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INTRODUCTIE
Mijn Partij! is een lokale partij zonder bindingen met landelijke politieke partijen.
Zij heeft geen ideologische of godsdienstige beginselen. Zij wil, zonder
vooringenomenheid, zaken aanpakken, die zich in de gemeente Midden-Delfland en
bij zijn inwoners voordoen of te verwachten zijn.
Zo’n pragmatische aanpak zal worden getoetst aan doelgerichtheid, doelmatigheid
en (financiële) haalbaarheid. Een etiket conservatief, progressief of liberaal past niet
bij Mijn Partij!.
Transparant, consequent, kritisch en constructief zijn eerder kenmerkend, zoals het
optreden van Mijn Partij!, als oppositiepartij, in de gemeenteraad de afgelopen jaren
heeft laten zien.
Maar hoe nuttig en noodzakelijk het voeren van oppositie ook kan zijn, voor Mijn
Partij! is daadwerkelijk deel uitmaken van het college van Burgemeester en
Wethouders het doel. Dit om haar ideeën en noodzakelijke veranderingen te kunnen
uitvoeren op grond van een mandaat van de kiezers.
.
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1

BESTUUR EN FINANCIËN

1.1

ZELFSTANDIGHEID VAN DE GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

Voor Mijn Partij! staat het behoud van de zelfstandigheid en dus de identiteit van
de Gemeente Midden-Delfland centraal.
Dat betekent dat onze gemeente niet fuseert met grote buurgemeenten of tussen
deze gemeenten wordt opgedeeld.
Dit gevaar is niet denkbeeldig, omdat de regering voor kleinere gemeenten weinig
of geen toekomst ziet. Grotere gemeenten zouden efficiënter en goedkoper zijn.
Dit laatste argument blijkt, volgens een onderzoek van de Universiteit van
Groningen, onjuist. Fusies, die in het recente verleden hebben plaats gevonden,
hebben meer geld gekost dan opgeleverd.
1.2

FUNCTIONEREN VAN HET GEMEENTEBESTUUR EN DE AMBTENAREN

De gemeente zijn wij zelf ! Volgens Mijn Partij! horen het college van
Burgemeester en Wethouders en de gemeentelijke ambtenaren dienstbaar aan
de inwoners te zijn en zijn dan ook niet boven ons geplaatst.
Het college van Burgemeester en Wethouders is niet meer dan het uitvoerend
bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is, namens de inwoners, het
bepalende bestuursorgaan.
Mijn Partij! meent dat de afgelopen jaren een terecht beeld is ontstaan bij de
inwoners van Midden-Delfland van een gemeentebestuur, dat niet of onvoldoende
naar de inwoners luistert. De bekende kloof tussen burger en bestuur, waarvoor
de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA mede verantwoordelijk zijn Als het aan Mijn
Partij! ligt, wordt deze kloof de komende vier jaar nadrukkelijk gedicht.
1.3

WACHTGELDREGELING

Hoewel de huidige riante wachtgeldregeling voor leden van het college van
B. en W. juridisch niet aanvechtbaar is, zal Mijn Partij! van deze regeling, mocht
zij deel gaan uitmaken van het college, nooit gebruik maken.
Mijn Partij! meent dat het andere partijen zou sieren, indien zij een zelfde
gedragslijn volgen.
1.4

HET AMBTELIJKE APPARAAT

Mijn Partij! zal zich blijven inzetten voor een efficiënte en kostenbesparende
bedrijfsvoering t.a.v. het ambtelijke apparaat. Als gevolg van de automatisering
van de werkzaamheden en het terugdringen en het vereenvoudigen van regels en
procedures, kan het aantal ambtenaren worden teruggebracht. Mijn Partij! zal
hiertoe de nodige stappen zetten. Van een uitbreiding van het apparaat kan al
helemaal geen sprake zijn.
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1.5

GEMEENTEFINANCIËN

De noodzakelijke bezuinigingen, die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd,
kenmerken zich door de bekende “kaasschaafmethode”. Achter de bezuinigingen
zit geen visie op de toekomst van Midden-Delfland. Mijn Partij! meent dat er
heldere keuzes moeten worden gemaakt : wat willen wij versterken en waarvan
nemen wij afscheid. Mijn Partij! kiest voor “minder overheid en meer burger “.
De reserve grondexploitatie is opgesoupeerd. Elk verlies of afwaardering zal direct
van invloed zijn op de financiële situatie van de gemeente en heeft dus gevolgen
voor de inwoners.
Dit is een gevolg van een actief grondbeleid van de gemeente. Mijn Partij! is van
mening dat de gemeente geen projectontwikkelaar of woningverhuurder is.
Mijn Partij! wil dat de cijfers m.b.t. de grondexploitatie openbaar zijn en dus voor
iedereen toegankelijk.
Mijn Partij! is voorstander van de zgn. “Zalmnorm”. Dit is het principe dat de
uitgaven worden losgekoppeld van de inkomsten. Een plafond in de uitgaven
wordt vooraf afgesproken door middel van de begroting. Meevallende inkomsten
worden niet gebruikt voor extra uitgaven, maar aangewend voor het tekort op de
grondexploitatie.
Tegelijkertijd worden tegenvallende inkomsten niet opgevangen door
bezuinigingen.
Landelijke bezuinigingen moeten één op één doorgevoerd worden.
Begrotingswijzigingen tijdens het lopende begrotingsjaar geven een onjuist beeld
van de gemeentelijke financiën. Mijn Partij! is dan ook voorstander van een
wijziging per jaar, op te nemen in de jaarrekening.
De gemeente Midden-Delfland neemt deel aan gemeenschappelijke
voorzieningen met naburige gemeenten, zoals afvalverwerkingsbedrijf Avalex en
de GGD. Gebleken is dat het financiële toezicht op deze organisaties door het
gemeentebestuur ernstig te kort is geschoten, waardoor financiële problemen zijn
ontstaan. Mijn Partij! eist dat het toezicht op deze organisaties verbetert en zal
hiertoe de nodige stappen nemen.
Mijn Partij! wil dat bij aanschaf van goederen, organisaties, zoals sociale
werkplaatsen en justitiële instellingen, in de eventuele aanbestedingsprocedure
worden betrokken. Levering van goederen door deze organisaties kan
kostenbesparend zijn.
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2

LEEFKLIMAAT EN WOONKERNEN

2.1

VEILIGHEID

Een goed leefklimaat voor de inwoners van Midden-Delfland wordt verzekerd door
veiligheid, het gevoel van geborgenheid, maar ook door vrijheid in de persoonlijke
levenssfeer.
Voor de veiligheid is politietoezicht noodzakelijk. Mijn Partij! heeft echter
vastgesteld dat het aantal inbraken in onze gemeente in vergelijking tot
buurgemeenten in de regio Haaglanden het hoogst is.
Zonder de rol van de politie hiervoor aansprakelijk te stellen, mist Mijn Partij! een
actief beleid van de gemeente om de oorzaken van de alarmerende cijfers te
onderzoeken en de nodige stappen te nemen.
Activiteiten zoals de buurtpreventie als burgerinitiatief juicht Mijn Partij! toe, maar
het verzekeren van de veiligheid van “lijf en goed” van de burgers acht zij in de
eerste plaats een overheidstaak. Mijn Partij! zal dan ook maatregelen steunen of
het initiatief hiertoe nemen, die de veiligheid waarborgen.
2.2

CULTUREEL LEEFKLIMAAT

Alles van waarde is kwetsbaar. Dit geldt zeker voor kunst en cultuur, die mede het
leefklimaat bepalen en die al te gemakkelijk ten prooi vallen aan bezuinigingen.
Mijn Partij! zal zich dan ook verzetten tegen verdere bezuinigingen op de
gemeentelijke begroting, die ten koste gaan van kunst en cultuur.
Evenementen op deze terreinen, die op belangstelling van brede lagen van de
inwoners kunnen rekenen, moeten blijvend worden gesteund. Dat geldt ook voor
projecten in de sfeer van de niet-professionele kunstbeoefening. Vaak zijn kleine
stimuleringssubsidies voldoende.
Mijn Partij! meent dat het leefklimaat in Midden-Delfland ook wordt bepaald door
markante en cultuur-historische bebouwing. Zij steunt dan ook een actief
monumentenbeleid in de woonkernen, maar ook in het buitengebied. Dit beleid
mag echter niet ten koste gaan van het woongenot van bewoners, noch van
economische bedrijvigheid en ontwikkeling. Een afweging van belangen is
noodzakelijk.
2.3

SAMEN DOEN

Op de laatste Prinsjesdag hoorde Nederland een nieuw woord: de
participatiesamenleving.
Vrij vertaald komt het er op neer dat de overheid niet meer alles op zijn bordje kan
nemen en dat van de burgers wordt verwacht dat zij meer dan tot nu toe zelf
initiatieven nemen.
De bomen reiken niet langer tot in de hemel en dat is een gegeven dat zich de
komende jaren ook in Midden-Delfland zal doen gelden.
Voor de gemeente, maar ook voor de inwoners. Nu is gemeenschapszin altijd
kenmerkend geweest voor onze dorpen.
Het verenigingsleven bloeit, vrijwilligers spannen zich in voor hen, die hulp nodig
hebben of voor het laten slagen van de vele recreatieve en culturele
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evenementen. Ondanks dit positieve beeld wil Mijn Partij! de verdere
mogelijkheden en de bereidheid voor burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk
verkennen en bevorderen.
2.4

CITTA SLOW

Midden-Delfland is een zgn. Citta Slow gemeente en heeft zich aangesloten bij
een internationale organisatie, die gemeenten in Europa bundelt, welke
duurzaamheid, streekeigenheid en kleinschaligheid nastreven.
Mijn Partij! is voorstander van dit initiatief, mits het daadwerkelijk in de praktijk iets
betekent. En dat is helaas niet of nauwelijks het geval.
Citta Slow leeft niet onder de bevolking, het logo op het briefpapier van de
gemeente en kleurrijke vlaggen ten spijt.
Mijn Partij! meent dat het gemeentelijk beleid moet worden getoetst aan de
criteria en de doelstellingen van Citta Slow.
Wat te denken van het Chinese riet op het dak van het gemeentehuis? Ook moet
de bevolking beter worden geïnformeerd en moeten bedrijven en organisaties
worden gestimuleerd volgens de Citta Slow-gedachte te handelen.
Pas dan is wordt het belastinggeld voor Citta Slow goed besteed.
Buitenlandse reizen door leden van het college van B. en W. en ambtenaren
moeten in dit verband worden beperkt.
2.5

GROENBELEID

Midden-Delfland wordt wel het kleine groene hart genoemd, een oase te midden
van stedelijke en industriële bebouwing.
Dit geldt zeker voor het agrarische buitengebied. Maar hoe is het met het groen in
de woonkernen gesteld?
Naar de mening van Mijn Partij! is dit met weinig fantasie en creativiteit aangelegd.
Het saaie grasveld rond het gemeentehuis is hier een voorbeeld van.
Het onderhoud wordt gekenmerkt door veelvuldig maaien en snoeien, wat hoge
kosten met zich meebrengt.
Mijn Partij! meent dat een omslag in het groenbeleid van de gemeente moet plaats
vinden in de richting van een meer natuurlijk of ecologisch beheer, dat ook nog
kostenbesparend kan zijn. Ook willen wij meer gebruiksgroen, bv. door het
aanplanten van fruitbomen en –struiken in de openbare ruimte.
2.6

VOLKSHUISVESTING

Mijn Partij! wil meer woningen bouwen voor de starters. Behoefte is aan woningen
met een relatief ruime woonkamer en één slaapkamer, naast het gebruikelijke
toilet en een douche en keuken.
Deze kunnen voor een relatief laag bedrag worden gebouwd, dat past bij het
budget van de starter. Op het moment dat er sprake is van gezinsuitbreiding zal
men uitkijken naar een ruimere woning. Op deze wijze komt de gewenste
doorstroming op gang.
Mijn Partij! juicht toe dat in onze gemeente een aantal woningen voor senioren zijn
gerealiseerd. Deze ontwikkeling moet verder worden bevorderd. Aangepaste
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woningen dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouderen
en hoeft de stap naar een zorginstelling niet of minder snel worden gezet.
Onderzoek wijst uit dat er in de sociale sector minder behoefte is aan
huurwoningen dan aan goedkope koopwoningen. Nu de woningmarkt weer lijkt
aan te trekken, moet dit gegeven worden meegenomen in het beleid van de
gemeente. Ook wijst dit onderzoek uit dat de ondergrens van 30% sociale
woningbouw voor de gemeente Midden-Delfland kan worden losgelaten.
Vrije kavels met individuele architectuur moeten meer dan tot nu mogelijk zijn. Het
uitbreidingsplan Keenenburg IV in Schipluiden biedt hiertoe mogelijkheden.
Mijn Partij! meent dat dit plan met de nodige spoed moet worden voorbereid en
uitgevoerd uit een oogpunt van volkshuisvesting, maar ook vanwege het feit dat
het dorpsgezicht van Schipluiden door dit grote braakliggende terrein wordt
geschaad.
De plannen met betrekking tot de inrichting van de Maaslandse Dam kunnen niet
worden verwezenlijkt.
Mijn Partij! heeft voortdurend gewezen op het feit dat deze plannen financieel niet
haalbaar zijn. Voor de ontstane situatie, die een debacle kan worden genoemd
,zijn het college van B. en W. en de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA
verantwoordelijk. Mijn Partij! meent dat, als alternatief, gekozen moet worden voor
de bouw van woningen op deze locatie, bij voorkeur in de vorm van
starterswoningen.
2.7

ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID IN DE WOONKERNEN

Mijn Partij! meent dat moet worden voorkomen dat de woonkernen van MiddenDelfland economische slaapdorpen worden.
Met name het winkelbedrijf heeft het moeilijk en moet opboksen tegen
grootwinkelbedrijven in naburige steden. Nu kan consumentengedrag niet
gestuurd worden, maar een verdere verschraling van het winkelaanbod tast het
leefklimaat aan.
Al langer pleit Mijn Partij! voor de ontwikkeling van economische structuurplannen,
waarin het faciliteren en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid prioriteit krijgt en
bestaande ondernemingen, indien kansrijk, ontwikkelingskansen behouden.
Mijn Partij! zal hier op blijven aandringen.
Een positieve ontwikkeling is dat de horeca het goed doet en zelfs is uitgebreid,
waarbij is ingespeeld op de recreant van buiten de gemeente. Het verstrekken
van de noodzakelijke vergunningen door de gemeente moet worden versoepeld.
2.8

HET CENTRUMPLAN DEN HOORN

De afgelopen tien jaar heeft Den Hoorn gewacht op de noodzakelijke aanvulling
op en uitbreiding van het huidige winkelbestand. Zoals nu blijkt, tevergeefs !
Er is door het college van B. en W., gesteund door de coalitiepartijen VVD, CDA
en PvdA, gekozen voor de weg van de minste weerstand in de vorm van de bouw
van een tweede supermarkt tegenover de bestaande.
Dat dit ten koste kan gaan van het bestaande winkelbestand behoeft geen betoog.
De uitgesproken verwachting dat er nu snel begonnen kan worden met de bouw is
naïef.
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Mijn Partij! voorziet privaatrechtelijke belemmeringen. Er is dan ook maar één
oplossing : terug naar de twee inzenders van de plannen. Ditmaal met een
duidelijk door de raad vast te stellen kader. De tijd, die dit vergt, is aanvaardbaar.
2.9

VERKEER, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Het openbaar vervoer blijft een knelpunt in Midden-Delfland.
De bushaltes van de lijn Delft-Maassluis v.v. liggen inmiddels buiten de dorpskern
van Schipluiden en vormen een probleem voor ouderen en scholieren. Deze
situatie is ontstaan door de kleine bussen niet langer door deze dorpskern te laten
rijden, en te vervangen door grote bussen. Voor Mijn Partij! een onbegrijpelijk
besluit, waartegen de gemeente zich onvoldoende heeft verweerd tegen de Regio
Haaglanden.
Mijn Partij! zal blijvend aandacht aan dit onderwerp geven en aandringen op
verbeteringen.
De aanleg van de A4 is een feit. Mijn Partij! is altijd gekant geweest tegen dit
project vanwege de aantasting van het buitengebied van Midden-Delfland en de
mogelijke overlast voor de inwoners, met name die in Schipluiden.
Het gemeentebestuur van Midden-Delfland heeft moeten toegeven dat het
verkeer op de Gaagweg (N 368) door A4 niet zal verminderen, evenmin als het
sluipverkeer door Maasland. Mede dankzij de inspanningen van actiegroepen en
de Midden-Delflandvereniging zijn wel voorzieningen getroffen om met name de
geluidsoverlast en de visuele verstoring van het landschap te beperken.
Mijn Partij! zal de aanleg blijven volgen en er op toezien dat deze voorzieningen
ook daadwerkelijk worden aangebracht en dus niet alsnog ten offer vallen aan
bezuinigingen.
Mijn Partij! is en blijft tegenstander van de aanleg van de Blankenburgtunnel en
houdt een sterke voorkeur voor de aanleg van de zgn. Oranjetunnel in het
Westland.
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3

BUITENGEBIED

3.1

BEHOUD EN BEHEER

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte in de zuidrand
van de Randstad. Er is dan ook alle reden dit gebied in stand te houden vanwege
de agrarische, landschappelijke en recreatieve betekenis.
Dit belang wordt door politiek en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en
landelijk niveau onderschreven, maar de praktijk is helaas anders gebleken.
De A4 wordt doorgetrokken, de aanleg van de Blankenburgtunnel gaat gewoon
door, waarbij de op- en afritten een nieuwe aanslag op het buitengebied tot gevolg
zullen hebben.
De nieuwe hoogspanningslijn domineert het landschap en werd slechts
gedeeltelijk ondergronds aangelegd. Maar dan wel op het grondgebied van de
gemeente Delft. Het landschap van Midden-Delfland deed er kennelijk niet toe.
Ook op dit punt heeft het gemeentebestuur (CDA, VVD en PvdA) steken laten
vallen. De vraag is wat ons nog meer te wachten staat. Genoeg is genoeg, meent
Mijn Partij! en zal er alles aan doen verdere aantasting te verhinderen. Mijn Partij!
is dan ook tegen het plaatsen van windmolens in of nabij Midden-Delfland.
De landbouw in Midden-Delfland is voor Mijn Partij! een belangrijk middel ten
behoeve van de instandhouding van dit gebied.
Mijn Partij! vindt het dan ook redelijk dat boeren een vergoeding krijgen, indien zij
handelingen verrichten ten behoeve van natuur en landschap, die buiten de
agrarische bedrijfsvoering vallen.
Hiertoe zijn subsidieregelingen in werking van rijk en provincie. Inmiddels heeft de
rijksoverheid besloten op het zgn. agrarische natuurbeheer te bezuinigen, ook al
omdat onderzoek heeft aangetoond dat natuurbeheer door boeren de flora en
fauna in sommige gevallen nauwelijks ten goede komt. Mijn Partij! heeft
vastgesteld dat de resultaten van het agrarisch natuurbeheer in Midden-Delfland
wél positief zijn, met name voor de weidevogelstand. Mijn Partij! meent dat het
gemeentebestuur, indien daartoe aanleiding is, de voortzetting van deze
subsidieregelingen moet bepleiten.
Het Groenfonds Midden-Delfland heeft ten doel activiteiten te bekostigen, die de
instandhouding van natuur en landschap en van cultuurhistorische waarden ten
goede komen. Tot op heden worden daar toe alleen de boeren financieel
gesteund. Mijn Partij! wil dat ook initiatieven van niet-agrarische particulieren en
organisaties in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage. Zo nodig
moeten de doelstellingen van het Groenfonds worden aangepast. Projecten
moeten wel op hun duurzaamheid worden getoetst. Wel meent Mijn Partij dat de
zgn overheadskosten, die voortvloeien uit deze regelingen, moeten worden
beperkt.
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3.2

ONTWIKKELING

Het buitengebied van Midden-Delfland mag niet op slot.
Met inachtneming van de instandhouding van het open landschap en flora en
fauna, moeten de mogelijkheden voor economische ontwikkeling blijven bestaan.
In de definitieve vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied moet dit een
leidend beginsel zijn.
Dat geldt zowel voor agrarische als niet-agrarische activiteiten. Mijn Partij! heeft
vastgesteld dat het gemeentebestuur soepeler is met het verlenen van
vergunningen voor agrarische bedrijven dan voor ondernemingen met een nietagrarisch karakter. Het vergunningenbeleid moet op dit punt in evenwicht zijn.
De Stichting Groen Goud is een samenwerkingsverband van een aantal
organisaties in Midden-Delfland en heeft als doel de duurzame economische
ontwikkeling in dit gebied te bevorderen. De rijksoverheid, de provincie en de
gemeente Midden-Delfland verstrekken grote subsidiebedragen aan de stichting.
Helaas heeft Mijn Partij! moeten vaststellen dat de werkzaamheden van de
stichting tot nu toe niet het resultaat hebben opgeleverd dat de subsidiegevers
hebben bedoeld. Mijn Partij! meent dat de gemeente Midden-Delfland, als één van
de subsidiegevers, een actievere rol moet spelen met betrekking tot de stichting,
zodat deze het bestede belastinggeld waar maakt en daadwerkelijk resultaten
boekt.
Inmiddels worden in Midden-Delfland op relatief kleine schaal verschillende
streekproducten geproduceerd. Deze lokale producten vinden gretig aftrek. Deze
ontwikkeling juicht Mijn Partij! toe.
Hoewel we te maken hebben met particulier initiatief, moet de gemeente
stimulerend werken door een soepel en snel vergunningenbeleid te hanteren ten
aanzien van de producenten en de verkooppunten.
Verder meent Mijn Partij! dat er, naast de melkveehouderij, meer ruimte moet zijn
voor andere vormen van land- en tuinbouw, zoals kleinschalige groententeelt,
fruitteelt en vleesproductie, waarvan de producten ook rechtstreeks aan de
consument kunnen worden verkocht.
3.3

RECREATIE EN TOERISME

Het buitengebied van Midden-Delfland is van wezenlijke betekenis voor de
recreatie van de lokale bevolking, maar ook van de inwoners uit het omringende
stedelijke gebied.
Ook de recreatievaart is intensief op de vaarten en plassen. Mijn Partij! meent dat
de recreatiebehoefte van de naburige stedelingen van doorslaggevende betekenis
zal blijken om het buitengebied van Midden-Delfland ook in toekomst veilig te
stellen. Uiteraard zonder het belang van de landbouw, die immers het beeld van
het landschap bepaalt, te kort te doen.
Het buitengebied is bij uitstek geschikt voor rustige tochten per fiets of te voet,
wat vraagt om een goed netwerk van fiets- en wandelpaden en een
bewegwijzering. De laatste is voldoende. Misschien zelfs meer dan dat, getuige de
veelheid aan borden en richtingaanwijzers, die de recreant soms het avontuur
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ontnemen zijn eigen weg te vinden. Mijn Partij! wil de mogelijkheden onderzoeken
het netwerk van fiets- en wandelpaden uit te breiden.
De mogelijkheden voor wandelaars door het boerenland moeten in overleg de
betrokken boeren moeten worden verruimd. Dergelijke wandelroutes kunnen in
een bepaalde periode van het jaar worden opengesteld, zodat broedvogels en
grazend vee niet worden gehinderd.
In het buitengebied zijn zitbanken schaars, wat zeker voor bejaarde fietsers en
wandelaars een belemmering kan zijn. Kleine picknickplaatsen met afvalbakken
zijn er nauwelijks. In feite zijn er geen rustpunten om van het omringende
landschap te genieten. De gemeente moet met het Recreatieschap MiddenDelfland en de Groenvoorziening Zuid-Holland (GZH) overleggen om deze situatie
te verbeteren.
Mijn Partij! stelt vast dat de recreatieve ruitersport in het buitengebied sterk is
toegenomen. Daarbij wordt door ruiters en paarden vaak gebruik gemaakt van
openbare wegen, fietspaden in het bijzonder. Deze situatie is uit een oogpunt van
verkeersveiligheid onwenselijk. Daarnaast worden de uitwerpselen van de
paarden door wandelaars en fietsers als hinderlijk ervaren.
Mijn Partij! wil dat een stelsel van ruiterpaden tot stand komt, dat bijdraagt aan het
genot van de ruitersport en tevens het gebruik van fiets- en wandelpaden
terugdringt.
Mijn Partij! meent verder dat de mogelijkheden voor “bed and breakfast” en
kamperen bij de boer moeten worden gestimuleerd en niet gehinderd worden door
trage vergunningprocedures.
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4

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

4.1

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat met ingang van 2015 op
in de WMO en wordt de uitvoering een taak voor de gemeente.
De motivering is dat de gemeenten beter kunnen inspelen op de lokale
omstandigheden en de zorgbehoeften van de cliënten. Verder krijgen gemeenten
de vrijheid om te bepalen wie voorzieningen uit de WMO nodig heeft.
Mijn Partij! staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar vraagt zich af of de
gemeente voldoende toegerust is deze taken op zich te nemen en ook voldoende
actief is in het voorbereidingstraject.
De rol van de WMO-cliëntenraad is ook op dit punt van groot belang.
Mijn Partij! zal de ontwikkelingen actief volgen om te voorkomen dat de
zorgbehoevenden door de overgang niet in de knel komen.
4.2

JEUGDZORG

De regering heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe Jeugdwet, die op 1
januari 2015 moet ingaan.
In deze wet worden gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle
jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering.
Ook hier kan maatwerk worden geleverd en kan een verbinding worden gelegd
met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.
Mijn Partij! heeft de zelfde vragen als bij de nieuwe WMO. Kan de gemeente dit
aan en bereidt zij de nieuwe rol al voor ? Mijn Partij! zal ook ten aanzien van dit
onderwerp alert zijn en blijven.
4.3

OUDERENBELEID

Dat de Nederlandse bevolking vergrijst is inmiddels algemeen bekend.
Deze ontwikkeling, met ingrijpende consequenties, geldt ook voor de gemeente
Midden-Delfland. Het is dan ook noodzakelijk dat het gemeentebestuur ten
aanzien hiervan een visie en een beleid ontwikkelt, dat naar de mening Mijn Partij!
ontbreekt.
In de meeste gemeenten in Nederland wordt een dergelijk beleid wel gevoerd op
basis van een beleidsvisie, die met adviezen van belanghebbenden is opgesteld.
Mijn Partij! meent dat zo’n beleidsvisie ook in de gemeente Midden-Delfland tot
stand moet komen en uitmonden in concrete maatregelen.
De situatie van de kwetsbare ouderen is goed geregeld in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Maar ook vragen vitale ouderen aandacht, die
veel meer dan tot nu toe een actieve rol in de samenleving kunnen spelen en
hiertoe gestimuleerd moeten worden.
4.4

SPORT

Sporten en bewegen draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl.
Naast het zorgen voor voldoende en goede sportvoorzieningen, die in de
gemeente Midden-Delfland op orde zijn, moet de gemeente ook een actieve rol
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spelen bij het stimuleren van sportbeoefening en voldoende beweging door de
inwoners.
Dit geldt zowel voor ouderen als de jeugd. Wat de laatste categorie betreft, zijn de
sportverenigingen van groot belang.
Mijn Partij! meent dat de gemeente deze, binnen de mogelijkheden, financieel
moet steunen.
4.5

ONDERWIJS

Het onderwijs in Midden-Delfland staat op een hoog peil. Dit heeft tot gevolg dat
de uitstroom van leerlingen naar het speciale onderwijs buiten de gemeente
ongeveer de helft is in vergelijking met scholen in naburige gemeenten.
Extra zorg voor leerlingen op de scholen in Midden-Delfland levert hieraan een
belangrijke bijdrage. In de afgelopen raadsperiode heeft Mijn Partij! er ieder jaar
voor gestreden om de gelden voor deze zorg te behouden.
Hiervoor zal Mijn Partij! zich ook in de komende raadsperiode sterk blijven maken.
In Midden-Delfland wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor
peuteropvang.
Onderzoek heeft aangetoond dat peuterspeelzalen een positieve invloed hebben
op de voorschoolse vorming van de peuters.
Mijn Partij! meent dat het peuterzaalwerk in de huidige omvang behouden moet
blijven en zich ook op dit punt sterk maken.
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