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Voor ons ligt de jaarrekening van 2017. Het laatste jaar van het vorige 

college.  
 

 
 

Jaarrekening 2017. 
In een jaarrekening wordt aangegeven wat er allemaal is gerealiseerd in 

dat jaar, maar laat ook zien wat er nog gerealiseerd moet worden. VVD 
Westland wil graag aan de hand van een terugblik, de ogen op de 

toekomst richten, want 2017 is voorbij en de toekomst ligt voor ons. 
 

Het resultaat van 2017 mag er wezen. Een positief resultaat van 8,6 mln. 
De voornaamste oorzaak van het positieve resultaat is de verkoop van 

gronden. Gronden bestemd voor de woningbouw. We willen het vorige 

college en in het bijzonder Wethouder Ouwedijk bedanken voor de 
inspanningen die geleid hebben tot deze resultaten. Ook willen we de 

ondersteunende ambtenaren bedanken voor het samenstellen van de 
jaarrekening. 

 
Voor wat betreft de toekomst moeten we nog even op het college 

werkprogramma wachten om te zien hoe dit college de trend van de 
afgelopen jaren gaat voortzetten. Het huidige college zal keuzes moeten 

maken. VVD Westland zal zich in ieder geval blijven inzetten op lasten 
verlichting voor de Westlander. Als het nog niet opgenomen is in het 

college werkprogramma zal VVD Westland bij de begrotingsraad een 
motie indienen voor de verlaging van de OZB.  

 
En voor welke andere keuzes staan we…onder andere.. 

 

Sport en Zwemwater 
Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de diverse zwembaden. Zo heeft 

een financiële impuls aan het einde van de vorige periode er voor gezorgd 
dat de Waterman ook dit jaar opengesteld kan worden voor het publiek. 

We staan de komende jaren voor de vraag, wat doe we met al het 
zwemwater  in het Westland. Wat VVD Westland betreft is het helder. 

Locatie de Waterman zou herontwikkeld moeten worden met een 
maatschappelijk karakter. Als een zwembad in de exploitie van deze 

herontwikkeling past, ziet de VVD geen problemen. Kan het college 
aangeven wat hun visie is op de herontwikkeling van locatie de 

Waterman? 
 

 
 



 
 

 
 

 

Over visie gesproken… Naast aandacht voor de gebiedsvisie de Hoge 

Bomen, waar we in de vorige periode aan begonnen zijn, verzoekt VVD 
Westland het college nu ook voort te maken met de gebiedsvisie rondom 

het sportpark in Monster. De voetbal en de tennisvereniging hebben nu al 
ruim anderhalf jaar geleden een initiatief getoond om te gaan 

samenwerken en nog steeds is er geen concrete actie ondernomen, is het 
college soms nog in een onderzoeksfase? Graag vernemen we van dit 

college wat de status is van de gebiedsvisie en wanneer er een definitieve 
visie gepresenteerd kan worden. Ook het sportpark in Poeldijk heeft 

behoefte aan uitbreiding en mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen. 
 

Wonen 
2017 laat zien dat de raad langzaam op zoek is gegaan naar alternatieven 

woonvormen. Er is veelvuldig over gesproken de  Tiny Houses komen 
eraan. Echter goede afspraken met Vestia laten nog op zich wachten.  

Voor de startende Westlander wordt het steeds lastiger om in het 

Westland een betaalbare woning te vinden. Voor de VVD is een betaalbare 
woning een woning tussen de € 180.000,- en € 200.000,-. Het realiseren 

van de woningen in deze prijsklasse wordt steeds lastiger. Niet alleen 
vanwege de grondprijzen maar ook vanwege de parkeernorm. Het 

realiseren van een parkeerplek kost € 25.000,-. Als we vast blijven 
houden aan de parkeernorm van 1,2 tot 1,7 per woning kan het 

betekenen dat de prijs van een woning met € 35.000,- verhoogd wordt 
om de 1,5 parkeerplaats per woning te bekostigen. De VVD zal bij de 

begrotingraad een Motie indienen om de parkeernorm bij binnenstedelijke 
ontwikkelingen voor woningen binnen deze prijsklasse te verlagen naar 1 

p plaats per woning. 
 

 
Aantrekkelijk Westland  

Wij danken alle vrijwilligers die zich inzetten in het vrijwilligers leven. 

Deze mensen dragen bij aan een aantrekkelijk Westland.  
 

Door het Leefbaarheidsfonds heeft het Westland in 2017 ook een impuls 
gehad. Ook de centra van s Gravenzande en Naaldwijk zijn opknapt. De 

betrokkenheid van de Westlander, voor dit soort projecten, is de laatste 
jaren ook flink toegenomen. Het is ook te prijzen dat de herinrichting tot 

stand is gekomen door een proces waarbij alle betrokkenen uitgenodigd 
en gehoord zijn, het participatieproces. 

 
Het voordeel van zo’n proces is dat iedereen de gelegenheid krijgt zijn of 

haar inbreng te geven. Het nadeel is dat je niet altijd krijgt wat jij wilt. 
Het getuigd van respect voor de mening van de meerderheid als je de 

uitkomsten van het participatie proces respecteert.  
 



 
 

 
 

Het verbaasd ons dan ook dat een zorgvuldig proces, waarbij alle 

betrokkenen gehoord zijn, in deze raadzaal onderuit gehaald is door de 

mening van een kleine groep. VVD Westland respecteert de motie van 
Westland Verstandig, die een meerderheid heeft gehaald, maar ervaart dit 

wel als een afbraak van het gevolgde participatieproces in s Gravenzande. 
We moeten ons als raad gaan afvragen of een participatie proces, waar we 

als gemeente tonnen in hebben geïnvesteerd om ieders mening mee te 
laten wegen, hier voor de bühne te niet te doen. Dit geld hadden we dan 

beter direct kunnen stoppen in de ophoging van de druivenbuurt in De 
Lier.  

 
VVD Westland blijft voorstander van het participatie proces. Laten we de 

belanghebbenden niet alleen het gevoel geven dat hun mening er toe 
doet, laten we de resultaten van zo’n proces respecteren! 

Bereid je voor op de rebound van GBW over het participatie-traject 
kustvisie. Deze is niet teniet gedaan, maar besluitvorming is uitgesteld en 

wordt… opgepakt. 

 
Wat VVD Westland betreft krijgen in de komende periode de kleinere 

dorpen als Heenweg, Kwintsheul en Honselersdijk prioriteit om levendige 
en duurzame dorpen te blijven. Voor Kwintsheul betekent dit zonder 

uitstel bouwen in de dorpskern en de bereikbaarheid van de buitenwijken 
naar de dorpskern garanderen. Voor wat betreft dat laatste verwacht VVD 

Westland hiervoor een plan van het college op basis van de voorstellen 
van het burgerinitiatief ‘De Heulse Aanpak”. Ook vragen we aandacht voor 

Poeldijk. De plannen voor het pleintje aan de Voorstraat zijn er, het geld, 
dus aan de slag zou ik zeggen, 

 
We zouden ook graag zien dat drijvende borders in het college 

werkprogramma worden opgenomen. Er zijn er nu al een aantal in 
Kwintsheul. VVD Westland zou een pilot aan de damwanden van de ISW 

Gasthuislaan waarderen.  

 
 

Het college hanteert ook het standpunt, Levendige Kernen! Het is 
noodzakelijk dat de gemeente de ondernemers met initiatieven anders 

gaat benaderen, meer vanuit de meedenk modus, open armen beleid voor 
de bestaande Westlandse ondernemer. Kan het college aangeven hoe 

zij dit speerpunt concreet gaat uitvoeren? Wij zien het college 
werkprogramma met bijzondere belangstelling voor dit onderwerp 

tegemoet 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

Droge voeten 
Door heel Nederland en ook in het Westland komen er clusterbuien voor. 

Deze buien zorgen voor zoveel water in korte tijd dat de huidige afvoeren 
het niet meer aan kunnen. Het afgelopen jaar is er op dit gebied veel 

gedacht in plannen. Denken aan voorkomen van wateroverlast, verwerken 
hemelwater en het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is in 2017 gezocht 

naar een aantal optionele waterbergingen. Onder leiding van Bram Meijer 
is daar dan ook hard aan gewerkt. Begin 2018 zal de uitwerking van de 

verschillende calamiteiten bergingen, waaronder aan de Galgeweg, 
worden uitgewerkt. Dat is een mooi begin maar niet altijd de beste 

oplossing. Het graven van bergingen neemt ruimte in. Voor VVD Westland 
is het meervoudig gebruik van de openbare m2 noodzakelijk voor het 

opvangen, verwerken en bergen van water. Denk aan berging systemen 
onder de rijbaan, gekoppeld aan de hemelwaterafvoer of ondergrondse 

bergbezinkbassins. Hiermee vangen we water op en brengen het 

gecontroleerd naar het openbare water. VVD Westland zal een motie 
indienen om in nieuwbouwprojecten dit soort systemen op te nemen in de 

ontwikkeling.  
 

 
 

Verkeer en Vervoer 
Mobiliteit is erg belangrijk voor de Westlandse samenleving en economie. 

VVD Westland is dan ook blij met de verrichtte werk, onder andere door 
Wethouder Bram Meijer, om Westland goed bereikbaar te houden. Zo is er 

verder gewerkt aan de verlengde veilingroute en zijn voorbereidingen 
getroffen voor de verbreding van de burgemeester Elsenweg. 

Ook met betrekking tot het openbaar vervoer is onderzoek gedaan naar 
hoogwaardig openbaar vervoer(HOV). We adviseren het beleidskader, de 

visie Openbaar Vervoer Plus, te actualiseren. Het huidige beleidskader is 

uit 2014. VVD Westland wil in deze actualisatie ook ruimte bieden voor 
particuliere initiatieven om het openbaar vervoer in het Westland te 

verbeteren. 
 

In de inleiding van de jaarstukken schrijft het college dat de economie 
aangetrokken is, en de economische groei in onze regio 3,2% bedraagt. 

Met de economische groei neemt ook de behoefte aan mobiliteit toe. Met 
oog op de groei, nu en in de toekomst, is onze vraag; Is er een mobiliteit 

visie en zo ja, is deze nog actueel. Wij vernemen graag een antwoord 
van het college. 

 
 

 
 



 
 

 
 

Energietransitie 

VVD Westland is zich bewust van het energievraagstuk waar we landelijk 

voor staan. De vraag is niet óf we gaan verduurzamen maar wanneer we 
het gehele Westland op duurzame energie krijgen. Er is volgens verslag in 

de jaarrekening veel voorbereidingswerk verricht, maar kan het college 
aangeven welke geothermie bronnen in 2017 operationeel 

geworden zijn? 
 

In de raad van 2 juli 2015 stond de Trias op de agenda. Het uitgangspunt 
van de Trias was het aansluiten van 70 kwekers en het liefst het hele 

Westland aan de warmte bron. We zijn terug naar max 25 tuinders… Heeft 
het Westland hier nutteloze kosten gemaakt, €500.000,- of zijn we als 

Westland er wel op voor uit gegaan maar niet zo veel als dat we dachten. 
Vraag aan het college? Is de opgedane kennis van de TRIAS boring 

volledig tot de beschikking van het college? En zo ja, kunnen we 
deze kennis gaan toepassen om toekomstige nieuwbouwwijken en 

industrieterreinen, te voorzien van hun eigen Geo Thermische 

Bron. Nieuwe ontwikkeling zelf voorzienend maken..  
 

VVD Westland is van mening dat op meer duurzame bronnen ingezet moet 
worden, in aanvulling op geothermie. Denk hierbij aan restwarmte en 

biogas of biomassa. Kan het college aangeven of op dat gebied 
onderzoek en/of initiatieven ontplooid zijn? Uiteraard wens ik hier te 

benadrukken dat de gemeente hierin faciliterend dient te zijn. 
 

 

Onderwijs 
VVD Westland ziet dat er afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in onderwijs 

en in onderwijsgebouwen. Maar er zijn nog vele knelpunten die opgelost 
moeten worden. Eén van die knelpunten is Dijckerwaal. VVD Westland is 

van mening dat je niet moet wachten tot de wijk volgebouwd is maar 

starten met de voorzieningen als oplevering van woningen plaatsvind. Wij 
zien de paragraaf hierover, in het college werkprogramma, dan ook met 

belangstelling te gemoet.  
 

Of kan het college nu antwoord geven op de volgende vraag; per 
wanneer wordt gestart met de bouw van een voorlopig 

schoolgebouw in Dijckerwael? 
 

Op 5 juli 2016 werd er een motie “Aanpak Laaggeletterdheid” van VVD 
Westland aangenomen. In deze motie staat de aanpak laaggeletterdheid 

in het Westland centraal. Het college is verzocht om binnen 5 jaar de 
laaggeletterdheid met 30 procent te verbeteren en daartoe een plan van 

aanpak te maken met o.a. het SKT, het Taalhuis en het Werkplein. Vraag 
aan het college: kunt u een update geven, hoe ver het daarmee 

staat? 



 
 

 
 

 

Verder pleit VVD Westland voor meer bewegingsonderwijs. Aangetoond is 

immers dat meer bewegen op school tot gezondere kinderen leidt die 
betere prestaties leveren. Kortom een win- win situatie. VVD Westland 

vraagt het college te onderzoeken of de invoering van twee keer 
per week gym door een vakleerkracht gerealiseerd kan worden en 

zal daartoe, indien het niet opgenomen is in het College Werk 
Programma, bij de begroting een motie indienen. 

 
 

 
Veiligheid 

 
Als je puur naar de cijfers kijkt wordt het Westland dus veiliger. Moeilijk is 

echter te achterhalen of de dalende cijfers nu te danken zijn aan een 
daadwerkelijke afname van de criminaliteit of dat er andere factoren 

meespelen. De landelijke trend is dat de cijfers van de “gangbare” tussen 

haakjes, bekende en herkenbare criminaliteit, al jaren afneemt. Uit de 
onlangs gegeven presentatie van de Veiligheidsdriehoek blijkt echter dat 

ondermijning een steeds groter probleem wordt. Het Westland, een 
robuuste gemeente met een ruime honderdduizend inwoners en een 

betrekkelijk klein lokaal politiekorps, leent zich als vestigingsgemeente 
voor deze vorm van criminaliteit. De presentatie onlangs van de 

Veiligheidsdriehoek was interessant, maar kan het college 
aangeven wat de gemeente gaat doen? VVD Westland bepleit 

waakzaamheid en zal zich sterk verzetten tegen een zich nog verder 
terugtrekkende politie. 

 
Met elf actieve gemeentelijke Buitengewone Opsporingsambtenaren is een 

vuist moeilijk te maken. Het Westland kent meerdere dorpskernen waar 
deze elf hardwerkende medewerkers zich over moeten verdelen. Burgers 

en ondernemers laten regelmatig aan VVD Westland weten dat de Boa’s 

zich te weinig laten zien en dus zaken zoals foutparkeerders etc. niet 
aangepakt worden, dat is een doorn in het oog van ondernemers en 

inwoners.  
 

VVD Westland wil meer BOA’s en een veel zwaardere vorm van 
samenwerking met de Westlandse Politie. Een terugtrekking uit het 

publieke domein van de politie houdt ook het risico in dat deze politie niet 
meer een adequate informatiepositie heeft. Juist in deze tijd zou die 

informatiepositie moeten groeien en is de verzameling van informatie 
essentieel voor vroegsignalering van bijvoorbeeld jeugdige delinquenten.  

 
VVD Westland wil dat de Westlandse politie weer snel op sterkte komt en 

blijft. Door de sterke vergrijzing van het politiekorps en krapte op de 
arbeidsmarkt zijn verdere tekorten niet ondenkbaar. 



 
 

 
 

 

Het Westland is een potentiële voedingsbodem, met zijn ondernemingslust 

en bedrijvigheid, voor Arbeidscriminaliteit en uitbuiting. Op dit vlak ligt er 
een hele zware veiligheidstaak voor de gemeente, Politie en Justitie. VVD 

Westland maakt zich keihard voor een vooruitstrevend beleid van het 
aanpakken van deze vormen van criminaliteit. Goede huisvesting van 

arbeidsmigranten is dus van belang. Wij zien een goede samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en de gemeente essentieel om uitbuiting te 

voorkomen. Ook zien wij hier een rol van LTO Glaskracht. In de 
werkagenda geeft het college aan te komen met een 

ontwikkelingsstrategie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. VVD 
Westland kijkt hier naar uit en hoopt dat het NIMBY principe, Not In My 

Back Yard, geen spelbreker wordt. We staan samen, met het hele 
Westland, voor een uitdaging. 

 
In de werkagenda geeft het college aan om in juli te komen met; 

nadere informatie uitbuiting arbeidsmigranten en er zou vaart 

gemaakt worden met de ontwikkelingsstrategie huisvesting 
arbeidsmigranten. Wanneer levert het college? 

 
Kortom, het Westland is veiliger geworden en de burger voelt zich 

enigszins veiliger. Dat is zeer positief nieuws. Er is echter werk aan de 
winkel om het Westland daadwerkelijk veiliger te krijgen en ook te 

houden. Dit is waar de VVD voor staat. 
 

Jaarrekening 2017. 
Ik heb u de visie van VVD Westland gegeven over de jaarrekening van 

2017. In een jaarrekening wordt aangegeven wat er allemaal is 
gerealiseerd in dat jaar, maar laat ook zien wat er nog gerealiseerd moet 

worden. VVD Westland gaf u inzage, aan de hand van een terugblik, waar 
we ons het komende jaar onder andere op moeten gaan richten.  

 

Een Bereikbaar, Leefbaar en Veilig Westland. Op een Westland waar 
iedere Westlander wil en kan Wonen. En op basis van deze punten gaan 

we het college werkprogramma aandachtig en positief kritisch beoordelen. 
 

Voor wat betreft de jaarrekening ontvangt deze de goedkeuring van VVD 
Westland. 
 

 


