
2e termijn Begro-ngsraad 

Goedenavond, 

Wij danken het college voor de beantwoording. Wij willen niet alleen het college bedanken voor de 
beantwoording maar ook het Westlandse zorg personeel in alle instellingen binnen en buiten het 
Westland. We danken ook de BOA’s en politie die de moeilijke taak hebben om het beleid te 
handhaven. 

Naast onze dank hebben we ook onze zorgen. Zo gaat onze zorg in het bijzonder uit naar de 
ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemers die vuurwerk verkopen. Deze worden plots 
geconfronteerd met een verbod. Kan het college wat betekenen voor deze ondernemers? Zo’n verbod 
om je onderneming te runnen heeft dit jaar ook de horeca geraakt. In onze eerste termijn hebben we 
het college gevraagd om na te denken over de winter terrassen. Het college geeft in zijn 
beantwoording aan dat het college er positief tegenover staat en dit wellicht ook voor het seizoen 
21/22 wil bekijken na een goede evaluatie. Dit is niet alleen goed voor de horeca ondernemers maar 
ook voor de levendigheid in de keren en de donkere maanden. 

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 ondersteunt dit. Bij deze 
ontwikkeling zal er gekeken worden naar innovatie, onderwijs en bereikbaarheid. Want wil je innovatie 
en het onderwijs in het Westland op een hoger niveau brengen dan is bereikbaarheid via het OV 
noodzakelijk. Dat zijn wegen maar ook openbaar vervoer, in eerste instantie HOV en wellicht later een 
lightrail. 
VVD Westland is van mening dat bereikbaarheid en onderwijs niet alleen goed is voor de innovatie 
boost aan het Westland, maar ook voor de MKB. Mijn zoon studeert nu in Delft en brengt daar zijn, in 
de aubergines verdiende geld, naar toe. Studenten die in het Westland wonen zullen bijdragen aan 
het Westlandse MKB. Wij ondersteunen dus op meerdere fronten dit onderzoek. Het Westland als 
Food Innovator of the World. 

Leefbaarheid 
VVD Westland is blij met het antwoord van Wethouder Gardien en Wethouder Abee. Er is geld vrij 
gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de kernen en er wordt blijvend contact onderhouden met 
de winkeliersverenigingen en de BIZ over de verdere ontwikkeling. We hebben begrepen dat de 
gesprekken met de BIZ een moeizame start kende. Hoe zijn deze gesprekken nu? Is de gemeente 
weer volledig is gesprek met de BIZ voor de ontwikkeling van de kernen? 

We zijn blij met de aanleg van een 4e hockeyveld voor onze enige Westlandse Hockeyvereniging. 
Daar was de nood hoog. Waar de nood voor ruimte ook hoog is, is De Lier. Wij hebben een 
presentatie mogen ontvangen van de verenigingen, in de De Lier. Wij zien de noodzaak voor verdere 
ontwikkeling daar en zullen daarom de motie van GBW en CDA mede indienen.   

We zien bij verschillende kunstgrasvelden dat de levensduur korter is dan de afschrijving. Is het een 
idee om de afschrijvingstermijn van kunstgrasvelden tegen het licht aan te houden? Moeten we niet 
terug naar 10 jaar ipv 12? Zo hebben we tijdig geld gereserveerd voor vervanging en kunnen we veilig 
blijven sporten. 

Veiligheid 
Ondermijning is voor VVD Westland een onderwerp wat de volle aandacht heeft. Zwart geld wordt met 
bovengrondse activiteiten wit gewassen. Zo komt bijvoorbeeld drugsgeld in de bovenwereld. Wij zijn 
blij met de aandacht die de burgemeester hiervoor heeft. 

Westland Verstandig heeft in samenwerking met VVD Westland een motie opgesteld over de 
wijkagent. Deze motie heeft tot doel om de wijkagent weer zichtbaar en bereikbaar te maken voor 
vragen en meldingen te maken. Zichtbaar, bereikbaar door onder andere een inloopspreekuur. Zo 
kunnen onze inwoners weer terecht bij de wijkagent.  

Financiën 
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Dit college heeft gekozen voor anti cyclisch investeren. In totaal 25 miljoen. Waarvan 15 miljoen in een 
investeringsfonds, 6 miljoen aan corona hulp en 4 miljoen voor de zorg. VVD Westland gelooft in het 
“uit de crisis investeren” principe. Maar we hebben ook gezien dat de schuld opgelopen is naar circa 
389 miljoen. In uw beantwoording geeft u aan dat dit in het jaar 2024 terug gebracht is naar 334 
miljoen. Kan Wethouder van der Stee aangeven aan welke middelen er gedacht worden?  

Bereikbaarheid 
We hebben gezien dat het college flink investeert in de bereikbaarheid van het Westland. Bereikbaar 
door wegen, OV en fiets. Zo wordt er 4,25 mln. geïnvesteerd in bereikbaarheid van het Westland 
waarvan 2,75 mln uit het mobiliteitsfonds komt. Het mobiliteitsfonds, dit is een regionaal fonds. Een 
goed netwerk is dus belangrijk om meer voor het Westland te kunnen bereiken 

Netwerken 
Wil je invloed uitoefenen op wat er gebeurd, wil je de aan de top meedraaien, moet je 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. 

Aansluiten aan overleggen, in uw beantwoording laat u zien dat het zeer belangrijk is. Zo heeft een 
goede lobby en een goede uitvraag in totaal 5,12 miljoen subsidie opgeleverd van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken uit het fonds “Nationale Bouwimpuls”. Kan de wethouder aangeven waar deze 
bedragen aan besteed gaan worden?


