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ACTUELE INFORMATIE VAN UW GEMEENTERA AD

De actuele situatie van uw gemeente op dit moment
Raad behandelt de begroting voor 2019-2022
Dinsdag 6 november jl. heeft de gemeenteraad van Westland in zijn vergadering de
Programmarapportage 2018 en de Programmabegroting 2019-2022 behandeld. In het eerst
genoemde onderdeel werd vooral gekeken naar de het financiële plaatje van het lopende jaar.
Bij het tweede onderdeel, de programmabegroting, werd gekeken naar het beleid en de financiële
consequenties voor de komende jaren.

D e afgelopen maanden zijn er door het
college en de ambtenaren bergen met
werk verzet om het “Westland akkoord” te
vertalen naar het Westland Programma.
Complimenten hiervoor!

De behandeling door de raad
Op 24 september heeft het college het WestlandProgramma 2018-2022, Uitvoeringsprogramma 2019 en de begroting
2019-2022 gepresenteerd. Tijdens de vergadering van 6 november heeft de Raad hierover besluitvorming gepleegd
in zijn rol als volksvertegenwoordiger en hoofd van de gemeente. Door middel van moties en amendementen heeft de
Raad de mogelijkheid om nog een aantal zaken aan te passen. In totaal zijn er 27 moties en 1 amendement over- of
aangenomen.

Jenny Vermeer,
fractievoorzitter CDA
Westland

Tijdens de behandeling van de begroting
voor 2019 heeft CDA Westland aandacht
gevraagd voor verschillende onderwerpen.
Het tekort aan woningen moet worden
aangepakt door samenwerking tussen
gemeente en marktpartijen waarbij gedacht
moeten worden aan creatieve maatregelen
We willen een Loket Burgerinitiatieven.
Initiatiefnemers moeten goed en snel
worden geholpen.
Een Westlands netwerk voor jeugdwerk
helpt om kwetsbare jongeren een steuntje

in de rug te geven
Zo lang mogelijk thuis blijven moet haalbaar en veilig zijn voor senioren
en als dit niet meer lukt dan moeten we als samenleving maar ook als
gemeente naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen
Het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op onze agenda.
Buitensport, seniorengym, walking football, een beweegbox: bewegen
voor jong en oud is belangrijk.
Er staat een prachtig World Horticentre, we willen dat de Westlandse
jeugd weet wat hier gebeurt
op het gebied van opleiding, kennis en innovatie.
Samen met het MKB werkt de gemeente aan een goed klimaat
voor ondernemers. Leegstand in de winkelcentra moet voortvarend
worden aangepakt. Samen met de horeca moet er aandacht zijn voor
ontmoeting binnen en vergroening van de dorpen.

GroenLinks Westland

D66 Westland

Het Westland programma “Samen Werken
aan een Nieuwe Balans”.

Afgelopen dinsdag 6 november was er de
begrotingsraad. Het was een lange zit. VVD
Westland is trots op het behaalde resultaat!
• OZB verlaging van 2%voor de huishoudens
• Geen winkelstraten meer opengebroken tussen 15 november en 2
januari. #bereikbaarondernemen
• Ruimte voor ondernemers voor kleine initiatieven ten behoeve van
levendige kernen
• Én een aanpassing op het raadsbesluit inkoopbeleid externen.
Externen inhuren zonder dat we de ambities en door
groeimogelijkheden van het eigen gemeentelijke personeel
belemmeren!

Westland Verstandig
Het tekort aan verpleeghuisbedden en revalidatiebedden baart
zorgen. Wat gaat er gebeuren met De Triangel in De Lier en De Ark in
Wateringen. We wachten op de plannen voor zorg en wonen op de plek
van de voormalige Naaldhorst.
We moeten snel beginnen met de plannen voor de sportverenigingen
in De Lier en Monster Noord. Ook het centrum van Monster, Naaldwijk
Heenweg en Wateringen
We verwelkomen onze nieuwe burgemeester Bouke Arends en gaan er
vanuit dat hij zich zal inzetten om ons te ondersteunen bij de omslag
naar een goede en gezonde cultuur binnen de gemeenteraad.

Namens VVD Westland bedank ik CDA, WV, LPF, GBW, CU/SGP, Groen
Links, D66 en de PvdA voor het mede indienen of steunen! Doelen
bereik je nooit alleen...
Welke ambities hebben we voor de toekomst.

Verkiezingsbeloften?
De eerste begroting na de verkiezingen is
voor de kiezer een goed moment om te zien
wat er nu over gebleven is van alle beloften
die in de verkiezingsperiode zijn gedaan.
De oppositie veegde tijdens de begrotingsraad volgens de media “de vloer aan” met
Willy de Zoete,
de plannen van de coalitie, maar die poging
fractievoorzitter
is mislukt. Belangrijker is dat partijen van
CU-SGP Westland
zowel oppositie als coalitie bereid zijn zich
samen in te zetten voor zaken die het leven
in Westland beter maken.
ChristenUnie-SGP ziet veel van de eigen speerpunten opgenomen in de
plannen voor 2019.
1. Ruimte voor tuinbouw en bedrijven: er wordt nog sterker ingezet op
herstructurering en vernieuwing, er gaat geen glasareaal meer af. Op
de combinatie onderwijs/bedrijfsleven wordt flink ingezet.
2. Betaalbare woningen voor starters en senioren: we gaan bouwen, zodat er in enkele jaren een passend woningaanbod is voor
Westlanders, (ook betaalbare koopwoningen!) en we ook de toegewezen 137 statushouders kunnen huisvesten.
3. Zorg voor kwetsbare mensen: er is extra geld beschikbaar gesteld.
Aan betere samenwerking tussen zorgorganisaties is gewerkt, voor
eenzaamheid is grote aandacht.
4. Milieu en duurzaamheid: er wordt ingezet op gebruik van restwarmte
van bedrijven voor huishoudens. Sportvoorzieningen krijgen led licht.

Sander Zuyderwijk,
fractievoorzitter
VVD Westland

Bijdragen van de raadsfracties
Onderstaand vindt u de visie van de fracties op de begroting. Tevens zijn de volledige bijdragen van de fracties terug te
vinden op www.gemeentewestland.nl.

CDA Westland

ChristenUnie-SGP Westland

VVD Westland

Het kan en moet anders in Westland;
Westland Verstandig legt College en Raad
een alternatief plan voor!
Westland Verstandig verwerkte 15
prioriteiten in een alternatief plan. Het
Westland Verstandig-plan bevat o.m.
concrete plannen betere leefomgeving en
Peter Duijsens,
vergroening, snel bouwen 100 tijdelijke
fractievoorzitter
huizen spoedzoekers, wachtlijstenoffensief
Westland Verstandig
voor woningen en verpleegplaatsen,
structureel betere zorg, op peil brengen
voorzieningen kleinere kernen, financiële ondersteuning verenigingen,
OZB-verlaging, inspraak burgers verbeteren, extra BOA’s voor betere
handhaving openbare ruimte.
Het College verspilt veel geld aan zaken waar u als burger niets aan
hebt (dure adviseurs, opmaken visies, handhaving buitengebied, voor
€ 7.2 miljoen meer ambtenaren). Ook worden de echte vraagstukken
niet opgelost. Dat wil Westland Verstandig echt anders. Ons plan
betekent niet alleen een beter Westland, maar ook nog eens het
terugbrengen van de te hoge gemeenteschuld.
Het Westland Verstandig-plan bespaart € 38 miljoen en kost € 31
miljoen. Dus een besparing van € 7 miljoen.
Het College was gelukkig enthousiast over ons plan, gaf toe dat daar
goede keuzes in gemaakt werden en het financieel in orde was. Het
College wilde erover nadenken. Helaas bracht het geen wijziging
in de fletse begroting met verkeerde keuzes. Vooral veel euro’s

voor onzinnige zaken en kosten voor het opstellen van visies en
onderzoeken.
Westland Verstandig wilde ook wijzigingen aanbrengen in de
collegeplannen door een amendement en 26 moties. Zeven van onze
moties om Westland beter te maken kregen de steun van de Raad.
Een aantal moties kreeg geen meerderheid omdat de coalitie de boot
afhield. Nog te veel zien we bij andere partijen dat er andere belangen
spelen dan het belang van onze inwoners. In het stemgedrag zie je dat
helaas dan terugkomen. Daarom haalde een aantal van onze moties
het niet. Maar we blijven proberen onze goede ideeën uitgevoerd te
krijgen.
Wilt u meer weten, zie onze site www.westlandverstandig.nl.

WESTLAND VERSTANDIG

Dit is de eerste begroting van het nieuwe
college.
GroenLinks Westland heeft deze begroting
met een positief kritische blik bekeken.
Onze speerpunten: een groen-, sociaalen open Westland waren hierbij de
belangrijkste maatstaven. Veel ambities
Ulbe Spaans,
kwamen uit de koker van het oude college
fractievoorzitter
waar wij deel van uitmaakten. Logisch
GroenLinks Westland
dat hier niet veel kritiek op was. De
nieuwe plannen van dit college vonden
wij weinig concreet. In het uitvoeringsprogramma staan weliswaar 58
maatregelen beschreven maar veel van deze nieuwe maatregelen zijn
vaag en zonder budget omschreven.
Wij geven het startende college de gelegenheid om de komende
maanden met concrete uitwerkingen te komen.
In een door zowel oppositie- als coalitiepartijen gesteunde motie
vroegen we het college om met concrete uitwerkingen te komen op het
gebied van de klimaatdoelstellingen. Wethouder Pieter Varekamp was
enthousiast en gaf aan hier werk van te gaan maken.
Na deze nadrukkelijke toezegging hoefde deze motie niet meer in
stemming te worden gebracht.
In nauwe samenwerking met CDA en GBW kwam GroenLinks met een
motie waarin een budget voor de bestrijding van eenzaamheid werd
gevraagd. Alhoewel wethouder Piet Vreugdenhil dit ontraadde werd
deze motie door de raad unaniem aangenomen.

We blijven aandacht houden voor lastenverlaging en bereikbaar
ondernemen. Maar ook energie staat hoog op onze agenda.
VVD Westland spreekt de ambitie uit dat de nieuw te ontwikkelen
woonwijken zelfvoorzienend zijn in de energievoorziening. Een
geothermische bron in combinatie met zonnepanelen voor de
elektriciteit. Wij denken dat dit kan. Nieuwbouw is zonder aardgas. Wij
hebben het college verzocht om een haalbaarheidsstudie uit te laten
voeren op zelfvoorzienende woonwijken. Uit hoeveel woningen moet
een nieuwbouwproject bestaan om zelfvoorzienend te kunnen zijn in de
energie behoefte. Uiteraard met het oog op betaalbaar wonen.
Terugkijkend op de begrotingsraad kunnen we concluderen dat het een
goede raad was met wederzijds begrip van partijen onderling. En voor
wat betreft de bestuurscultuur…..maak fouten, leer ervan, geef het de
tijd en laten we samen werken aan een nieuwe balans.

Twee belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma werden hiermee
gerealiseerd.
Wij zien de gepresenteerde begroting met haar uitwerkingen
nadrukkelijk als een eerste start van dit college en wij geven dit college
de kans om met concrete uitwerkingen te komen op de nu te vaag
geformuleerde ambities op het gebied van duurzaamheid, cultuur,
klimaat en groen.
In aansluiting op ons verkiezingsitem “een open Westland” zullen wij
de ambities van dit college om “van onderop” en het met de burgers/
bedrijven opwerken van plannen positief tegemoet treden.
Wij wensen hen daar veel succes mee.

66 maakt Westland groener en duurzamer
De komende jaren krijgt Westland meer
openbaar groen en wordt het voor
huiseigenaren makkelijker om te investeren
in energiebesparende maatregelen. Dat is
de uitkomst van de begrotingsraad waar
moties van D66 met deze strekking werden
Benjamin Hofland,
aangenomen.
fractievoorzitter
Een paar jaar geleden wist D66 al voor
D66 Westland
elkaar te krijgen dat er in het centrum van
Naaldwijk een flinke groenvoorziening zou komen, maar het college
leek terug te krabbelen. Tijd dus om de raad om een nieuwe, stevige
uitspraak te vragen. Fractievoorzitter Benjamin Hofland: “Wij hebben
ooit gezegd dat elk dorp zijn eigen Hofpark zou moeten krijgen. Met
deze nieuwe motie legt de raad vast dat in de plannen voor het gebied
rond de Verdilaan absoluut een groot groen gebied komt, een soort
Central Park.”
D66 heeft ook bewerkstelligd dat het college leningen gaat verstrekken
aan huiseigenaren voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Veel mensen
hikken aan tegen de investering en met dit nieuwe fonds wordt de
drempel een stuk lager. De lening wordt terugbetaald met de besparing
op de energierekening.
Op verzoek van D66 gaat het college zijn uiterste best doen om de
landelijke viering van Wereldvoedseldag naar Westland te halen. Dit
evenement staat in het teken van voedselzekerheid, voedselvoorziening
en innovatie. Precies die zaken waar Westland sterk in is. D66 vindt

Er wordt waar mogelijk gewerkt aan groene daken. Op groene gebieden zijn we zuinig.
Uiteraard is dit maar een deel van de zaken die gepasseerd zijn in de
raadsvergadering. Zoals u van ChristenUnie -SGP kunt verwachten; wij
hebben aandacht gevraagd voor een gedegen begrotingsbeleid. Er is
nu geld voor de nieuwe plannen nodig, maar we verwachten dat vanaf
volgend jaar gewerkt wordt aan afbouw van de schuldenlast. Wanneer
je zuinig bent als het economisch mee zit, heb je wat te besteden wanneer het minder gaat. De Westlanders moeten daar op kunnen rekenen. Wij houden de vinger aan de pols!

dat landelijke evenementen goed zijn voor het imago van Westland en
dat er elk jaar tenminste één landelijk evenement in Westland moet
plaatsvinden.
De gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn,
ook voor inwoners die een beperking hebben. Vaak is de website het
eerste waar mensen terechtkomen en die moet dan ook voor 100%
toegankelijk zijn. Om ook het laatste gedeelte in orde te krijgen, heeft
de raad unaniem een D66-motie aangenomen.
Dit waren de eerste algemene beschouwingen van fractievoorzitter
Hofland. Hij benadrukte dat D66 ook deze periode de positief-kritische
lijn blijft volgen.

zie pagina 3
GemeenteBelang Westland

LPF-Westland
We zitten niet voor de sier in de raad!
De zaterdag voor de verkiezingen hebben
we duizenden bossen tulpen uitgedeeld
met bovenstaande tekst op de verpakking.
Verleden week hebben we bij de begroting
duidelijk gemaakt dat dit geen loze
verkiezingsleus was. We hebben de daad
Dave van der Meer,
bij het woord gevoegd. Als één van de
fractievoorzitter
winnaars van de verkiezingen zijn we
LPF-Westland
uiteindelijk met twee wethouders in het
college terechtgekomen. Het was dus zaak
om bij de begroting de grote items uit onze verkiezingscampagne te
verzilveren.
Ik kan vol trots zeggen dat dat aardig gelukt is: we gaan op drie
percelen snel aan de gang met goedkope (huur)woningen voor
Westlandse jongeren, starters en spoedzoekers. De veiligheid in
de nacht en avonduren gaan we vergroten door samen te werken
met Westlandse particuliere beveiligingsbedrijven die extra gaan
surveilleren bij gebrek aan politiecapaciteit. Ook komt er een einde
aan de voorrangssituatie voor statushouders wanneer het gaat om het
toewijzen van een woning; vanaf juli is dat verleden tijd.
Daarnaast hebben we de aanleg van 48 parkeerplaatsen op de plek
van het voormalige gemeentehuis in Naaldwijk ondersteund, we
hebben samen met de VVD het initiatief genomen om de OZB met 2%
te laten zakken en we hebben nog maar eens een motie ingediend om
tot een mooiere groenvoorziening in Westland te komen.

Het LPF-sausje over dit college is duidelijk zichtbaar. Het gaat echt
anders en er is meer oog voor de inbreng van de oppositiepartijen. Vele
moties van de oppositie worden straks ook uitgevoerd door het college.
Het gaat erom dat plannen op de inhoud bekeken worden, niet op de
afzender. Dat is een bestuurscultuur waar wij voor staan en voor blijven
staan.
Dus niet voor de sier, want wij zeggen wat we denken en doen wat we
zeggen!

Goede zaken gedaan!
GemeenteBelang Westland heeft de nieuwe
plannen van B&W in haar Begroting voor
2019 met een ‘open mind’ beoordeeld.
Veel van de voorstellen in die begroting zijn
nog door het vorige B&W in gang gezet en
door de gemeenteraad overgenomen. Daar
Remmert Keizer,
zijn we dus niet op teruggekomen.
fractievoorzitter
Bij de nieuwe plannen hebben we in
GemeenteBelang
Westland
onze bijdrage de focus gelegd op punten
waar GemeenteBelang het verschil wil
maken, zoals zorg-dichtbij, veiligheid en leefbaarheid, bouwen voor de
Westlandse vraag, versterking van de volledige glastuinbouwcluster
en gezonde gemeentefinanciën. Op een aantal punten in de nieuwe
plannen mag B&W, in ieder geval wat GemeenteBelang betreft, wel een
tandje bijzetten. Wij hebben daarvoor een zestal verbetervoorstellen
(moties) ingediend. Vier daarvan zijn door de gemeenteraad ook
overgenomen. GemeenteBelang heeft dus goede zaken gedaan.
GemeenteBelang heeft B&W aangegeven het belangrijk te
vinden dat meer ambitie wordt gelegd bij de toekomst van het
glastuinbouwcluster. Het accent in het beleid moet niet zoals nu
blijven liggen bij het handhaven van het teeltareaal maar steeds bij
kennisontwikkeling en innovatie, marktontwikkeling en economie,
en duurzaamheid als dragende pijlers voor het tuinbouwcluster in
Westland.

Een gezond en
gelukkig 2018!

Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068
www.westlandverstandig.nl / e-mail: info@duijsens.net.
Zorg-dichtbij

Kritische noten kraakte GemeenteBelang vooral bij de tegenvallende
inzet van het college op sociaal terrein. Tegenvallende inzet rond
het wegvallen van voorzieningen als nacht- en avondapotheek, om
het taxivervoer voor ouderen te verbeteren, tegenvallende inzet rond
het thema ‘Seniorvriendelijke gemeente’ en idem dito op het thema
‘Langer thuiswonen’. Ons dringende verzoek aan B&W om in de
komende periode meer en extra aandacht te geven aan het voorkomen
en tegengaan van eenzaamheid is door de geheel gemeenteraad
ondersteund.
Voorrangspositie statushouders
GemeenteBelang vindt het belangrijk dat op de sociale
huurwoningmarkt iedereen gelijke kansen heeft. Statushouders krijgen
in Westland echter een speciale voorrangsbehandeling. Op voorstel van
GemeenteBelang heeft de gemeenteraad besloten die behandeling af
te keuren en te zullen beëindigen.

PvdA Westland
Veel geblaat weinig wol
De PvdA komt op voor de minderbedeelden
in de samenleving. Daarom herkent de
PvdA zich niet in het coalitieakkoord want
• Geen woord over een actieplan voor
werkzoekende 50-plussers
• Geen woord over bestrijding van armoede
Nico de Gier,
• Geen woord over bouwen van betaalbare
fractievoorzitter PvdA
huur- en koopwoningen
Westland
• Geen woord over buurthuizen tegen de
eenzaamheid
• Geen woord over woon-zorgzones, polikliniek of nachtapotheek
• Geen woord over de kustvisie
• Geen woord over schone lucht of schoon water
Het collegeprogramma zegt daar ook niets over en kent maar 9
ambities:
1. Het college wilt graag vertrouw worden, tja wie niet?
2. de gemeente moet leren van haar fouten, natuurlijk
3. de uitgaven moeten gedekt worden, dus gaan de woonlasten 2,4 %
omhoog
4. het gebruik van de schaarse grond in balans, top, maar welke
balans?
5. aanpakken arbeidsuitbuiting en meer buurtpreventie, wie kan daar
tegen zijn.
6. Sociale problemen moeten door de markt en de bewoners worden
opgelost, tja dat is niet helemaal wat de PvdA vroeg.

7. het bedrijfsleven kan wereldwijde problemen oplossen als zij
innoveert, maar daarvoor verdwijnt wel het geld voor duurzaamheid.
8. 4 jaar nadenken over een fosielloze energievoorziening
9. en 4 jaar nadenken over hoe innovatie Westland bereikbaar maakt.
De PvdA heeft tegen het uitvoeringsprogramma 2019 en de
bijbehorende 1e begrotingswijziging 2019 gestemd. Voor 2019 haalt
het college 10 miljoen uit de spaarpot van de gemeente, ondanks
meer geld uit het gemeentefonds en extra geld ter bestrijding van
schulden en armoede. De PvdA vroeg in 4 moties om iets te doen aan
de werkloosheid, het woningtekort en meer preventie in de zorg. Geen
van deze moties kreeg echter voldoende steun. Gelukkig vond bijna
de hele gemeenteraad wel dat de verhoging van de woonlasten deels
teruggedraaid moest worden door verlaging van de OZB.

SERVICE
Hoe komt u in contact met de raad?
Voor al uw vragen over de gemeenteraad van Westland kunt u bellen
of mailen met de griffie. Dit is het ondersteunende orgaan van uw
gemeenteraad. Bellen kan naar 14 0174 en een e-mail sturen kan
naar griffie@gemeentewestland.nl.
Griffie
Die griffie onder leiding van de griffier draagt onder andere zorg voor
de agenda’s, de planning rondom de vergaderingen en alle faciliteiten
die de raad nodig heeft om zo goed mogelijk de gemeente te vertegenwoordigen. Ook de informatievoorziening waar u als inwoner behoefte
aan heeft, als het de raad betreft, wordt door de griffie verzorgd.
Inspreken?

U kunt als inwoner of ondernemer uw mening laten horen aan de
gemeenteraad. Dit kan op verschillende manieren en één mogelijkheid
is door gebruik te maken van uw spreekrecht. Aan het begin van
een commissie- of raadsvergadering kunt u vier minuten de raad
toespreken. Als u dit wilt, kunt u zich aanmelden bij de griffie via
bovenstaande gegevens.

