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September 2018

V.l.n.r. Burgemeester Arnoud Rodenburg en wethouders Wendy Renzen-van Leeuwen,
Hans Horlings en Sonja Smit.

Duurzaam vooruit!
Midden-Delfland is een bijzonder landschap met mooie dorpen. Inwoners maken en koesteren
Midden-Delfland. Samen vormen zij herkenbare en hechte gemeenschappen. Dat is de essentie van
ons bestaan en maakt Midden-Delfland bijzonder. Kwaliteit staat voorop bij alles wat we doen.
Op welke manier? Dat leest u in deze inleiding.

Duidelijk
Midden-Delfland is uniek. En dat blijven we. De inspirerende richting van de afgelopen jaren zetten
we voort. Tegelijk moedigen wij goede ideeën voor ontwikkeling vol enthousiasme aan. Ons open en
groene landschap benutten we optimaal voor agrarisch gebruik. Duurzaam en met een zo hoog mogelijk
rendement. Wij zijn Cittaslow.
Met Cittaslow zetten wij altijd die stap extra. Onze keuzes wegen wij breder af dan alleen op doorlooptijd
en kosten. Onze inwoners krijgen de persoonlijke aandacht en de zorg die nodig is. Dat maakt ons een
fijne, gastvrije en duurzame gemeente.

Ambitieus
Met veel plezier doen wij u als college een groot aantal toezeggingen over wonen, werken en beleven.
Wij zorgen voor meer variatie in wonen. Zo behouden we levendige dorpen.
Diversiteit aan inwoners juichen wij toe. Het zijn de schouders die de Midden-Delflandse gemeenschap en
onze voorzieningen dragen. We ondersteunen de opwekking van schone energie en we dringen onze
energiebehoefte terug. Toename van verkeer leiden we in goede banen.
We bieden maatwerk. We geven op de persoon afgestemde zorg voor een veilig, gezond en waardig leven.
Dat doen we zoveel mogelijk in een thuissituatie.
Werk speelt daarbij een belangrijke rol. Het brengt trots en eigenwaarde. Het maakt dat we ons gezonder
voelen. We zetten in op werkgelegenheid en stimuleren duurzame innovatie bij onze ondernemers.
Iedereen is van harte welkom om het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland zelf te beleven.
Dat geldt zeker voor de inwoners van de nabijgelegen steden. We investeren in recreatie en toerisme.

Samen doen
Wij zijn Midden-Delfland. Een gemeente met een missie. Dat maakt ons een herkenbare en duidelijke
gesprekspartner voor onze inwoners, ondernemers en medeoverheden. Onze gesprekken zijn overleggen.
We spreken over algemene belangen maar ook over individuele belangen. Met begrip voor elkaars rol
komen we tot afspraken. We zijn gericht op de unieke samenleving van Midden-Delfland.
Schipluiden, 18 september 2018
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Algemene uitgangspunten
Wij onderschrijven de tekst uit het hoofdlijnenakkoord Duurzaam vooruit!. Wij erkennen ook de opdrachten
vanuit het uitvoeringsprogramma 2015 – 2025. Aan het eind van onze collegeperiode zijn al deze doelen
gerealiseerd of binnen handbereik.

De omgevingsvisie
Wij koesteren ons landschap en onze dorpen. En gaan voor vitaliteit en kwaliteit. Het belangrijkste document
waarin we dat vastleggen is de omgevingsvisie. Daarin komen de visie Vitale Dorpen, de gebiedsvisie en het
uitvoeringsprogramma samen. De omgevingsvisie maken we in deze collegeperiode. Daarbij is er overlap.
Het huidige uitvoeringsprogramma loopt tot 2025.

Zorg
De afgelopen jaren speelden er grote veranderingen op het gebied van zorg. Midden-Delfland heeft dat
goed opgepakt. We leveren adequate zorg. Casuïstiek bekijken wij altijd vanuit meerdere invalshoeken.
Zo krijgen wij de zorgbehoefte van onze inwoners goed in beeld. En kunnen we maatwerk leveren.

Open oriëntatie naar de samenleving
Onze inwoners en specifieke doelgroepen betrekken we actief bij wat we doen en bij wat we van plan zijn.
Daarvoor nemen wij graag het initiatief met bijvoorbeeld wijkgesprekken, poldergesprekken en individuele
gesprekken. Dat geldt straks ook voor het opstellen van de omgevingsvisie.
Wij vinden het ook fijn als inwoners zelf initiatief nemen. Vragen en opmerkingen vanuit de samenleving
zijn kansen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Middelen
Midden-Delfland loopt graag voorop op de gebieden landschap, duurzaamheid en voedselproductie voor
de nabije stad. Met onze financiën willen we juist in de pas lopen. Onze legestarieven zijn op zijn hoogst
kostendekkend en onze lokale belastingen stijgen òf met de inflatie òf met de waardestijging (OZB).

Indeling
Dit collegewerkprogramma heeft dezelfde indeling als het hoofdlijnenakkoord.
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I

Landschap
Onze inwoners vormen onze gemeenschappen. Zij zijn voor ons het meest belangrijk. Maar zonder landschap
is er geen Midden-Delfland. Ons landschap is altijd door onze inwoners gekoesterd. Daarom is het nu ook
zo waardevol. Wij werken hard om ons landschap verder te ontwikkelen.

Ontwikkelen en koesteren
Wij behouden, ontwikkelen en koesteren ons landschap.
1	We koesteren onze identiteit. Dat ligt vast. Hoe we dat precies blijven doen, beschrijven we in 2022
in onze omgevingvisie.
2	We behouden de waarde van ons landschap. Dat verstevigt ook de erkenning als eerste Bijzonder
Provinciaal Landschap van Nederland.
a	We realiseren verbetering in onze ruimtelijke kwaliteit, ecologie, biodiversiteit en weidevogels.
De oppervlakte ecologisch en circulair beheer binnen de Coöperatie Beheer Groengebieden
Midden-Delfland U.A. breiden we verder uit.
b	We zorgen met boeren en gebiedspartijen voor vormen van landschapsbeheer die de kwaliteit
verbeteren en duurzaam beheer mogelijk maken. Abtswoude 52 is onze eerste pilot.
3	We bevorderen de beleving van het landschap met openheid en zichtlijnen. Dat doen we onder meer
door afzonderlijk liggende bedrijven zoals kassen te saneren.
De laatste grote tuinbouwkas in de Commandeurspolder is hiervan een voorbeeld.
4	In 2020 ontwikkelen we samen met het hoogheemraadschap een visie en aanpak voor bodemdaling.

Agrarisch ondernemen
Wij steunen de dragers van ons landschap.
5	We gaan verder met het innovatieprogramma MiddeninDelfland (MIND) met kennissessies en
netwerkbijeenkomsten. Concreet bieden wij:
a	experimenten met landschapsdiensten, natuur, bodem en water voor de veehouderij (inclusief
studentenopdrachten);
b	voortzetten van projecten met voedsel (Delflandshof, Delflandse Vleesmeesters, Farm-I-See),
beleving en versterken stad-landrelatie (fruitboomgaard en pluktuin, stadslandbouw, Herenboeren,
boeren treden naar buiten), biodiversiteit (Honey Highway, weidevogels) en innovatieve landbouw
(natuurinclusieve boerderij, energieneutrale boerderij, bokashi, datagedreven landbouw, mobiele
zuivelinstallatie);
c	themasessies, excursies en innovatiesessies;
d	uitvoeren van en medewerking verlenen aan projecten voor het tegengaan van versnelde
bodemdaling. Bijvoorbeeld met dynamisch waterpeilbeheer of onderwaterdrainage.
6	
We willen een gezonde agrarische sector die een bijdrage levert aan de mondiale klimaatdoelstellingen.
Het project Duurzaam Boer Blijven zetten we voort.
7	Agrarische bebouwing is noodzakelijk, maar we willen geen volgebouwd landschap:
a	bedrijven die willen uitbreiden, kunnen op onze medewerking rekenen.
		Dat geldt ook voor ondernemers die een agrarisch bedrijf willen overnemen. (Her-)gebruik van
gebouwen in het buitengebied heeft onze voorkeur boven de ontwikkeling van nieuwe.
Bij uitbreidingswensen letten we op een zorgvuldige inpassing in het landschap;
b	agrarische gebouwen die vrijkomen, worden gebruikt voor een agrarisch doel. Is dat niet mogelijk?
Dan is herbestemming van de bebouwing (eventueel met herbouw of renovatie) een goed alternatief.
We staan open voor tijdgebonden maatwerk als een permanente wijziging van de bestemming niet
mogelijk is. Hierop maken we geen beleid. We bekijken dit per geval.
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Beleving voor iedereen!
Wij willen een beleefbaar en bereikbaar landschap.
8	We realiseren onze mooie entree Maaslandse Poort. Bezoekers vanuit de regio worden er door onze
ondernemers gastvrij ontvangen en gewezen op al het moois dat Midden-Delfland biedt.
De inwoner komt bij het passeren van de poort thuis. Vanaf de poort rijden automobilisten Maasland
binnen, waarvoor de 30 km-zone al geldt. F ietsers krijgen de ruimte.
9	We zijn ‘gras’ in een verstedelijkte omgeving en dat willen we blijven. De druk van woningbouw vanuit
de omliggende gemeenten is enorm. Anderzijds is er ook het besef dat niet alles volgebouwd kan en
mag worden. Wij staan open voor het faciliteren van de regionale woningopgave en werken samen met
de regio aan een kostendekkend plan. Midden-Delfland draagt daarin bij met recreatiemogelijkheden
en watercompensatie (liefst met dubbel grondgebruik).
10	Onze lokale producten moeten de regio in. Met de producenten van levensmiddelen overleggen we
over korte ketens. Onze gemeente pakt hierin graag haar rol op.
11	Gebiedsmarketing is cruciaal voor meer bekendheid van Midden-Delfland. Samen met ondernemers,
boeren, natuurorganisaties en kunst- en cultuurpartners realiseren we een recreatieplatform dat
de hele branche vertegenwoordigt. Dit platform draagt ook (financieel) bij aan gebiedspromotie en
publieksvoorlichting.
12	We zoeken naar de passie van jongeren voor Midden-Delfland. En stimuleren die.
	Dat doen we samen met de scholen.
13	We vergroten de recreatieve mogelijkheden en de bereikbaarheid van Midden-Delfland. Samen met
Landschapstafel Hof van Delfland en MRDH verbeteren we onze fietsroutes. We denken daarbij aan
een nieuwe ecologische en recreatieve verbinding over de A13. Ook willen we ontbrekende
dwarsverbindingen tussen bestaande routes aanleggen en wegen in het buitengebied omvormen
naar fietsstraat.
14	Stilte is een van de kernkwaliteiten van Midden-Delfland. Daarom passen we stiltebeleid toe.
15	Midden-Delfland biedt inwoners van omliggende gemeenten recreatiemogelijkheden.
	Het Kraaiennest vinden wij een geschikte locatie voor recreatie. We willen dit gebied samen met
marktpartijen ontwikkelen.
16	We maken onze cultuurhistorie beleefbaar in het landschap. Dat doen we bijvoorbeeld met de
Erfgoedlijn Trekvaarten. Ook museum Het Tramstation en de bestaande molens zijn hiervoor geschikt.
17	
Alle monumenten verdienen goed onderhoud. Dat kan alleen als ze een functie vervullen. De gemeente
zorgt er samen met eigenaren voor dat alle monumenten gebruikt worden, een functie hebben en op
de juiste wijze worden onderhouden.
18 We informeren, met digitale borden, onze inwoners en bezoekers over actuele zaken bij onze
toegangswegen.
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II

Duurzaamheid
We dringen onze energiebehoefte terug en wekken onze energie duurzaam op.

Minder en schone energie
19	Begin 2019 kan de raad de Regionale Energie Strategie (RES) vaststellen. Deze werkt door in onze
lokale energievisie en in het uitvoeringsprogramma. Voor onze energievisie komt er een geactualiseerd
uitvoeringsprogramma. We realiseren ook de eerder beschreven acties. Er gaat een energiecoöperatie
en een warmtecoöperatie van start. Ook komt er een warmterotonde waar wij op aangesloten willen
worden.
20	Het plan van aanpak voor een transitie naar gasloze wijken is in deze periode gereed.
21	Het experiment met energiezuinige openbare verlichting bleek succesvol. We gaan door met de
gefaseerde uitrol in zowel de dorpscentra als het buitengebied.
22	We stimuleren het gebruik van duurzame energiebronnen. We bieden medewerking als er een tweede
geothermieproject komt, we zetten in op verduurzaming van de glastuinbouw. We faciliteren de installatie
van zonnepanelen op (grote) daken van schuren, stallen en loodsen.
23	We onderzoeken de mogelijkheid om particuliere woningeigenaren een (financiële) prikkel te geven
om hun (bestaande) woningen energieneutraal (of CO2-armer) te maken.

Klimaatverandering werkt door in onze aanpak
24	We vergroenen onze dorpscentra en investeren in bomen, struiken, gras en halfverharding. We kiezen
voor insectvriendelijke maatregelen.
25	Gelijktijdig met groot onderhoud richten we onze straten klimaatadaptatief in. We verminderen de
verstening (operatie Steenbreek) en zorgen voor wateropvang onder bestrating en via wadi’s.
26	In 2019 voeren we een stresstest uit op onze riolering op basis van landelijke criteria. De maatregelen
voor het voorkomen van wateroverlast voeren we door.
27	We passen de wateropvang aan de klimaatverandering aan. Samen met het hoogheemraadschap
verrichten we metingen en delen we informatie over rioolgegevensbeheer en gemalenbeheer.
Zo vergroten we onze sturingsmogelijkheden en besparen we op onze kosten.
28	
Met het hoogheemraadschap maken we in 2019 afspraken over ecologisch beheer van de watergangen.
Zo vergroten we de biodiversiteit en verhogen we de waterkwaliteit.
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III

Inwoners
Iedereen werkt, werkt mee of werkt aan
Meedoen is belangrijk. Werk helpt daar enorm bij. Het is een blijvend speerpunt voor dit college.
29	
We bevorderen de uitstroom naar werk. Eind 2018 zijn er maximaal 120 huishoudens met een uitkering
van de gemeente. We houden die dalende lijn vast.
	Medio 2019 is de vervolgaanpak klaar. Hierin maken we een programmatische verbreding naar lokale
ondernemers, onderhoud groen en gemeentelijke inkoop en aanbesteding.
30	
Is werken niet mogelijk, dan gaan we op zoek naar een andere manier voor maatschappelijke participatie.
31	De gemeente neemt, als werkgever, mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onze doelstelling zetten we op 150% van de verwachte opdracht voor een werkgever van onze omvang.
32	Jongeren zonder startkwalificatie krijgen intensieve begeleiding naar scholing, werk of een combinatie
daarvan (praktijkleerplaatsen).
33	
Uiterlijk 2020 voeren we structureel social return (5%) in als onderdeel van het gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingsbeleid en bij de gemeentelijke aanbesteding van werken.
34	
Een bloeiend verenigingsleven hoort bij Midden-Delfland. We bevorderen de vitaliteit van de verenigingen
met het samenvoegen van maatschappelijke functies in één gebouw. Dat levert kostenbesparing en
kruisbestuiving op.

We bieden zorg op maat
We bieden de zorg waaraan behoefte is. Als de situatie dat vraagt, kijken we aandachtig op welke manier
we maatwerk kunnen leveren.
35	Ons maatschappelijk team en onze leerplichtambtenaar zetten zich in voor preventie om – duurdere –
zorg te voorkomen of te beperken. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners.
36	Zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen gebeurt zoveel mogelijk binnen de setting van een
normale thuissituatie.
a	Voor ouderen leggen we onder meer de focus op (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen, tegengaan
van vereenzaming en versterken van de mantelzorg.
		Met deze maatregelen worden onze dorpen (zoveel mogelijk) zorgneutraal: onze inwoners hoeven
het dorp niet uit voor zorg.
b	Voor jongeren leggen we de focus op zorgaanbod gericht op een goede en veilige thuissituatie.
Is dit niet mogelijk, dan zoeken we naar een zorgaanbod in (bij voorkeur) een gezinsvorm.
37	
Met de scholen gaan we in gesprek over de zorgbehoefte van hun leerlingen en de lokale mogelijkheden
om daarin te ondersteunen.
38	
We spelen in op de toenemende zorgvraag en willen wachtlijsten voorkomen. Lukt dat niet, dan helpen
we om de tussenperiode zo goed mogelijk te overbruggen. We gebruiken hiervoor de reserve sociaal
domein.
39	Binnen H4 is er ketenzorg voor kwetsbare jeugd en jongeren. De knelpunten bij de overgang naar
18+ lossen we op.
40	We schakelen over naar prestatiegerichte inkoop WMO (per 2019) en Jeugdzorg (per 2020) voor meer
kwaliteit en zorg op maat tegen beter beheersbare kosten.
41	
We leggen onze cliënten uit op welke manier ze gebruik kunnen maken van hun recht op onafhankelijke
cliëntondersteuning.
42	In 2019 controleren we extra op zowel de rechtmatigheid van Wmo-verstrekkingen als op het oneigenlijk
gebruik van uitkeringen en verstrekkingen. Zo bewaken we onze overheidsmiddelen.
43	Binnen H4 en met DSW richten we ons op kwetsbare inwoners met aandacht voor triage en toeleiding,
langer zelfstandig thuis wonen, ketenzorg en preventie. Ons doel is het aanbod en de ondersteuning
te versterken. Ook op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van zorgneutrale dorpen.
44	We gaan door met H4 als meest dementievriendelijke regio. Mantelzorgers moeten worden ontlast.
Tegelijk willen we bereiken dat kwetsbare inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
45	Binnen H4 gaan we verder met het ontwikkelen van ketenzorg GGZ voor kwetsbare volwassenen.
Doel is onder meer om de overlast van personen met verward gedrag te beperken.
46	Schuldhulpverlening zetten we in als integraal onderdeel van de zorg. We voorkomen escalatie en
bieden betere ondersteuning aan (multi-probleem) gezinnen.
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47	Wij zetten ons ervoor in dat kinderen geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling door
financiële zorgen.
48	We zorgen voor een integrale aanpak bij wijken of straten waar problematiek speelt op de gebieden
wonen, zorg, buitenruimte en/of veiligheid. Dit doen we samen met onze partners. De regie ligt
bij een gebiedsregisseur.

Lokaal veiligheidsbeleid
49	In 2019 actualiseren we het actieprogramma veiligheid. Dit programma richt zich zowel op de
ondersteuning van landelijke thema’s en projecten als op de aanpak van gemeentelijke onderwerpen
met prioriteit. Voorbeelden hiervan zijn huiselijk geweld, ondermijning en het stimuleren van
aangiftebereidheid. Ook als het niet gaat om een High Impact Crime (HIC).
50	We gaan door met de structurele ondersteuning van onze buurtpreventen.

9

Midden-Delfland Collegewerkprogramma 2018 – 2022 Duurzaam vooruit!

IV

Ontwikkeling
Economie en grondstoffen
51	We ondersteunen initiatieven van ondernemers die bijdragen aan innovatie van de glastuinbouw voor
behoud van de werkgelegenheid. We werken daarvoor samen in de Greenport.
52	Verdere ontwikkeling van onze bedrijventerreinen is nodig voor voldoende werkgelegenheid. Ook bij
volledige invulling van Harnaschpolder. Om woningbouw mogelijk te maken, onderzoeken we de
mogelijkheid om bestaande bedrijventerreinen te verplaatsen.
53	Maximaal 100 kilogram restafval per inwoner is onze doelstelling voor 2020. Dat is goed voor het
milieu én verminderd de kosten. Het gaat hier om kostendekkende tarieven dus onze inwoners hebben
hierbij direct baat.
We gaan door met de invoering van ‘het nieuwe inzamelen’ van het huishoudelijk afval in Midden-Delfland.
Met in 2018 een volledige implementatie in Maasland en in 2019 in Den Hoorn. Schipluiden zamelt al
op deze wijze in.
54	
We verminderen onze afvalstoffen door ingezamelde materialen als grondstof te hergebruiken. Vooral bij
bedrijfsafval is hierin een forse milieuwinst en een hoog rendement te behalen. We onderzoeken of
we dit als haalbaar project kunnen oppakken.
55	Samen met agrarische ondernemers ontwikkelen we beheervormen voor onze gemeentelijke gronden.
We stimuleren hergebruik van restproducten als maaiafval.
56	We willen de ecologische en economisch duurzame bedrijfsvoering bij grondgebonden veehouderij
verder vergroten. Tot minimaal 2020 zetten we de studiegroep Kringlooplandbouw voort met extra
aandacht voor jonge boeren, waterkwaliteit en weidevogelbeheer.
57	De agrarische gronden voor de grondgebonden veehouderij willen we behouden. We continueren
daarom tot tenminste 2022 de subsidieregeling Verkavelen voor een landschap van stand.
58	We ondersteunen de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook zoeken we aansluiting bij
relevante kennisinstellingen. We werken mee aan de ontwikkeling van een fieldlabstructuur en
de opbouw van een campusontwikkeling, waaronder World Horti Center en Equestrum.
59	De gronden in Harnaschpolder worden in een zodanig tempo uitgegeven dat vóór het einde van
de collegeperiode afspraken over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap
Harnaschpolder zijn gemaakt.
60	We willen de afzet van onze lokale producten via regionale horeca en detailhandel vergroten (korte
ketens). Samen met MIND, Greenport West-Holland, Farm-I-See en andere partijen werken we daarvoor
in 2019 de mogelijkheden uit.
61	
We werken mee aan de promotie van gezonde, eerlijke streekproducten. Zelf kopen wij deze producten
natuurlijk ook.
62	We kopen bij voorkeur producten bij lokale ondernemers die onze doelstellingen onderschrijven.
Een indicatie hiervan is het Cittaslow-supporterschap.

Goed wonen in een vitaal dorp
63	Wij zorgen er voor dat de centrumplannen voor Den Hoorn, Maasland en Schipluiden fysiek in uitvoering
zijn. Ieder plan met zijn eigen dynamiek afgestemd op het dorp.
a	In Den Hoorn kijken we in het bijzonder naar het voorzieningenaanbod en de verkeersafwikkeling.
Deze collegeperiode willen we 350 woningen erbij. Om dat te realiseren onderzoeken we of
woningbouw mogelijk is tussen de Woudseweg en de Zuidhoornseweg.
b	
In Schipluiden richten we ons op een toename van 200 woningen / huishoudens om het voorzieningenniveau in stand te houden. Met de structuurvisie in de hand gaan we in overleg met eigenaren,
belanghebbenden en omwonenden voor de ontwikkeling van het centrum. Onze doelstellingen zijn:
		

–	het realiseren van woningen;

		

–	het, met respect voor historische structuren, beleefbaar maken van de historie.

c	In Maasland richt de ontwikkeling zich op de kwaliteit van het historisch centrum en op verbinding
met de Maaslandse Poort. Onze doelstellingen zijn:
		

–	het realiseren van 160 extra woningen;

		

–	ruimte voor ondernemers met uitbreidingsplannen;

		

–	alternatief gebruik van gebouwen die hun functie hebben verloren;

		

–	planuitwerking met behoud en respect voor de historische uitstraling van het voormalig
gemeentehuis;

		–	
nieuwe parkeervoorzieningen.
10

Midden-Delfland Collegewerkprogramma 2018 – 2022 Duurzaam vooruit!

64	We willen enerzijds het landschap beschermen en anderzijds extra woningen om de vitaliteit van
de dorpen te behouden. Meerlaags en verdichtend bouwen is daarom onvermijdelijk. De uitdaging is
om hierbij het dorpse karakter te behouden.
65	We willen een meer divers aanbod van woningen in onze dorpen. Zo komen we tegemoet aan de
wensen en behoeften van meerdere doelgroepen. We zorgen voor woningen die geschikt zijn voor
starters op de woningmarkt.
66	We actualiseren onze parkeernorm op basis van onder meer veldonderzoek (wat is de feitelijke situatie).
Hiermee verkleinen we het parkeerprobleem. De gebieden die niet aan de norm voldoen brengen we in
kaart. Hiervoor werken we oplossingen uit. Nieuwbouwprojecten moeten voorzien in de eigen parkeerbehoefte.
67	
De aanpak voor het inrichten van de openbare ruimte in de Plantage in Maasland en de Lijsterbesstraat
in Schipluiden was succesvol op het gebied van participatie en kwaliteit. Deze werkwijze gaan we in
de hele gemeente toepassen.
	Kwaliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte is
onze inbreng.
68	Er komen Tiny Houses aan de Woudselaan. Deze ervaring gebruiken we om te bepalen onder welke
voorwaarden deze woonvorm bij onze gemeente past. Eén van de voorwaarden heeft betrekking op
de betekenis voor de samenleving, bijvoorbeeld in het beheer van de openbare ruimte.

Verkeerstromen leiden we in goede banen
69	De N468 moet, onder meer voor het economisch belang van de aanliggende bedrijven, worden ingericht
als volwaardige ontsluitingsweg voor wagens tot 40 ton. De weg krijgt een onaantrekkelijke inrichting
voor bovenlokaal verkeer. Met de provincie en het hoogheemraadschap komen wij tot een financieel
en economisch acceptabele oplossing voor overname.
70	We starten met de pilot ‘last-mile’. Dat doen we in het kader van het Innovatienetwerk Automatisch
Vervoer Last Mile (AVLM) of als lokaal experiment. Het slimmer organiseren van het laatste stapje in
ons vervoer draagt bij aan verbetering van de bereikbaarheid. Ook biedt het kansen voor duurzame
innovatieve economische groei en werkgelegenheid. We verwachten dat een oplossing voor de last-mile
ook een belangrijke bijdrage levert aan doelgroepenvervoer.
71	Samenwerking binnen MRDH is belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren van vraagafhankelijk
openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zoals De MUS. We verhogen hiermee de maatschappelijke
participatie en verminderen het autogebruik.
72	
We staan open voor samenwerking met de provincie en andere gemeenten voor een regionale alliantie
Rijksproject verbreding A4. Deze alliantie zet zich dan in voor het beperken van de negatieve gevolgen
voor het woon- en leefklimaat. Ook richt de alliantie zich op ‘meekoppelkansen’ voor de aanleg van
ecologische en recreatieve verbindingen.
73	We verbeteren de verkeersafwikkeling aan de kant van de A20 in Maasland.
a	Voor de aansluiting van Maassluis West op de A20 mag dit niet ten koste gaan van Maasland en/of
ten laste van onze gemeente.
b	Bij de ontsluiting van Maasland letten we vooral op de verkeersveiligheid voor fietsers.
		
In samenwerking met andere overheden moeten uiterlijk in 2020 concrete plannen zijn vastgesteld.
Lukt dat niet, dan komen wij met alternatieve plannen die de leefbaarheid en verkeersveiligheid in
Maasland ten goede komen.
74	We beperken in alle dorpen de doorgaande verkeersstromen:
a	
voor Maasland passen we de profilering van de N468 aan. Ook richten we de Molenweg anders in;
b	voor Schipluiden maken we de ontsluiting naar Vlaardingen minder aantrekkelijk;
c	
voor Den Hoorn focussen we ons op de herinrichting van de wegen in de bebouwde kom richting
Delft en Rijswijk.
75 We verzorgen de herinrichting van de Woudseweg en de Hoornseweg in de bebouwde kom. De werkzaamheden zetten we in gang na de aansluiting van de Zuidhoornseweg op de Reinier de Graafweg in Delft.
Onze voorkeur gaat uit naar de aanleg van een fietsstraat. Deze vergroot de verkeersveiligheid en verhoogt
de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast zorgen we voor een oplossing voor de verkeerssituatie
Gantel / Hoefslagendreef. We pakken dit samen op met gemeente Delft.
76	Voor de inrichting van onze wegen richten we ons op duurzaamheid met elementen als stroom uit
asfalt, een alternatief voor strooien en een nieuwe milieuvriendelijke deklaag. Onze verkenning leidt
tot beleidsvoorstellen (en directe toepassing).
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V

Dienstverlening
We hebben een open oriëntatie naar de samenleving
De snelle ontwikkelingen in de maatschappij vragen van ons een goede, veilige en flexibele
dienstverlening en informatievoorziening. De digitalisering en onze gastvrije houding stellen ons in
staat maatwerk te verrichten waar dat gewenst is. De veranderingen in de dienstverlening in deze
collegeperiode zijn dan ook daarop gericht: meeschakelen met de vragen vanuit de maatschappij.
77	We passen de participatieladder toe en gaan met betrokkenen in gesprek. Waar mogelijk werken
we samen òf geven we onze inwoners de mogelijkheid om te kiezen. Vooraf vertellen we duidelijk
wie welke rol heeft in het participatieproces.
78	De dorpswethouder blijft. Zo is het bestuur dichtbij en aanspreekbaar.
79	In 2018 starten we met het thuisbezorgen van reisdocumenten. Onze dienstverlening sluit daarmee
beter aan op de behoeften van onze inwoners.
80	In 2018 starten we met de implementatie van de ‘hostmanship’ filosofie.
	Daarmee versterken we onze gastvrijheid.
81	In 2019 kan de raad onze nieuwe Dienstverleningsvisie vaststellen. Deze visie vormt de basis voor
onze dienstverlening en sluit aan bij externe en interne ontwikkelingen.
	We meten klanttevredenheid en verbeteren continu onze kwaliteit.
82	Jaarlijks optimaliseren we gemiddeld twee werkprocessen om efficiency te bereiken en onze dienst
verlening verder te verbeteren.
83	In 2020 implementeren we digitaal zaakgericht werken. Daarmee verbeteren we onze dienstverlening
en bedrijfsvoering. Onze inwoners kunnen dan ook via Mijn Overheid online hun lopende zaken
inzien.
84	We gaan door met ons traineeprogramma en breiden dit uit. Doel is structurele vernieuwing van onze
organisatie, projectondersteuning (direct rendement) en passend opgeleide medewerkers die breed
inzetbaar zijn bij vacatures (continuïteit van werk).
85	We professionaliseren onze inkoop. Social Return, duurzaamheid en rechtmatigheid hebben onze
prioriteit.
86	We actualiseren uiterlijk in 2019 het beleid Informatiebeveiliging. We garanderen daarmee beschikbaarheid en continuïteit van bedrijfsmiddelen en beschermen informatie tegen onbevoegd extern
gebruik. Ook behouden en garanderen we integer gebruik van gegevens binnen de organisatie.
87	Uiterlijk in 2019 actualiseren we ons communicatiebeleidsplan.
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