwing van de grote zalen. 

 

Aantrekkelijk Westland,  

Mensen moeten met plezier wonen, werken en recreëren in onze 

gemeente. 

Maar aantrekkelijkheid gaat ook over veiligheid, leefbaarheid en beleving, 

winkels, scholen en sportvoorzieningen, kortom over de meeste zaken 

gaat de gemeente.  

 

Het accent “bouwen naar behoefte” heeft in 2015 vorm gekregen in de 

Woonvisie en de Woonstrategie, de lijnen naar de toekomst zijn uitgezet.  

Er worden weer veel woningen en appartementen gebouwd in het 

Westland. 

Graag wel extra aandacht voor woningen onder de € 220.000,-, de 

Westlander heeft behoefte aan zo’n koopwoning, en het aanbod van 

nieuwe woningen in deze prijsklasse is nihil, zie ingediende motie 26. 

Verder juichen wij de ontwikkelingen van Tiny houses toe, alleen een 

proef met 3 woningen is wel erg weinig. Wij zouden zelf willen starten 

met minimaal 20 woningen, volgens ons is de vraag hiernaar groot. 

Verder is er ook grote behoefte aan betaalbare appartementen in de 

kernen met voorzieningen voor thuiszorg voor onze oudere inwoners. 

 

Toerisme en recreatie 

De komende periode zal er hard gewerkt worden om de integrale 

strandvisie op te stellen, prima zaak. 
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Maar laten wij duidelijk zijn, wij zijn trots op ons mooie strand, graag niet 

verknoeien met recreatiewoningen op strand nabij Ter Heijde aan zee 

 

Feestweken in de kernen 

De fractie ChristenUnie-SGP is het eens met de stelling van oud-

burgemeester van der Tak dat de feestweken in Westland te massaal zijn 

geworden. We moeten weer terug naar de gezellige dorpsfeesten.  

Elk jaar nemen de klachten over geluidsoverlast toe, in ’s-Gravenzande 

moest zelfs de rechter eraan te pas komen om het volume van de muziek 

na 24.00 uur fors te verlagen, en terecht. Bewoners in onze kernen 

mogen geen groot overlast ervaren van de feesten, maar nu hebben ze 

veel last van harde muziek tot een laat tijdstip, veel drankgebruik en 

overlast hiervan, veel vuil op de straten etc. 

Verzoek aan de burgemeester om dit goed aan te pakken via de 

evenementenvergunningen, zie ingediende motie 28. 

 

Dorpscentra 

Levendige dorpscentra, de afgelopen jaren is veel vernieuwd in de 

dorpscentra, een goede ontwikkeling. Denk maar aan ’s-Gravenzande en 

Kwintsheul, jammer alleen dat de supermarkt in Kwintsheul nog steeds 

leeg staat. 

=> Kan de wethouder nog nieuwe ontwikkelingen hierover 

melden?!  

Verder is gestart met de herinrichting van het Wilhelminaplein in 

Naaldwijk en in januari 2018 het marktplein in ‘s-Gravenzande, ambities 

genoeg.  

Aangaande centrumplan Monster is het wat stil, de fractie ChristenUnie-

SGP zou graag zien dat het oude gemeentehuis van Monster geschikt 

wordt gemaakt voor ouderenhuisvesting. 

=> Deelt de wethouder onze mening?! 

Verder vindt mijn fractie een ondergrondse parkeergarage in de kern van 

Monster niet echt nodig – volgens het pas gepresenteerde 
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parkeeronderzoek. Het is een te dure voorziening voor enkele 

piekmomenten met parkeren. 

 

Bij een aantrekkelijk Westland hoort ook goed onderhoud van de wegen, 

voetpaden en groenvoorzieningen, dit is ons visitekaartje als Westlandse 

glastuinbouwgemeente.  

Graag zouden we zien dat de gemeente ook meer kleinschalig onderhoud 

verricht op wegen en voetpaden. De bestrating van de Choorstraat in 

Monster is door nieuwbouwactiviteiten beschadigd: veel dwarssleuven. 

Het werk is een half jaar geleden opgeleverd en tot op heden is deze 

schade nog steeds niet opgeknapt. Zo kunnen wij diverse voorbeelden 

noemen. 

Graag aandacht ook voor het maaien van de grasbermen buiten de 

bebouwde kom. Een of twee keer per jaar maaien komt de uitstraling van 

het Westland niet ten goede, graag deze maaifrequentie verhogen. 

 

Om tot een duurzame leefomgeving te komen heeft het college eerder 

stappen gezet, zoals de inzameling van plastic in het buitengebied van 

‘s-Gravenzande, helaas heeft uitbreiding naar de andere kernen nog niet 

plaatsgevonden. 

In 2020 zullen we moeten voldoen aan de landelijke norm aangaande 

afvalscheiding van 100 kg restafval per inwoner en daar zitten we lang 

nog niet op. Wij horen graag welke stappen u in 2018 in het 

afvaldossier wilt zetten om dit in 2020 te halen. 

 

Eigentijdse dienstverlening 

Doel: Het verbeteren van de dienstverlening en het realiseren van een 

digitale overheid. Prima. Het is landelijk beleid dat burgers en bedrijven 

uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid doen – vergunningen, 

belastingen, e.d. – digitaal kunnen afhandelen. 

We zijn nu eind 2017, hebben we deze doelstelling behaald? 

Graag een reactie van de wethouder. 
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Onze fractie ziet graag dat er een route beschikbaar blijft voor inwoners 

die de digitale techniek niet machtig zijn, bijv. ouderen of zij die zich deze 

niet kunnen veroorloven!! 

 

Financiën 

In het voorwoord geeft het college aan dat de meerjarenbegroting 

sluitend is. En dat dit voor het jaar 2018 tot stand gekomen is door een 

incidentele dekking “rekeningenresultaat 2016” van ong. 2,5 miljoen.  

Het huishoudboekje van de gemeente Westland ziet er op papier 

inderdaad goed uit. Maar – net als eerdere jaren – vindt onze fractie de 

risico’s in de grondexploitatie en de grondbanken nog steeds erg groot. 

Dit geld ook voor de schuldenpositie, een schuld per 1-1-2017 van 337 

miljoen euro is nog steeds erg hoog, ong. € 3.300,- per inwoner. 

We kunnen ons vinden in het voorstel om de woonlasten niet te laten 

stijgen 

 

We hebben vragen over 

Invoering nieuwe omgevingswet, uitgaven € 2.474.000,- 

=> Is dit bedrag bedoeld voor alleen 2018 of voor het hele  

implementatietraject tot 2021?  

En als het alleen 2018 is, hoeveel gaat deze ontwikkeling kosten?  

 

De ChristenUnie-SGP fractie is Tegen: 

• Topsport € 75.000,- jaarlijks, geen gemeentelijke taak 

• Strandhuisjes € 100.000,- opbrengsten 

 

Tenslotte 

Mevrouw de voorzitter, ik kom toe aan de afronding van mijn 

beschouwing over de begroting. 



Algemene beschouwingen ChristenUnie-SGP Begroting 2018-2021  8  van  8 

Onze ChristenUnie-SGP fractie wil deze beschouwingen niet afsluiten 

zonder alle medewerkers te bedanken die zich hebben ingezet voor de 

gemeente, voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers. 

Dank ook aan de mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente, die op 

de één of andere manier betrokken zijn bij de hulp aan hun 

hulpbehoevende familielid of medeburger. Maar ook aan de 

reddingsbrigade en KNRM die zorgen voor de veiligheid van ons strand en 

zee. 

Voor wie de waarde ervan kent, wensen wij het college en haar 

ambtenaren Gods onmisbare zegen toe, zodat het onze gemeente en 

haar burgers goed mag gaan. 

 

Dank u. 

  


