
Beschouwingen Begroting 2021 

Inleiding 

VVD Westland dankt het college en haar medewerkers voor deze begroting 

Corona raakt ons hard. Het heeft ervoor gezorgd dat er een grote druk is ontstaan op 
de zorginstellingen in het Westland en de ziekenhuizen net buiten het Westland. Wij 
Westlanders zijn zorgzaam voor elkaar, dat zit in Westlandse onze genen. Zo zijn er 
ook vele Westlanders die in de zorg werken. VVD Westland dankt alle Westlandse 
zorg medewerkers voor hun ongelofelijke inzet de afgelopen periode en de periode 
die we nog te wachten staan. Corona is immers nog niet voorbij. 

Onze zorg gaat ook in het bijzonder uit naar onze horeca ondernemers. Het is 
verdomd lastig om je bedrijf te runnen als je niet open kan. Niet open kan omdat de 
overheid de branche sluit. Vele horeca ondernemers hebben nu een haal en/of 
bezorgservice, maak er gebruik van. Dit kan een duwtje zijn wat nodig is om de 
bedrijven door deze crisis heen te helpen. Maar er komt een tijd dat de horeca weer 
open kan. VVD Westland wil de ondernemers de ruimte geven om te herstellen. Wij 
willen het college verzoeken, zodra de terrassen weer open mogen, de corona 
terrassen weer toe te staan tot in ieder geval het einde van 2021en verzoeken voor 
een winterterras welwillend in overweging te nemen zodat ondernemers meer 
mogelijkheden om te ondernemen. Kunt u dit toezeggen? 

Ook de cultuur-sector en het verenigingsleven gaan zwaar gebukt onder deze crisis. 
Daar waar mogelijk heeft het college toegezegd hier ook ondersteunende 
maatregelen te nemen, daar waar de nood heel hoog wordt. Wij zijn blij dat het 
college ook hier aandacht voor heeft. 

Beschouwingen 

Voor de begroting van 2021 heeft het college ervoor gekozen om geld uit de reserves 
te halen. Dat is voor VVD Westland meestal een “no-go”. Maar in dit geval 
ondersteunt VVD Westland deze onttrekking uit de reserves. De reserves zijn er 
immers voor bijzondere tijden, en bijzondere tijden zijn het voorzitter. Deze 
onttrekking, 25 miljoen in totaal, waarvan 15 miljoen wordt toebedeeld aan  
investeringen, 6 miljoen voor een steunfonds aan corona maatregelen een 4 miljoen 
voor reserve sociaal domein, wordt gebruikt om te investeren in het Westland. 
Investeren, juist in een periode van crisis. En wat VVD Westland betreft zijn het 
investeringen in lijn met wat goed is voor het Westland. 

Er wordt dus geïnvesteerd in het Westland. Geïnvesteerd in deze voor de inwoners 
en het bedrijfsleven stressvolle en vervelende tijd. Kosten stijgen… bij ons stel je dan 
automatisch de vraag: “is dit dan niet de tijd om de broekriem aan te halen?” VVD 
Westland is van mening dat in deze periode investeren de juiste beslissing is om uit 
de crisis te komen. Om te kunnen bouwen aan een toekomstig bestendig Westland. 



Investeren 

In de perspectiefbrief wordt gesproken over een ferme investering in de kernen, 5 
miljoen. Wanneer kunnen wij én alle inwoners van deze kernen het 
uitvoeringsprogramma verwachten? Want ook dit is iets waar de ondernemers nú en 
de bewoners straks van kunnen profiteren. 

Er wordt ook 4,25 mln. geïnvesteerd in bereikbaarheid waarvan 2,75 uit het 
mobiliteitsfonds. Uit het mobiliteitsfonds, dit is een regionaal fonds. Een goed 
netwerk is dus belangrijk om meer voor het Westland te kunnen bereiken, maar daar 
komen we straks nog op terug. 4,25 mln. geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het 
Westland, kan de wethouder aangeven waarin deze miljoenen precies geïnvesteerd 
worden?  

Maar er wordt niet alleen geïnvesteerd in bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook 
in veiligheid. Zo wordt er geïnvesteerd in een nieuwe strandpost voor de 
reddingsbrigade, 6 ton. VVD Westland is groot voorstander van 
recreatiemogelijkheden aan de Westlandse kust en daar hoort een veiligheidsniveau 
bij, we weten immers nog de dramatische ongevallen aan de kust dit jaar. We zijn de 
blij met deze investering. Kan het college aangeven wanneer er begonnen wordt met 
bouwen en vooral of ook het Westlandse bedrijfsleven hiervan profiteert?  

Mobiliteit en infrastructuur is en blijft voor VVD Westland een belangrijk dossier om 
zo het Westland bereikbaar te houden, bereikbaar ondernemen. Om meer (bouw) 
projecten van de grond te krijgen moet er goed naar de bereikbaarheid en de 
behoeften van mobiliteit gekeken worden. Heeft elk appartement wel de 
parkeerplaatsen nodig die in de parkeernorm staan? Of zijn er innovaties, 
bijvoorbeeld deelauto’s, die een lagere norm mogelijk maken? Kan de wethouder 
aangeven of het college een afwijking op van de paraplu bestemmingsplan parkeren 
toestaat als er met deelauto’s gewerkt wordt? VVD Westland is ervan overtuigd dat 
als je minder parkeerplaatsen hoeft te ontwikkelen dit ten goede komt aan de 
verkoop prijs per appartement. De verkoopprijs kan tot € 50.000,- lager zijn, wat 
betaalbaar bouwen dus mogelijk maakt. 

Wij willen het college en de wethouder Infrastructuur complimenten geven voor de tot 
op heden bereikte resultaten, verbetering van het fietsnetwerk en het organiseren 
van financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds. Maar we zijn nog niet klaar. In de 
begroting onder het kopje ‘externe ontwikkelingen’ geeft u aan dat Programma 
Aanpak Stikstof invloed heeft op o.a. infrastructuur. Wij zijn blij te vernemen uit uw 
beantwoording dat er geen invloed is op realisatie van nieuwe wegen, bijvoorbeeld 
de Oostelijke Randweg (De Lier) en op grote verkeersprojecten zoals geduid in de 
perspectiefbrief. Maar VVD Weestland ziet voor het Westland wel een blijvende 
bereikbaarheid opgave, om in het Westland te willen wonen, werken en te recreëren. 
De verbinding met de A4 is voor de toekomst van het Westland een belangrijke, kunt 



u aangeven wanneer er gestart wordt met de realisatie van de Wippolderlaan? En 
zijn er al ideeën over de verbreding van de Bloemenroute? 

Onze economie is groter dan onze gemeentegrenzen 
Onze economie is dus groter dan onze gemeentegrenzen. VVD Westland is zich 
daar bewust van en probeert Westlanders in landelijke en regionale politiek te 
positioneren zodat het belang van het Westland, ons Westland, ook buiten onze 
gemeente grenzen vertegenwoordigd worden. Het Westland is geen klein dorpje wat 
moet strijden tegen de boze buitenwereld. VVD Westland snapt wel dat dit voor 
sommige partijen een mooie politieke frame is, maar het Westland is een gemeente 
van Wereld formaat. Denk aan onze positie in de wereldwijde voedsel vraagstuk. We 
produceren en we innoveren. 

Wil je invloed uitoefenen over wat er gebeurd, wil je de aan de top meedraaien, moet 
je juist aansluiten bij regionale, landelijke of zelfs Europese overleggen. Door aan te 
sluiten kun je invloed uit oefenen. Door weg te lopen of af te sluiten blijf je de kleine 
man die schreeuwt vanaf de zijkant. 

Een goed voorbeeld is het mobiliteitsfonds. Daar aan tafel zitten heeft een bijdrage 
van 2,75 mlj opgeleverd. Daarom willen wij het college vragen blijvend in te zetten op 
regionale verbindingen en netwerken. Want als je aan tafel zit kan je meepraten. 

Waarom is netwerken zo belangrijk? Bijvoorbeeld, de Provincie heeft een bepalende 
rol in het % sociale woningbouw binnen de rode contouren. De Provincie bepaald de 
hoeveelheid sociale woningbouw. Dit kan resulteren in aantallen die niet 
overeenkomen met de Westlandse behoeften. Deze contouren liggen ook rondom de 
ontwikkeling van de Driesprong te Kwintsheul, zit je niet aan tafel dan kan je ook niet 
over die contouren praten en de invulling praten. Wij willen bouw in Kwintsheul naar 
locale behoefte en niet bouwen ‘in opdracht’! En Kwintsheul heeft woningbouw nodig. 
Blijven praten op regionaal en landelijk niveau dus… In dit geval weten we dat het 
college hier goede gesprekken over heeft met de provincie. Kan het college 
aangeven of de voortgang op dit dossier volgens planning verloopt? 

Vanwege het netwerken ondersteunen wij ook de Liaison functie Brussel. Uit de 
beantwoording van het college wordt duidelijk dat het hier om een lobbyfunctie gaat. 
Wij willen het college vragen deze functie op te pakken met Greenpoort Oostland. Zo 
kunnen we de lobby voor de tuinbouw samen vervullen. Juist daar moeten wij ons 
profileren als de “ Food innovator of the world”. Draagvlak voor extra budgetten om 
onze Healthy Food sector te ondersteunen in onderzoek en lobby. Wij ondersteunen 
deze investering van € 40.000,- wij verzoeken het college verzoeken jaarlijks te 
rapporteren wat er terecht komt van deze lobby’s of in ieder geval de resultaten te 
benoemen die mede tot stand zijn gekomen vanwege deze lobby. 

Energietransitie 



Energietransitie gaat verder dan de gemeentegrenzen. Daarover genoeg gezegd, 
maar VVD Westland is zich ook bewust van de energietransitie op kleinere schaal. 
Denk hierbij naar het overgaan op LED verlichting op de sportaccommodaties. 

VVD Westland wil de overgang naar LED verlichting op de sportaccommodaties 
versnellen. Dat is gunstig voor de sportverenigingen door een lagere energieverbruik, 
dus lager kosten. Dubbel winst dus: voor verduurzaming en voor de portemonnee. 
Hiervoor dient VVD Westland een motie voor in. 
  
Verassingen 
Voor een goed beleid zijn verrassingen funest. Zo was de kostenverhoging in het 
afvaldossier een grote verassing. Om verassingen in de toekomst te beperken heeft 
VVD Westland op 16 september hier vragen over gesteld in de commissie. Een 
motie van GBW met gelijke strekking van 8 oktober kon daarom rekenen op onze 
steun, een raadsbrede steun. Een onderzoek door het RKC….. Blijven hiermee 
verassingen uit in de toekomst? We hebben vertrouwen in het onderzoek en de 
navolging van de adviezen. 

Sociaal Domein.  
Een citaat uit de begroting: “Er is een dekking beschikbaar voor het sociaal domein 
van 70,5 mln euro terwijl de verwachting is dat de kosten oplopen naar 77,5 mln.” 

Om dit te beperken is er een meer sporen aanpak bedacht. Eén van de sporen is 
een uitgaveplafond. Een ander spoor is een geplande bezuiniging van 5 mln. 

De uitgaven in het sociaal domein rijzen de pan uit. Dit is niet iets specifiek voor het 
Westland maar alle gemeenten hebben daar last van. Het college gaat er in de 
begroting vanuit dat er 1,5 mln extra komt vanuit het rijk. Wanneer weet u of dit 
bedrag u wordt toegekent?  

In uw presentatie sprak u over een mammoettanker die van koers moet veranderen. 
Dit gaat niet in 1 keer, 1 jaar. Wanneer heeft het college de mammoettanker die zorg 
heet op koers? 

Het is logisch dat je een mammoettanker niet zomaar van koers laat veranderen. Het 
college heeft in een toelichting op 2 november jl. aangegeven dat er daartoe een 
aantal business cases worden geïntensiveerd.  Allemaal maatregelen die de 
daadwerkelijke zorg niet in eerste instantie raken. De inwoners blijven dus de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. De fractie van VVD Westland vindt dat een goed 
uitgangspunt, zeker gelet op de wettelijke open einde regelingen. Wij verstaan de 
opmerkingen over het uitgavenplafond dan ook als een streven om de kosten te 
beteugelen. Ook met de voorgenomen bezuiniging van 5 miljoen worden de 
inwoners niet rechtstreeks getroffen in de zorg die zij nodig hebben. Een aantal 
maatregelen worden genomen om bij te gaan sturen zijn het versterken van het SKT, 
meer samenwerking met de huisartsen en betere controle op de facturen.  



Verder vragen wij met nadruk aandacht voor het onderwijs en zorg, daar moet nog 
een grote slag in worden gemaakt, kan het college aangeven hoever ze hierin zijn. 

Wat betreft de woningmarkt ook nog speciale aandacht voor de senioren. Dat de 
woningmarkt tamelijk overspannen is hier geen nieuws. Zodra onze fractie senioren 
spreekt gaat het vrijwel direct om het gebrek aan seniorenwoningen in het 
middenhuursegment. Dit stagneert de doorstroming op de woningmarkt. Hoe kan het 
college hier nu meer sturing aan geven om vaart te zetten achter de bouw van 
seniorenwoningen in het middenhuursegment? Inbreilocaties in de kernen zouden 
hiervoor in eerste instantie in aanmerking voor moeten komen.  

Voor wat betreft de huisvesting van onze jongeren en starters vragen we het college, 
naast lopende initiatieven, om nu meer dan ooit  ‘out of the box’ te denken. Ideeën 
van de doelgroep zelf op te pakken zoals Tiny Houses op de voormalige locatie van 
het tuincentrum Staalduinse Bos, en mogelijkheden voor locaties voor woonboten in 
Westland te onderzoeken. VVD Westland komt hierover nog in de lucht. 

Dienstverlening 
De hoeveelheid aan vacatures die voorbij komen voor onze ambtelijke organisatie 
baren ons in zowel kwantitatieve alsook kwalitatieve zin zorgen. Wat kan het 
Westland doen om aantrekkelijker te worden voor potentiële werknemers bij de 
gemeente nu de vijver waarin gevist wordt zo krap is. Deelt het college onze zorgen? 
En zo ja, welk plan ligt er klaar om dit goed en snel op te lossen? Een oplossing is 
noodzakelijk voor de continuering van de procesvoering. 

Het verklaart natuurlijk ook een beetje waarom de gemeente zo moet leunen op de 
inhuur. We vroegen er al naar bij de wethouder en zagen, volgens ons voor het eerst, 
dat de norm wordt overschreven, hoewel de wethouder aangeeft dat dat nog niet het 
geval is. Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling wel zorgelijk is. Enerzijds het aantal 
vacatures, anderzijds de toename aan inhuur. 

Ik gok zomaar dat dit niet alleen een probleem is voor de gemeente, maar ook voor 
veel bedrijven in de regio. Zou het college onderzoek willen verrichten wat bewoners 
uit de omliggende gebieden moveert om niet bij ons te komen werken? Dat heeft 
ongetwijfeld met de bereikbaarheid van onze gemeente te maken en dat brengt mij 
op het volgende. 

Innovatief Westland 
In de begroting is 1 miljoen opgenomen voor een onderzoek wat er met het gebied 
rondom Flora Holland en het WHC mogelijk gedaan kan worden. VVD Westland 
ondersteund dit. Voor VVD Westland is het helder. Grote productie tuinbouw is voor 
nieuwe bedrijven niet meer mogelijk. Binnen het Westland is een stuk van 20-30 ha 
bijna niet meer te vinden om deze tot ontwikkelen als productie bedrijf. 

Het Westland herbergt wel ongelofelijk veel kennis van en over de tuinbouw. En wij 
zijn trots op de harde werkers. Van kassenbouwers tot kwekers, van toelevering tot 
techniek ontwikkelaars en de gehele (logistieke) infrastructuur daar omheen. Vele 



ontwikkelingen en innovaties op het gebied van de tuinbouw komen hier uit ons 
Westland vandaan. VVD Westland ziet dat voor het Westland de toekomst ligt in 
innovatieve glastuinbouw. Innovatieve glastuinbouw is volgens de VVD Westland een 
combinatie van innovatieve vernieuwende bedrijven, onderwijs, ruimte voor tech 
bedrijven, ontwikkeling van nieuwe teeltechnieken in combinatie met een basis 
massa hectaren aan productie tuinbouw. Want die combinatie moet er blijven zijn. 
Zonder productie tuinbouw is innovatie onmogelijk. 

En met dat in het vizier, als stip op de horizon volgen wij het proces van de 
ontwikkeling van het Westland waarbij de ontwikkeling van RFH een sleutelrol kan 
hebben. 
Deze ontwikkeling biedt vele kansen, ook voor de overige ondernemers en het MKB 
van het Westland als er ontwikkeld wordt in combinatie met bereikbaarheid. VVD 
Westland ziet hier een rol voor onder andere het OV. HOV op zijn minst en wellicht 
een lightrail in de toekomst. Dit is niet het binnen halen van het paard van troje, maar 
het generen van kansen om ons Westland over 15 nog steeds op de kaart te hebben 
staan. Als agrarisch gebied met mooie dorpskeren waar het goed winkelen is. En in 
die bereikbaarheid zal flink geïnvesteerd moeten worden, want zonder te investeren 
in bereikbaarheid, OV, zullen wij de boot, de trein en alles wat je nodig hebt om 
vooruit te komen als gemeente gaan missen.  

Hoewel het overal in Nederland veel te droog is - je zou het niet zeggen als je de 
afgelopen weken naar buiten hebt gekeken -, heeft het Westland heeft ook last van 
clusterbuien. Om dit water op te kunnen vangen is er in het verleden besloten een 
overeenkomst voor waterberging te sluiten, bekend onder de naam Galgeweg 3. Nu 
vernemen wij echter dat de locatie niet geschikt is voor deze waterberging in verband 
met de slechte ondergrond., 

Klopt dit? En zo ja kan het college aangeven of dit financiële gevolgen heeft voor de 
gemeente Westland. 

In het kader van verrassingen…is er geen haalbaarheidsstudie geweest voor 
aanschaf? 

De VVD Westland heeft ook gevraagd naar de voortgang rondom de twee 
piekwaterbergingen. We zijn inmiddels bijna 2 jaar verder en er wordt nog steeds 
gestudeerd. Is er in ieder geval iets van een tijdsindicatie te geven wanneer wij iets 
van een update kunnen verwachten? Dit met de buien in het achterhoofd. Ik wil niet 
zeggen dat we de overstromingen in het Westland van 1998 nog vers in het 
geheugen hebben, maar de piekwaterbergingen zouden geen overbodige luxe zijn. 
Ik heb het al vaker gezegd, in het kader van verrassingen. 

Dan voorzitter, afsluitend, nog een rondje langs de velden, of beter gezegd de 
kernen… 

Monster 



De sloop van het gemeentehuis en de ontwikkeling van het gebied wordt door VVD 
Westland van harte ondersteund. Daarnaast zal nav een amendement van de VVD  
ook de deelvisie Noviteit worden toegevoegd. Immers de Noviteit maakt 
onlosmakelijk deel uit van dit gebied.  
Onlangs is de (deel)visie centrum plan Monster vastgesteld, dit betreft de sloop van 
het oude gemeentehuis en nieuwbouw van een appartementencomplex. Wij vragen 
daarbij uitdrukkelijk aandacht om te bouwen naar behoefte  er is in Monster een 
grote behoefte aan seniorenappartementen en we zien dat dan ook graag terug 
komen in het uiteindelijke ontwerp van het appartementencomplex.  

Ook zien wij graag dat er werk wordt gemaakt van 1 sportpark waar ondermeer de 
tennis en voetbal onderdak vinden. Een win-win situatie in alle opzichten. Qua 
bereikbaarheid, moderne faciliteiten, alsmede de mogelijkheid om te bouwen waar 
nu de tennis zit. Voor het sportpark zullen we een motie indienen. 

Naaldwijk 
De investeringen ten behoeve van het Flora gebied zijn niet alleen goed voor de 
innovatieve tuinbouw en de ontwikkeling van hoger onderwijs, maar ook voor de kern 
Naaldwijk. We zijn verheugd dat er nu werk gemaakt gaat worden van het 4e 
Hockeyveld van onze enige Westlandse Hockeyvereniging. 
Poeldijk 
Wij zijn blij met het centrumplan dat onlangs is aangenomen. Er gaat nu eindelijk wat 
gebeuren in Poeldijk. Het betreft echter alleen een deel van het centrum, te weten de 
Voorstraat. Wij zouden graag zien dat de centrumvisie uitgebreid wordt naar de Jan 
Barendselaan en het gebied bij de Veiling (voorheen de Leuningjes). College kunt u 
zeggen wanneer deze gebieden er ook bij betrokken worden? We zijn blij dat de 
kleine zaal in de Veiling nu ook aangepakt wordt, daarmee biedt de Veiling veel meer 
potentie. Het parkeren en het groen verdient nog meer aandacht in Poeldijk. 

’s-Gravenzande 
In ’s-Gravenzande wordt goed gebouwd. Van Dijckerwaal tot de Plas van Alle 
Winden worden nu honderden woningen uit de grond gestampt. Dat is goed nieuws 
en naar wij hebben vernomen is het, buiten en zeecontainer hier en daar, ook nog 
eens goed toeven is daar. Van de kust van Monster tot aan Dijckerwaal wordt nu een 
mooie ecologische zone gerealiseerd. Van het fietspad van de duinen tussen 
Arendsduin en Ter Heijde, tot aan de Plas van Alle Winden. Kan het college 
aangeven of zij blijvend op zoek gaat om deze natuurlijke zone ook verder uit te 
breiden, voor recreanten en flora en fauna, maar bijvoorbeeld ook met het 
doortrekken richting het Staelduinse Bos. Wij beseffen dat dat iets is voor de verre 
toekomst, maar wordt er momenteel verder gekeken dan alleen het eindpunt 
Dijckerwaal? Denkt het college ook aan een ring van natuur om het Westland van de 
kust naar het Staelduinse bos? Graag een reactie van het college. 

Dan nog de brug bij de Baakwoning. Deze ligt er al ruim een jaar troosteloos bij met 
een dranghek om het op te fleuren. De gemeente is geen eigenaar en liet weten dat 
het in gesprek is met meerdere partijen. Welke partijen zijn dit? En is er inmiddels 



uitzicht op een uitkomst? Wordt er ook gedacht aan het stukje alleen toegankelijk 
maken voor niet-gemotoriseerd verkeer? Graag een reactie van het college. 

Honselersdijk 
De realisatie van de Huis van de buurt zal een goede sociale bijdrage leveren aan 
cohesie van de omgeving. Na strategische aankopen kan en nu doorgepakt worden 
in het centrum van Honselersdijk. 

De Lier 
Onlangs heeft de raad een akkoord gegeven voor het bouwen aan de Sportlaan. Dat 
is goed, want dat stuk lag alweer 11 jaar braak. Goed om te zien dat het opgepakt. 
Sport (laan) en De Lier. De sport in De Lier is aan uitbreiding toe. Voor verschillende 
verenigingen daar zijn lange wachttijden. Kan de wethouder aangeven wat de visie is 
van het college omtrent het sportpark in De Lier? 

Wateringen  
Wij ondersteunen van harte de aandacht en de investeringen voor het aanpakken 
van het centrum en de transformatie van de Dorpskade. 

Kwintsheul 
Wij zijn erg blij met de structuurvisie voor de Driesprong in Kwintsheul waarin 
nadrukkelijk gehoor is gegeven aan de oproep om spelregels voor vraag-gestuurd 
bouwen naar de behoefte van de inwoners. Bij de bouw moet er aangetoond worden 
dat er lokale vraag is, het moet bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming 
in Kwintsheul en betaalbare woningen bieden voor Heulse senioren en jongeren. 
Gefaseerd bouwen aan een moderne nieuwe ruime wijk met diversiteit aan 
woningen.  

Daarnaast vragen wij het college om er op toe te blijven zien dat plannen van 
projectontwikkelaars passen in de oorspronkelijke centrum-functie van Kwintsheul, 
bijvoorbeeld bij de voormalige Rabo-bank.  

Ter Heijde 
Tot slot willen we Ter Heijde feliciteren met het mooie nieuwe plein. Een goed plein, 
dicht bij het strand!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


