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Voorwoord: De gemeente Westland is op 1 januari 2004 gefuseerd uit een 
bonte verzameling van maar liefst 11 gemeenten en 8 buurtschappen. Er zijn 
thans 103.000 inwoners, waaronder 10.000 voornamelijk Poolse 
arbeidsmigranten (het hoogste aantal van heel Nederland (!). Voorts wonen er 
in Westland 8,7% niet-westerse allochtonen. In Zuid-Holland is dat 26,1% en 
in heel Nederland is dat 19,3% of circa 3,4 miljoen voornamelijk kansloze, niet-
westerse, immigranten. Een experiment om Nederlandse langdurig werklozen 
aan het werk te krijgen in de tuinbouwbedrijven is vooralsnog mislukt. Met 
name vanwege het feit zogenaamde minima vanwege de vele toeslagen 
uiteindelijk op een riant netto inkomen komen, wat uiteraard niet motiveert om 
te gaan werken in de tuinbouwkassen.  
De gemeente bestaat uit 39 raadsleden, w.o. 6 in 2014 verkozenen van de 
LPF Westland. De economie in Westland bestaat voornamelijk uit 
tuinbouwbedrijven en de gemeente Westland behoorde in 2007 tot de 150 
meest krachtige gemeenten van Nederland met een lokale omzet van 3 
miljard of 2,5% van de provincie Zuid-Holland.  
Interessant is te weten in hoeverre Westland met zijn grote aantal 
tuinbouwbedrijven concrete hinder heeft van een dalende export vanwege de 
economische sancties tegen en van Rusland ! Helaas is dit onvermeld 
gebleven in deze 198 pagina’s tellende begroting!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 5: Er zijn in Westland grote zorgen over de sluiting van 
verzorgingstehuizen en de 3 decentralisaties van Rijkstaken in 2015 in het 
sociaal domein, die gepaard zal gaan met forse bezuinigingen.  
Wat wel positief is dat er een boring gaat plaatsvinden naar aardwarmte in de 
diepe Trias-aardlaag wat in beginsel veel goedkoper uitpakt dan de huidige 
regeringsplannen met windmolens.  
 
Pagina 6: Ook is het een positieve ontwikkeling dat er een voorstel ligt om 
gemeentelijk vastgoed in de verkoop te zetten als zogenaamde kluswoning, 
waarbij het financiële voordeel terecht komt bij de kopers. Opmerkelijk hierbij 
is dat er niet gesproken wordt over een zogeheten anti-speculatiebeding voor 
de nieuwe eigenaar. Ook is onroerend goed exploitatie geen overheidstaak 
maar een strikt private aangelegenheid.  
 
Pagina 12: Westland blijft zich inzetten voor versterking van de kwaliteit en 
het imago van toerisme en recreatie. Opmerkelijk hierbij is dat men wèl 
toerismebelasting hanteert, terwijl toeristen slechts tijdelijke bewoners zijn, 
geen beroep doen op uitkeringen en uitsluitend een bijdrage leveren aan de 
lokale economie !  
Westland streeft ernaar om als overheid een aantrekkelijke dienstverlener te 
zijn door onder meer de ambtelijke regeldruk te verminderen.  
 

Pagina 19: De schuldpositie van Westland is in absolute zin fors, met name 
vanwege het feit dat deze fusiegemeente sinds 2004 beschikt over grote 
hoeveelheid nog te ontwikkelen bouwgrond en de verwachting is dat de 
schuldenpositie de komende jaren nog met 72 miljoen verder oploopt. Een 
bijkomend voordeel is dat er vooralsnog in deze kabinetsperiode nog niet 
wordt gekort op de van rijkswege te verstrekken algemene uitkering.  
Pagina 23: In het, zo belangrijke, tuinbouwsegment moet het rendement 
omhoog. Hiervoor wordt vereist dat er niet alleen meer geïnnoveerd en 
samengewerkt moet worden tussen ondernemers, doch of dit gaat lukken is 
zeer de vraag omdat de tuinbouwsector zeer kwetsbaar is vanwege sancties 
vanuit Rusland.  
 

Pagina 25: Het idee van de gemeente Westland om te gaan overleggen met 
de provincie Zuid-Holland over windenergie in Westland is m.i. een volstrekt 
onjuiste gedachte omdat windenergie niet alleen zeer kapitaalsintensief, 
geluidshinder en waardedaling kan veroorzaken van omliggend onroerend, 
maar ook omstreden is vanwege het zeer lage rendement.  
 
Pagina 27: Voorts wil het College een stedenband aangaan met een voor 
Westland interessante regio in Azië. Dit is inmiddels een achterhaald idee 
omdat dergelijke stedenbanden of jumelages zeer kostbaar zijn vanwege de 
afstand, de inhuur van tolken, vaak ontaarden in ‘snoepreisjes’ en inmiddels bij 
steeds meer gemeentes ontraden worden.  



Ook wil het College tweetalig onderwijs invoeren. Welke 2e taal dat zou 
moeten worden wordt echter niet vermeld. Bovendien is dit in strijd met de 
heersende integratiegedachte.  
Het college ambieert een forse stijging van Westland op de landelijke ranglijst 
qua vestigingsklimaat. Hoe en hoeveel wordt echter niet vermeld!  
 
Pagina 30: Het toenemend gebruik van internet en de economische recessie 
zorgt voor een afname van detailhandel in een aantal dorpen. Deze 
ontwikkelingen gaan ten koste van de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van 
de dorpen omdat veel vastgoed inmiddels leeg staat. In hoeverre is het College 
bereid in overleg te treden met verhuurders voor meer marktconformere 
huren?  
 
Pagina 33: Het college voorziet met de huidige programmering dat er 
onvoldoende voldaan wordt aan de vraag naar betaalbare woningen. Het gaat 
ons echter veel te ver om woningen te voorzien van erfpacht. Dit politieke 
sturingsmiddel is alleen van overheidswege noodzakelijk indien er sprake is 
van extreme woningnood. Bovendien zijn financiers niet enthousiast over deze 
overheidsbemoeienis omdat erfpacht iedere 10 jaar verhoogd mag worden 
met maximaal 100% hetgeen wellicht een waarde drukkend effect heeft.  
 
Pagina 37: Het college streeft ernaar om in samenwerking met bedrijven een 
zogeheten ‘Westlandpas’ in te voeren voor minima die dan korting krijgen op 
recreatieve, culturele en sportvoorzieningen. Dit is uitsluitend geschikt voor 
‘echte’ minima, zoals inwoners die NIET massaal gebruik maken van allerlei 
lucratieve extra’s zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kind gebonden 
budget, alleenstaande-ouderkorting, langdurigheidskorting e.a. subsidies 
waardoor het uiteindelijke netto-inkomen soms boven de 2000 euro netto per 
maand uitkomt. Bovendien is dit ook zeer ontmoedigend is om te gaan 
solliciteren naar werk.  
 

Pagina 38: Het college overweegt een subsidieregeling toe te passen voor 
zonnepanelen op sportparken. Op zich is dit goed omdat ze dan ook wellicht 
een minder beroep gaan doen op subsidies. Ook zou men burgers moeten 
aanmoedigen met subsidie voor de aanleg van zonnepanelen. Dit verbetert 
zowel de koopkracht als de (kwakkelende) lokale economie !  
 
Pagina 39: Het College streeft ernaar om de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille, zonder duidelijke noodzaak, te verkleinen. Dit is prima 
want onroerend goedexploitatie is immers géén overheidstaak maar een strikt 
private aangelegenheid.  
 
Pagina 52: Het is niet juist als de Rijksoverheid een verplicht quotum oplegt bij 
werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een  



arbeidsbeperking. Wel is het te overwegen om dit te aanmoedigen met 
subsidies mits dit natuurlijk niet concurrentievervalsend werkt.  
 

Pagina 57: Het is, mede vanwege de vergrijzing van de bevolking, verstandig 
om zoveel mogelijk over te gaan op de bouw van levensloopbestendige 
woningen.  
 
Pagina 68: De bomen- en druivenbuurt in De Lier hebben te maken met 
ernstige verzakking van de openbare ruimte als gevolg van bodemdaling. In 
hoeverre is dit het gevolg van boringen naar aardwarmte?  
 
Pagina 85: Uit politiecijfers blijkt een stijging van de landelijke criminaliteit. 
Wellicht is dit het gevolg van toenemende armoede en dalende koopkracht. In 
hoeverre er sprake is van een concreet stijgende criminaliteit in Westland 
wordt helaas niet vermeld !  
 
Pagina 86: Men overweegt burenconflicten tegen te gaan door mediator. Dat 
lijkt interessant, alleen is de vraag in hoeverre burenconflicten een gevolg zijn 
cultuurbotsingen tussen autochtonen en allochtonen en in hoeverre de 
overheid tekort geschoten is met integratie en inburgering ?  
 
Pagina 89: Westland reserveert in haar Begroting 2015 een bedrag van 
502.000 voor verkiezingen. Voor 2016, 2017 zijn er m.i. vooralsnog GEEN 
verkiezingen, waarom wordt er dan wel gereserveerd ?  
 

Pagina 93: Westland incasseert jaarlijks een bedrag van 12,4 miljoen voor 
dividend van nutsbedrijven. Wellicht is dit de reden dat de overheid niet alles 
op alles zet om burgers, qua energie, aan te zetten op de grootschalige aanleg 
van zonnepanelen hetgeen de koopkracht voor zowel de eigen burgers als de 
kwakkelende middenstand aanzienlijk kan verbeteren.  
Ook vinden wij het onverstandig van de gemeente Westland om belasting te 
heffen bij toeristen die slechts zeer tijdelijke bewoners zijn en geen uitkeringen 
trekken uit de gemeentekas.  
 
Pagina 94: Vanwege een nieuwe herverdeling van de Algemene Uitkering van 
de Rijksoverheid komt er 15 euro per inwoner extra vrij, hetgeen bij 103.000 
inwoners in 2015 een herverdeeleffect sorteert van 50% of 7,725 miljoen en 
in 2016 100% dus 15.450 miljoen extra oplevert. Welke concrete extra’s er 
ontstaan voor de bewoners is vooralsnog niet bekend!  
 
Pagina 101: Men gaat uit van een daling van de huizenprijs van 5,9% in 
2015. Dit is echter in tegenspraak met de rest van de Randstad. De reden 
wordt echter niet vermeld!  
 

Pagina 103: De totale inkomsten uit lijkbezorgingsrechten bedragen 1,36 



miljoen en een dekkingspercentage van slechts 74,7%. Is dit een gevolg van 
gratis begrafenissen voor niet-draagkrachtigen?  
Pagina 104: De tarieven van de OZB zullen 2015 boven-inflatoir stijgen met 
3,5%. Dit is in tegenspraak met het door U op pagina 101 gestelde van een 
waardedaling van 5,9% in 2015. Gaarne hierover Uw opheldering !  
Pagina 105: Het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen is mogelijk 
100% van het inkomen. Of men hierbij rekening houdt met de, soms vele, 
toeslagen wordt niet vermeld !  
 
Pagina 106: Het tarief van de afvalstoffenheffing in 2015 is voor een 
eenpersoon huishouding 169,44 euro, terwijl dat voor een 
meerpersoonshuishouden, ongeacht het aantal gezinsleden, slechts 213,84 
euro bedraagt. Dit lijkt ernstig onrechtmatig. Hetzelfde geldt voor de 
rioolheffing. Gaarne hierover Uw mening!  
 

Pagina 129: In 2017 moet de gehele gemeentelijke dienstverlening zijn 
gedigitaliseerd. Betekent dit ook dat de 10% (oudere) digibeten hierdoor 
monddood zijn gemaakt?  
 
Pagina 160: De gemeentelijk vastgoedportefeuille omvat ongeveer 740 
objecten. Dit lijkt mij veel te veel, mede omdat onroerend goed-exploitatie 
absoluut geen overheidstaak is. Ook de totale marktwaarde van deze 740 
objecten blijft onvermeld ! 
In afwachting van uw tegenbericht, 

 

Hoogachtend. 
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