Inbreng LPF Westland begrotingsraad 2020 door fractievoorzitter
Dave van Koppen (10 november 2020)

Voorzitter,
We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft sinds 16 maart van dit jaar, sinds de eerste speech van
Minister-President Mark Rutte, ons leven in de houtgreep. Ik zou dat weekend de marathon van Barcelona gaan
lopen, maar ook die was kort daarvoor gecanceld. (jullie zien het resultaat bij mij; coronakilo’s ☺)
Alles is op het moment anders; geen grote evenementen en geen Westlandse feestweken in de zomer. We hebben
in april en mei een intelligente lockdown gehad waarbij alle scholen, kinderopvang enz. dicht waren!
De maatschappelijke impact was enorm. Ook nu weer zijn er voltallige sectoren helemaal gesloten en dreigt er een
grote economische crisis overheen te komen. Iedereen houdt zijn hart vast voor wat komen gaat en hoopt dat er
maar zo snel mogelijk een vaccin is.
In de gemeente hebben we er ook mee te maken. Digitaal vergaderen, fysiek vergaderen, vergaderen in het World
Horti Campus… elke keer is het weer een puzzel om toch die democratie in stand te houden en de gemeenteraad zijn
werk te (kunnen) laten doen. Het is, ook voor ons als fractie, niet altijd makkelijk om in deze tijden te vergaderen,
burgers te ontmoeten, bij bedrijven langs te gaan enz. Vooral een woord van respect richting het college, want ga er
maar aan staan; digitaal overleg op digitaal overleg, ambtenaren en afdelingen die al vanaf maart niet meer op de
gemeentehuizen zijn geweest en alles vanuit huis moeten doen waardoor onderling contact met je afdeling/
ambtenaren ook een stuk lastiger is. En naast al je dossiers die je als wethouder hebt en wat al een hele kluif is, dan
ook nog eens extra alle zaken en extra zorgen rondom het coronavirus. In de zorg, in het onderwijs, in het MKB,
overal zijn het extra zorgen. Zoals gezegd een compliment naar de bestuurders, maar ook naar de gehele organisatie
hoe ze de gemeente en alle afdelingen toch maar mooi draaiende houden zo in deze bijzondere tijd. En nee, dat zeg
ik niet alleen als fractievoorzitter van een coalitiepartij… want deze coronacrisis overstijgt de politiek. Corona maakt
geen onderscheid tussen oppositie of coalitie, noch maakt corona onderscheid tussen de verschillende partijen en/of
personen. Nee, corona raakt ons allemaal... of we het nou leuk vinden of niet!
In het voorjaar hebben we dat ook gemerkt bij het niet houden van een Voorjaarsnota-vergadering. In plaats
daarvan kwam er een perspectiefbrief. Een brief die ons een stukje inzage moest geven over de keuzes die dit
college wilde gaan maken en waarvan we de uitwerkingen nu zien in de begroting.
Als LPF Westland zijn we blij met veel van deze keuzes die we hebben mogen lezen in de perspectiefbrief en/of nu
vertaald zien in de begroting. Ook het anticyclus investeren vinden wij een prima plan. Zorg als gemeente voor een
goed voorzieningenniveau binnen je gemeente; een 100.000+ gemeente! Maar laat de structurele lasten ook gedekt
worden door structurele baten. We vragen ons af hoelang het college dit denkt te kunnen blijven doen?
Met de snelheid/grootheid van deze investeringen ben je héél snel door je reserves heen. Hoe ziet de gemeente het
dan op de lange termijn? (zeker in de wetenschap dat de gemeentelijke begrotingen alleen maar verder onder druk
komen te staan) (vraag 1) Verder hebben we als partij uiteraard ook nog wat vragen/ kanttekeningen/een
beschouwing op deze begroting en ik wil die graag behandelen (in eerste termijn schriftelijk) aan de hand van de 10
programma’s zoals ze ook in de begroting genoemd worden, gekoppeld aan een aantal speerpunten uit ons
verkiezingsprogramma.
1. Veiligheid
Als LPF Westland streven we naar een veilige streek. Een Westland waar burgers en ondernemers kunnen rekenen
op de politie en de gemeentelijke overheid. Op ons initiatief is het cameratoezicht in de gemeente gekomen en ook
is op ons verzoek de Aso-wet toegevoegd aan de APV; Een wet die de burgemeester de vrijheid geeft op te treden bij
asociaal gedrag. De laatste tijd zien we weer veel overlast bij (jonge) jeugd in Naaldwijk en we gaan ervanuit dat door
o.a. de extra 0,11 mln. structureel in de begroting voor de continuering pilot inzet particuliere beveiligingsbedrijven
(onze motie van een vorige begroting) dit college de overlast direct kan aanpakken; zero tolerance.
Ook de aanpak en bewustwording rondom ondermijning juichen wij toe.
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Drugsdealers krijgen het wat ons betreft zwaar in Westland. We horen dan ook graag hoe we van een reactief beleid
de komende periode kunnen overgaan naar een actief opsporingsbeleid, inclusief opsluiten? (vraag 2)
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Als LPF Westland zijn we voorstander van een hoog
openbaar vervoersnetwerk. Vooral als je de metrokaart
van Rotterdam/Den Haag ziet zie je dat een lijn tussen
Hoek van Holland en Den Haag het hele plaatje/rondje
compleet zou maken. We weten dat het college hier,
ook in het kader van de ontwikkeling van het GHC, mee
bezig is maar blijven hier aandacht voor vragen.
Verder is het Westland een druk gebied met een
infrastructuur dat niet echt met z’n tijd is meegegaan.
We kunnen niet de hele regio asfalteren, en dat is ook
het laatste wat we willen. Maar als we kritisch kijken
naar de doorstroming, dan is het duidelijk dat er ‘iets’
moet gebeuren. Voor ondernemers, voor inwoners,
voor schoolkinderen, voor sporters, voor recreanten voor iedere Westlander.
3. Economie
Het krediet voor de verkenning van het project Floragebied is in de laatste vergadering aan de orde gekomen. Ook
de motie van LPF Westland om te komen tot een voorovereenkomst heeft een meerderheid gehaald.
Verder zouden we als partij graag terugzien dat er bv. harde eisen (investeringsverplichting) worden gemaakt. Dus
pas aankoop van Floragebied als nieuwbouw van de veiling aan de ‘overkant’ gegarandeerd is, zodat ‘de veiling’ nog
tientallen jaren de economische motor van de gemeente Westland blijft.
4. Onderwijs
Als we naar de begroting kijken zien we één onderdeel binnen de begroting wat (uiteraard) niet op onze steun kan
rekenen; een Islamitische (basis)school. Als LPF Westland vinden we dat je zo vroeg mogelijk moet starten met het
integreren van andere culturen. Een islamitische basisschool in Westland gaat het wel heel lastig maken om een
beetje begrip op te brengen voor andermans ideeën. We zullen voor dit onderdeel binnen de begroting dan ook met
een amendement komen. (amendement 1)
5. Sport, (Westlandse) cultuur en recreatie
Vorig jaar was het niet aanpakken van Sportpark de Hoge Bomen (met name de hockeyvereniging) een groot gemis
binnen de begroting. Gelukkig zien we dat deze er dit jaar wél in staat. Evenals zwembad de Hoge Bomen waar wij
als LPF Westland al jaren voor strijden. Maar we weten óók dat er binnen de sportverenigingen nog veel (meer)
wensen leven. Zo vragen we aandacht voor het kunstgrasveld bij Verburch en het kunstgrasveld bij vv Maasdijk,
maar bv. ook voor de uitbreidingswens van de Eminent turnhal, waar vele Westlandse gymnastiekverenigingen in
gevestigd zijn. Ook vragen we nogmaals aandacht voor de calisthenics en hopen dat deze toch heel snel gerealiseerd
kan gaan worden. (motie voor ingediend tijdens begroting’18) Al laatste en misschien dit jaar nog wel het
belangrijkste binnen de sport is sportpark de Lier. We snappen dat je niet álles kan realiseren en aan alle wensen kan
voldoen in één jaar, maar willen de wethouder nog wel héél graag vragen om te kijken naar de mogelijke koop van
het terrein voor de toekomst van de sportverenigingen in de Lier. Aankoop en bezit kan je ons inziens bijna tegen
elkaar wegstrepen binnen een begroting en/of hoeft dus niet zoveel geld te kosten? (vraag 3) Of wellicht zou je
kunnen overwegen om een voorkeursrecht op het aan te kopen perceel te vestigen. Dan koopt de gemeente de
grond nog niet, maar is de grondeigenaar wel verplicht bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden.
Ook zien we onder het programma ‘sport’ (??) de restauratie van de Fruitmuur staan. Als LPF Westland hebben we al
eerder geroepen dat wat ons betreft die Fruitmuur op Markplaats mag worden gezet. Er staat nu €4000.000,- voor
gereserveerd en dat is wat ons betreft écht zonde van het geld. Geld wat beter écht in de sport kan worden gestoken
i.p.v. de stenen van een Fruitmuur. We zullen op dit punt dan ook met een motie komen. (motie 1)
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Op het gebied van de (Westlandse) cultuur en recreatie zien we in de begroting dat er geld wordt geïnvesteerd in het
evenemententerrein. Vanwege het coronavirus is dit terrein het afgelopen jaar totaal niet gebruikt!
Ook andere (grote) evenementen zijn dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgegaan. Wij vragen het college of,
indien het coronavirus dat toelaat en het evenemententerrein open is, het college wil afwijken van het huidige
maximaal aantal feesten dat er in een jaar daar mag plaatsenvinden en met de organisatoren wil kijken naar meer
mogelijkheden op dit terrein? (vraag 4)
6. Sociaal domein
Binnen het sociale domein vliegen de miljoenen je om de oren. Binnen deze begroting ook het programma waar het
meeste geld in omgaat. Als LPF Westland maken we ons zorgen om de stijgende kosten binnen de Jeugdzorg en
vooral om het feit dat we feitelijk te weinig structureel geld ontvangen vanuit het Rijk om deze stijgende kosten te
dekken. (!) En dan moeten wij als gemeenteraad ook gaan nadenken over het instellen van een uitgavenplafond om
de kosten te beteugelen, zeker met betrekking tot de zorgbeperking wordt dit een moeilijke opgave voor het college
maar ook voor ons als Raad. Verder hebben we binnen het sociale domein ook nog drie aandachtspunten;
- Jonge mantelzorgers; we zullen rondom dit onderwerp met een motie komen (motie 3)
- Vrijwilligers ‘Onderhoud begraafplaatsen’; we zullen rondom dit onderwerp met een motie komen (motie 4)
- Geestelijke gevolgen coronacrisis. Heeft de wethouder hier al zicht op hoe groot deze groep in Westland is? Is er
binnen de verschillende instanties ook aandacht voor? (vraag 5)
7. Volksgezondheid en milieu
Als LPF Westland lezen we in de begroting dat dit college een transitievisie ‘warmte’ wil gaan opstellen met daarin
alternatieven voor aardgas, oplossingen voor aardgasvrije wijken en planning. Hoe kan de wethouder dit rijmen met
het feit dat de gemeenteraad in meerderheid een initiatiefvoorstel en 2 moties heeft aangenomen om vooral niet te
stoppen met aardgas? (vraag 6)
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Een heel belangrijk onderwerp is wonen! Het Westland groeit dicht en het Westland schreeuwt om (goedkope/
starters-) woningen. Er zijn veel mooie plannen; Harmonie, Dalton Mavo, Sportlaan, Pijletuinenhof, locatie oude
brandweerkazerne Naaldwijk en nog veel meer. Wel blijven wij als LPF Westland aandacht vragen voor
starterswoningen voor jonge Westlanders. Bij de vorige begroting hebben we de wethouder gevraagd naar de
mogelijkheid van een ‘Big Ben Tower’, grote woontorens (+/- 50 meter) voor starters. Kan de wethouder al melden
dat dat ergens gerealiseerd gaat worden? Wateringen Noord, Dijckerwaal? Floragebied? (vraag 7)
9. Bestuur en ondersteuning
We lezen hier in de begroting veel mooie woorden, maar moeten hier wel concluderen dat er nog een hoop werk
aan de winkel is. Zo zijn er tot op heden weinig alternatieven bij de besluitvorming van voorstellen in de
gemeenteraad en kan de communicatie van de gemeente bij veel projecten (nog steeds) veel beter. Blijvend
aandacht hiervoor!
10. Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen
Er wordt in de begroting gesproken over het profijtbeginsel. Hoe en waar gaat deze ingezet worden?
En men spreekt over het afstoten van maatschappelijk vastgoed. Zijn hier al voorbeelden van te noemen? (vraag 8)
Voorzitter, Ik kom tot een afronding. We zijn blij met deze begroting. We hebben complimenten gegeven aan de
bestuurders en aan de organisatie; We hebben onze vragen en beschouwing gegeven aan de hand van de
verschillende programma’s; we wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen dan bekijken hoe
we zullen reageren in een eventueel tweede termijn.
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Vragen begroting 2020
Vraag 1
Wel vragen we ons af hoelang het college dit denkt te kunnen blijven doen? Met de snelheid/grootheid van deze
investeringen ben je héél snel door je reserves heen. Hoe ziet de gemeente het dan op de lange termijn? Wanneer
de gemeentelijke begrotingen alleen maar verder onder druk komen te staan?
Vraag 2
We horen dan ook graag hoe we van een reactief beleid de komende periode kunnen overgaan naar een actief
opsporingsbeleid, inclusief opsluiten?
Vraag 3
maar willen de wethouder nog wel héél graag vragen om te kijken naar de mogelijke koop van het terrein voor de
toekomst van de sportverenigingen in de Lier. Aankoop en bezit kan je ons inziens bijna tegen elkaar wegstrepen
binnen een begroting en/of hoeft dus niet zoveel geld te kosten!
Vraag 4
Wij vragen het college of, indien het coronavirus dat toelaat en het evenemententerrein open is, het college wil
afwijken van het huidige maximaal aantal feesten dat er in een jaar daar mag plaatsenvinden en met de
organisatoren wil kijken naar meer mogelijkheden op dit terrein? (mogelijk 2e termijn met een motie)
Vraag 5
Geestelijke gevolgen coronacrisis. Heeft de wethouder hier al zicht op hoe groot deze groep in Westland is? Is er
binnen de verschillende instanties ook aandacht voor?
Vraag 6
Hoe kan de wethouder dit rijmen met het feit dat de gemeenteraad in meerderheid een initiatiefvoorstel en 2
moties heeft aangenomen om vooral niet te stoppen met aardgas?
Vraag 7
Bij de vorige begroting hebben we de wethouder gevraagd naar de mogelijkheid van een ‘Big Ben Tower’, grote
woontorens (+/- 50 meter) voor starters. Kan de wethouder al melden dat dat ergens gerealiseerd gaat worden?
Wateringen Noord, Dijckerwaal? Floragebied?

Amendement(en) begroting 2020
Amendement 1
Islamitische (basis)school

Motie(s) begroting 2020
Motie 1
Restauratie Fruitmuur
Motie 2
Evenemententerrein (mogelijk in tweede termijn)
Motie 3
Jonge Mantelzorgers
Motie 4
Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaatsen
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