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Algemene beschouwingen ChristenUnie-SGP bij de begroting 2015 

Door Leen Snijders op 6-11-2014 Gemeente Westland 

 

Voorzitter, 

De fractie ChristenUnie-SGP kan zich in hoofdlijnen vinden in de programmabegroting 2015-

2018. Op een aantal punten willen we kanttekeningen plaatsen. 

 

Hoofdstuk 1, Voorwoord 

Mijn eerste opmerking, voorzitter, betreft het Voorwoord. Dit woord vooraf zet de toon. Na 

uw eerste 100 dagen is de toon optimistisch. De ChristenUnie/SGP is echter gematigd 

optimistisch. Want al in het voorwoord is zichtbaar hoe de plannen financieel zijn 

onderbouwd. Ik kom hier later op terug. U geeft aan dat de meerjarenbegroting sluitend is. 

Het huishoudboekje van de gemeente Westland ziet er op papier goed uit, maar onze fractie 

vindt de risico’s in de grondexploitatie en de grondbanken erg groot en verder neemt  de 

schulden sterk toe. 

 

Hoofdstuk 2, Thema en accenten 

De gemeente is er voor haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Vandaar ook dat de vier thema’s van het handelen van de gemeente centraal staan te weten: 

Sterke greenport, sociale kracht, aantrekkelijk Westland en eigentijdse dienstverlening. We 

willen hierop kort ingaan. 

 

Sterke Greenport 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, innovatieve bedrijven, gezond midden- en 

kleinbedrijf, duurzame arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemers, etc. Kortom belangrijke 

zaken waarvoor we in hoge mate afhankelijk zijn van het economisch klimaat, zowel in 

Nederland als in de wereld. Waar het kan zullen we een impuls moeten geven om dit te 

ondersteunen. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP is van mening, als er extra geld wordt vrijgemaakt voor, externe 

positionering en Midden en kleinbedrijf (MKB) dit altijd samen moet gaan met cofinanciering 

vanuit de bedrijfstak zelf, we doen het niet voor onszelf maar voor de bedrijfstak. We lazen in 

de brief van LTO Glaskracht Westland, MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland hun 

steun voor de nota Externe Positionering Westland. Het bedrijfsleven vindt dat daarin de 

juiste accenten worden gelegd, prima om dit te horen vanuit de bedrijfstak, maar dan wel 

boter bij de vis. 

 

Het ½ miljoen in 2015 en de 1 miljoen euro voor de jaren 2016 t/m 2018 welke voor Externe 

Positionering is begroot, vindt onze fractie vrij fors. Daarom vragen we het college van het 

bedrijfsleven een serieuze financiële bijdrage te vragen bij de uitvoering van deze nota, wij 

stellen voor in de verhouding 50-50%, graag uw reactie hierop. 
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Voor een sterkte greenport is het van essentieel belang dat de bereikbaarheid zeer goed is. 

De vele wegwerkzaamheden, welke nu veel overlast geven, moeten leiden tot betere 

bereikbaarheid. De onderlinge afstemming van alle projecten luistert nauw. De laatste periode 

bereiken ons berichten dat er te veel projecten tegelijk in uitvoering zijn, met alle gevolgen 

van dien, afgelopen dagen nog in en rondom Poeldijk. Graag vinger aan de pols blijven 

houden. 

 

Sociale kracht 

Taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en zorg, de zo genoemde 3D’s worden in 

2015 door de gemeente uitgevoerd, en met minder financiële middelen vanuit het rijk. 

Aangaande de overgang van de WMO naar de gemeente, in 2007, heeft de gemeente 

Westland laten zien dit goed op te kunnen pakken. De gemeente heeft door een goed maar 

stringent beleid de laatste jaren in totaal 10 miljoen overgehouden op de WMO uitgaven. 

Door een goed maar kritisch beleid is een reserve ontstaan, die mede nu ingezet kan worden 

voor een goed beleid voor de komende jaren, zodat niemand uiteindelijk in de kou blijft 

staan. Vraag aan het college, kan de 10 miljoen WMO reserve vrij worden ingezet of is een 

deel hiervan al bestemd ? 

 

Weer terug naar de 3D’s 
Onze fractie vindt dat zij het afgelopen halfjaar goed op de hoogte is gehouden over de stand 

van zaken rond de 3D's. In de zomerperiode is een kernwerkgroep uit de raad enkele malen 
bijgepraat, vervolgens zijn de nota’s besproken in de raadscommissie MO. De inzet van de 
gemeente is inmiddels ook beloond met akkoorden over de Wmo-inkoop in H4-verband en de 

Jeugdzorg-inkoop met de H10. Daarvoor onze complimenten, zowel richting de gemeente al 
de zorgaanbieders.  

De ChristenUnie-SGP fractie roept de wethouders op ons ook in 2015 goed op de hoogte te 
houden. Onze fractie deed daartoe al in september een voorstel om te komen tot een 
maandelijkse of kwartaal rapportage, geënt op de interne management rapportage, graag dit 

oppakken. 

 

Aantrekkelijk Westland 

Westland moet een fijne plek zijn om te leven, te wonen, te werken en te recreëren. 

Wij onderschrijven deze uitgangspunten, wel constateren wij nog een tekort aan bomen en 

groen binnen onze kernen, wij zijn verheugd dat het college wil inzetten op extra groen en 

groenonderhoud in onze gemeenten. Wel zouden wij als tip willen meegeven, laat de 

aannemer welke verantwoordelijk is voor het maaien van de gazons direct het onkruid, in het 

groen en in de bestrating en de verzorging van de heestersperken meenemen, zodat een 

gebied in één keer schoon kan worden opgeleverd. Laat de gemeente met de 

onderhoudsbedrijven overleggen wat de beste besteding is van de extra beschikbare 

middelen. Verder ook aandacht voor voldoende betaalbare woningen, we hebben grond 

genoeg hiervoor in de aanbieding. 

 

Eigentijdse dienstverlening 

Prima dat we overgaan naar een digitale dienstverlening, maar laten we de inwoners welke 

niet met de digitale wereld mee kunnen komen ook goed helpen. De regeldruk is in onze 

gemeente nog steeds hoog, laten we het voortouw nemen om deze te laten afnemen. Hoe 

denkt het college dit op te pakken? Verder is het belangrijk dat dat we ons als gemeente 

proactief opstellen, een vraag van een ondernemer of inwoner niet beantwoorden met,  
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dit past niet binnen onze regels, maar we zullen binnen de regels kijken van er wel mogelijk 

is, kortom positief meewerken als er goede inactieven zijn van bewoners en bedrijven. 

 

Hoofdstuk 3, Financiële positie 

De meerjarenbegroting is sluitend. Dit neemt echter niet weg dat de financiële situatie nog 

steeds zorgwekkend is, de schulden in onze gemeente nemen de komende 4 jaar met 72 

miljoen euro toe. Zolang de rente laag blijft, financieel nog geen probleem, maar bij 

oplopende rente wel een probleem. 

 

De extra uitgaven van het CWP 2014-2018 bedragen  € 6.271 miljoen euro. 

Als dekkingsvoorstel is aangegeven onder andere 2,1 miljoen dividend Westlandinfra, 0,7 

miljoen Stelpost achterblijvende kapitaalslasten, 0,375 miljoen rente vrijmaken 

weerstandsvermogen naar 25%, 0,5 miljoen taakstelling organisatie en 3 miljoen uit de 

reserve. We kunnen niet begrijpen dat een VVD wethouder met deze voorstellen komt. In het 

verkiezingsprogramma van de VVD staat duidelijk, “structurele uitgaven alleen met 

structurele inkomsten” en “leven naar wat er binnenkomt en geen lasten doorschuiven”  

Graag hierop een reactie van de wethouder financiën. 

 

Over de toekomst gesproken. Op dit moment heeft het EMU-saldo nog geen gevolgen. Maar 

verleden week merkten we in Nederland dat je met Brussel niet altijd weet waar je aan toe 

bent. Daarom geeft onze fractie vast deze waarschuwing: 

Het college geeft op p.19 aan dat de tekortnorm van de gezamenlijke gemeenten 0,32% van 

het BBP is (Bruto Binnenlands Product). Voor 2014 wordt het BBP geschat op 613 miljard en 

0,32% daarvan is een kleine 2 miljard. Op basis van inwoneraantal is dat voor Westland 

ongeveer 12 miljoen. Het geraamde EMU-tekort van 54,3 miljoen voor 2015 (p.20), is 4,5 

maal zoveel. Wanneer het EMU-tekort dus gevolgen krijgt, zal Westland dat echt voelen. 

 

Hoofdstuk 4, De beleidsbegroting, programmaplan 

Blz 27, Verbeteren vestigingsklimaat, versterken PR etc., extra kosten 2016 t/m 2018  

€ 440.000,- Wij zijn van mening dat het primair een taak is van het bedrijfsleven.  

Blz 28, open armen beleid, extra € 360.000 per jaar, dit houdt in acquisitie voor nieuwe 

bedrijven naar het Westland. Wij zijn van mening dat bedrijven die zich in Westland willen 

vestigen, het Westland wel weten te vinden. Deelt het college dat we in moeten zetten op 

vestiging van tuinbouw gerelateerde bedrijven? 

Blz 30, opstellen investeringsagenda Midden en kleinbedrijf (MKB), € 500.000,- per jaar, 

prima mits als cofinanciering met eenzelfde bedrag! 

Blz 39, verkleinen van het gemeentelijk vastgoed, prima zaak, maar wel de snelheid van 

verkoop panden opvoeren anders gaat het te lang duren. 

Blz 47, verkenning mogelijkheid ondersteuning topsporters € 50.000,- niet nodig. Onze fractie 

vindt het ondersteunen van topsporters een taak van de sport in samenwerking met 

sponsoren. 

Blz 68, verzakking bodem De Lier, bomenwijk, graag aandacht hiervoor anders verpaupering 

van de woonwijk. Komt het college binnenkort met een concreet actieplan? 
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Dekking van de digitalisering: 3 miljoen uit de reserves 

In het voorwoord lazen we dat de ambities op het gebied van digitalisering worden aangepakt 

vanuit de focus “3-Decentralisaties”. Citaat: “Op deze wijze kunnen de nieuwe taken in één 

keer efficiënt, eigentijds en zaakgericht worden ontwikkeld”. Maar het college gaat ons inziens 

uit de bocht door te stellen dat deze mutatie een incidenteel karakter heeft. De items 

efficiënt, eigentijds en zaakgericht, zijn bij gemeenten al jaren aan de orde. En allerlei nieuwe 

toepassingen van digitale informatie, zorgen ervoor dat de gemeente moet blijven 

meebewegen. Daarom vindt onze fractie dat voor de kosten van digitalisering een structurele 

dekking moet worden aangegeven.  

 

De fractie mist hierin de financiële degelijkheid van de VVD. In de EFO-vergadering van 28 

okt. gaf de wethouder aan dat voor digitaliseringskosten niets bij de volgende jaren vermeld 

is, omdat nog onbekend is wat dan per jaar de kosten zullen zijn. Ook niet bij benadering. Dit 

vindt onze fractie hoogst merkwaardig. Eigenlijk duidt het erop dat het in de organisatie 

ontbreekt aan een goed informatiebeleid. Want alle gemeenten zijn al jaren met digitalisering 

bezig. 

 

Bezuinigingen 

Een niet onaanzienlijk deel van de te behalen bezuinigingen moet komen uit een bezuiniging 

op de organisatie, te weten 9,3 miljoen in 2018. De begroting lezend kan onze fractie niet tot 

een andere conclusie komen dat de structurele invulling moeizaam verloopt. Uit de laatste 

ProRap bleek dat bij de Wabo-vergunningen, de ingeboekte taakstelling links was blijven 

liggen, omdat op dat moment zoveel Wabo-leges binnenkwamen. Daarmee is een structurele 

bezuiniging ingeruild tegen een incidentele baat. Hoe geloofwaardig is het dan dat u in deze 

begroting weer een bezuiniging op het personeel inboekt? Graag een reactie van het college. 

Want naast de geloofwaardigheid van het begrotingsvoorstel, leeft in onze fractie de vraag 

waar het kantelpunt ligt dat de personeelskrimp de adequate taakvervulling in gevaar brengt.  

 

Afgelopen jaar is er een bijeenkomst geweest aangaande regie, en regie gemeente, het is de 

laatste periode stil hierover, wat is de concrete stand van zaken, welke zaken worden er nu 

opgepakt ? Op welke wijze denkt het college de organisatie verder om te vormen tot een 

regisserende gemeente. 

 

Tenslotte 

Mijnheer de voorzitter, ik kom toe aan de afronding van mijn beschouwing over de begroting. 

Onze ChristenUnie/SGP-fractie wil deze beschouwingen niet afsluiten alvorens alle 

medewerkers die zich hebben ingezet voor de gemeente, het welzijn en de veiligheid van 

onze burgers te bedanken. 

 

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. 

Wij wensen het college en ambtenaren Gods onmisbare zegen toe. Zodat het onze gemeente 

en haar burgers goed mag gaan. 

Dank u. 


