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ANDERS DENKEN, SAMEN DOEN! 

Algemene  Beschouwi ngen 2017  –  1e  te rmi jn  
 
 
Voorzitter, 
 
Het gaat goed in Midden Delfland 
Inwoners van Midden-Delfland zijn tevreden, wonen in een fijne buurt en voelen zich veilig. 
Volgens het buurtonderzoek van het Algemeen Dagblad waarderen Midden-Delflanders 
deze aspecten van hun eigen buurt maar liefst een vol punt hoger dan de rest van 
Nederland. Dat vinden wij niet vreemd.  
 

Wij wonen, werken en recreëren namelijk in de duurzaamste gemeente van Nederland. 
Dat blijkt uit de nationale monitor duurzame gemeenten van Telos. Milieukwaliteit, 
economische en sociale kwaliteit worden hier in onderlinge samenhang verbeterd. Het een 
gaat dus niet ten koste van het ander, maar versterkt elkaar juist op positieve wijze. En dat 
merken inwoners, bedrijven en instellingen.  
 

Bovendien behoort onze ambtelijke organisatie tot de top 10 van beste 
overheidsorganisaties in Nederland. Werknemers vragen zich steeds af op welke manier de 
dienstverlening aan inwoners kan worden verbeterd. Ze pakken uitdagingen enthousiast aan. 
Zo werd het afgelopen jaar een aantal bedrijfsprocessen zorgvuldig bekeken en efficiënter 
ingericht. Er is ook geïnvesteerd in deskundigheid van werknemers. Daar hebben inwoners 
én werknemers natuurlijk direct profijt van.  
 

Ook in financieel opzicht staan we er goed voor. De afgelopen jaren bezuinigden we zonder 
dat inwoners daar last van hadden. De OZB en rioolheffing bleven gelijk en dat is ook 
komend jaar weer het geval. We kunnen nog altijd rekenen op een degelijke financiële 
reserve. Er is voldoende weerstandscapaciteit om onvoorziene financiële tegenvallers op te 
vangen. We kunnen zelfs extra investeren.  
 

Inwoners genieten dus van een prachtige, fijne en veilige gemeente en hoeven hiervoor niet 
extra in de buidel te tasten. Daar zijn we trots op. 
 
We deden het samen in Midden-Delfland 
We hebben het samen goed voor elkaar, maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. De gemeente 
investeerde het afgelopen jaar in grote projecten: de ontwikkeling van de Maaslandse Dam, 
Keenenburg V in Schipluiden en het gezondheidscentrum Maasland. We waren verheugd 
dat de eerste paal van CPO Schipluiden (ons initiatief) werd geslagen en we waren bijzonder 
blij met de oprichting van een eigen Midden-Delflandse zuivelcoöperatie. Daarnaast 
verruimden we de erfpachtregeling. Nog meer mensen kunnen nu een huis kopen, verkopen 
gaan sneller en de gemeente houdt minder grond in eigendom. Allemaal mooie voorbeelden 
van een actieve, ondernemende gemeente. 
 

We werkten ook hard aan onze zorgvoorzieningen. Dat was spannend. Wij staan voor 
goede, passende zorg dichtbij huis. Maatwerk en een persoonlijke benadering zijn onze 
belangrijkste kernwoorden. We wisten niet zeker of we dit ook na alle veranderingen in de 
zorg nog steeds zouden kunnen waarmaken. We zijn er trots op dat dit toch gelukt is zonder 
dat hiervoor extra kosten zijn gemaakt. Het Maatschappelijk Team heeft fantastisch werk 
verricht.  
 

Vooral de manier waarop we deze mooie resultaten behaalden, is voor ons positief. Het 
afgelopen jaar werkten we namelijk vooral samen aan ontwikkelingen en verbeteringen. 
Burgerparticipatie noemen we dat, een echt OGP-punt. Inwoners waren vaker betrokken bij 
ontwikkelingen in hun directe omgeving. We beslisten met elkaar hoe de huisvesting en 
inburgering van nieuwe statushouders geregeld wordt. We werkten samen met inwoners en 
ondernemers aan plannen voor de herontwikkeling van het centrum van Schipluiden. Er 
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waren ook tal van andere meedenkmomenten, zoals de participatieavond over de Kreekzone 
en enquêtes over herinrichting van eigen straten, speeltuinen en veilige fietsroutes. Wij 
geloven in deze nieuwe manier van besturen. Met elkaar én voor elkaar, ook volgend jaar! 
 
We investeren in Midden Delfland 
Wat goed is, willen we goed houden. Daarom moet onze gemeente zich blijven ontwikkelen. 
Op veel terreinen is innovatie noodzakelijk. Want in veranderende tijden betekent stilstand 
achteruitgang. Bovendien is Midden-Delfland een gemeente met een bijzondere opdracht. 
Als groene centrumgemeente in de metropool van Rotterdam en Den Haag moeten we ons 
stevig profileren en positioneren. Daarom gaan lopende investeringen door en doen we ook 
nieuwe investeringen. De begroting laat zien dat we hier gelukkig voldoende financiële 
mogelijkheden voor hebben. 
 

De gemeente investeert dus in onze gebiedskwaliteit. Ze werkt actief aan de aanwijzing van 
ons gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap. Hiervoor ligt een investeringsplan klaar van 
26 miljoen voor tal van projecten die de gebiedskwaliteit ten goede komen. Zo zijn er 
plannen voor de herontwikkeling van locatie ’t Kraaiennest en de verdere bescherming van 
weidevogels. Er wordt gewerkt aan nieuwe concepten voor biologisch boeren, realisatie van 
een nieuw hippisch centrum en verbetering van fiets- en ruiterpaden. Een 
landschapsarchitect en gebiedscoördinator stemmen alle ontwikkelingen goed op elkaar af. 
Er zijn ook plannen voor de dorpen. Er wordt geïnvesteerd in de kern van Schipluiden en in 
de poort van Maasland. Scholen kunnen volgend jaar opnieuw € 200.000,- extra besteden 
aan goed onderwijs voor onze kinderen.  
 

Met de voornemens in deze begroting toont Midden-Delfland visie, daadkracht en 
ondernemerschap. Dat komt ten gunste van onze inwoners, de dienstverlening en de 
gebiedskwaliteit. Wij ondersteunen deze lijn van harte. Sterker, het smaakt naar meer! 
 
Want… OGP is nog niet klaar in Midden Delfland 
OGP staat voor duurzaamheid en een groene leefomgeving. We vragen extra aandacht voor 
de rust en stilte. Verstoringen van herrieboten, vliegverkeer en autowegen willen wij zoveel 
mogelijk terugdringen. Op welke manier gaan we dat het komend jaar realiseren? We zijn 
voorstander van energieneutraal bouwen. Hoe gaan we zorgen voor een breed gedragen 
programma waarin zowel bestaande bebouwing als nieuwbouw wordt meegenomen? OGP 
wil voor beide zaken extra geld uittrekken. 
 

OGP staat voor inzet, betrokkenheid en speciale aandacht voor moeilijke, lokale dossiers. 
Ook als het tegenzit, blijven we met onverminderde inzet werken aan complexe dossiers, 
zoals het centrumplan Den Hoorn, Abtswoude 52 en de Kistenfabriek in Maasland. Wij 
houden vol, ook wanneer oplossingen ver weg lijken. Wij roepen het college op ons 
voorbeeld te volgen. Ga voortvarend te werk en boek snel zichtbare resultaten.   
 

OGP staat voor vernieuwende oplossingen voor oude problemen. Zo zoeken we buiten 
normale kaders naar mogelijkheden voor extra parkeerruimte en verbeterde bereikbaarheid 
bij centrumontwikkelingen. Wij willen handelen vanuit een langetermijnvisie, zeker in 
Schipluiden en Maasland, waar nog volop mogelijkheden zijn. We denken ook  aan creatieve 
manieren voor de ‘last mile’, zodat onze dorpen beter bereikbaar worden voor inwoners en 
toeristen. Welke mogelijkheden ziet het college kans om hier samen met de buurgemeenten, 
provincie en MRDH vorm aan te geven? We bedenken nieuwe woonvormen voor jongeren 
en senioren, zodat zowel jongeren als ouderen hier kunnen komen of blijven wonen. Welke 
creatieve ideeën heeft het college om specifiek hiervoor plannen te ontwikkelen en 
realiseren?  
 

OGP vindt dat inwoners waar mogelijk betrokken moeten worden bij beleidsvorming. Dat 
moet wel goed gebeuren. Wij bekijken bij ieder raadsvoorstel of het zich leent voor 
burgerparticipatie, wat we gaan doen en hoe we dat samen vormgeven. Welke 
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mogelijkheden ziet het college voor verdere implementatie en verbeterde uitvoering van het 
bestaande participatiebeleid?  
 

OGP is er voor inwoners. Ook voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. We 
willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op creatieve wijze helpen aan werk of 
een nuttige tijdsbesteding. We gaan voor meer beschutte werkplekken. Welke targets 
kunnen we voor het komend jaar stellen? Voor mensen die aangewezen zijn op zorg, willen 
wij goede, onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is nodig. Zeker met de integrale, 
persoonlijke aanpak die Midden-Delfland kenmerkt, moeten inwoners hun vragen of 
knelpunten kwijt kunnen bij een onafhankelijke derde. Welke verbetermogelijkheden ziet het 
college op dit punt nog voor de komende periode?  
 
Kortom 
OGP staat voor een duurzame samenleving, waarvoor iedereen zich inzet en waarin 
iedereen participeert. Samen met jong en oud willen blijven we werken aan een vitaal en 
groen Midden Delfland. Zo maken wij lokaal het verschil. Doet u mee? Ons motto blijft: 
anders denken, samen doen! 
 
 
fractie OGP Midden-Delfland 
18-10-2016 
 

 


