
 
Reactie kadernota Gemeente Lansingerland 2021 

Wat een bizarre situatie is het toch waarin we zitten, voorzitter. Digitaal in één van de belangrijkste 
debatten van het jaar. Gelukkig lijkt de trend nu gekeerd en gaan de coronacijfers de goede kant op. 
Maar wat een veerkracht heeft Lansingerland laten zien het afgelopen 1,5 jaar. De VVD is dankbaar 
voor de enorme inspanningen van de landelijke overheid, GGD's, ziekenhuizen en de gezondheid die 
we met elkaar hebben gekregen maar ook zeker dankbaar voor en trots op hoe onze Lansingerlandse 
ondernemers met alle maatregelen en aanpassingen de afgelopen tijd hun ondernemingen draaiend 
hebben gehouden. En trots op hoe de Lansingerlandse samenleving hier samen in heeft opgetrokken. 

Voorzitter; nu de laatste kadernota van deze raadsperiode alweer. Een lastige kadernota door de 
bezuinigingsopgave en de druk die van allerlei kanten op Lansingerland toeneemt. En dat nu we in de 
coronacrisis zitten. En toch voorzitter; een begroting waarin we zien dat de VVD in het college zit. De 
VVD-fractie heeft deze kaderbrief met instemming gelezen, want de afweging is lastig. 2,5 mln euro 
ombuigen terwijl we willen investeren in onze samenleving en de lokale lasten in de hand willen 
houden.   

Deze voorliggende kaders voor de komende begroting betekenen voor ons twee dingen:  

- allereerst bewust bezuinigen - met ruim 1,5 miljoen euro aan gerichte bezuinigingen - en recht te 
blijven doen aan dit groene woonhart tussen de drukke steden, 

- daarnaast de lasten verdelen, met investeringen in Stedin met een mooi rendement en zo beperkt 
mogelijke lasten voor onze inwoners. 

Voorzitter, hierdoor is de begroting voor volgend jaar in evenwicht. Het weerstandsvermogen blijft op 
peil en de schuldenpositie neemt verder af. Tegelijk blijven we een groot aantal investeringen in onze 
gemeenschap doen én realiseren we veel politieke wensen van onze kiezers. Dat gaat alleen omdat 
we met dit college al 3 jaren investeren in de samenleving en de financiën op orde houden. Voorzitter, 
ik ken geen gemeente in Zuid-Holland die ons dit zo na doet en in balans een nieuwe begroting 
voorstelt.  

Maar voorzitter, ons groene woonhart tussen de steden staat wel onder druk. Van het prachtige 
Bleiswijk, het drukke Berkel en het snel groeiende Bergschenhoek tot aan de Rotte en het buurtschap 
Kruisweg: overal zien wij de druk toenemen. Druk van verkeer en economie, druk van natuur en milieu, 
druk van woningbouw en verstedelijking en nu ook, druk van financiën. Aan deze raad - nu 
raadscommissie - om de juiste afwegingen te maken voor de ruim 63.000 inwoners die onze mooie 
gemeente rijk is. Geen eenvoudige opgave, dus dat verdient uitgangspunten die de VVD ook de 
komende jaren zal blijven hanteren.  

- Lansingerland groeit wat de VVD betreft de komende jaren in een passend tempo naar uiteindelijk 
maximaal 75.000 inwoners. 

- Lansingerland versterkt zijn dienstverlening, voorzieningen, infrastructuur en huishoudboekje om 
inwoners en ondernemers, jong en oud kansen te bieden zich te ontwikkelen. 

- Lansingerland koestert het dorps karakter. Ingepast in de parkachtige omgeving van de polders, het 
Annie M.G. Schmidtpark, De Groenzoom en Rottemeren.  

 



 
Dus college, weet dat wanneer deze uitgangspunten in het geding komen - al dan niet in de 
regio - u tegendruk moet geven en daarbij onze volle steun heeft. Lansingerland is niet de grootste 
gemeente in de regio, maar college; dat betekent niet dat we een ondergeschikte rol accepteren. Als 
het nu gaat om regionale samenwerking, financiën of woningbouw. Voorzitter, de VVD-fractie heeft de 
voorliggende kadernota aan deze uitgangspunten getoetst en op veel fronten ondersteunen we de 
nota.   

Ten aanzien van de lokale lasten zit ons echter wel iets dwars. Waar het nieuwe tarief voor de OZB-
niet woningen eerder zal ingaan dan vorig jaar voorzien, een prima voorstel omdat dit gepaard gaat 
met een steunpakket voor lokale ondernemers die getroffen zijn door de corona crisis, stelt het college 
voor de opbrengst uit de OZB-woningen met 200.000 euro te verhogen. Dat zit ons niet lekker, zeker 
niet gelet op het feit dat in 2020 ruim 370.000 euro meer OZB is opgehaald dan was begroot. Een 
opbrengst waar deze raad niet om heeft gevraagd. Daarom zal de VVD met een voorstel komen om 
het teveel geïnde deel te gebruiken voor compensatie van de nieuwe heffing volgend jaar.  

Daarnaast is er - naar goed gebruik in deze gemeente - nog geen rekening gehouden met o.a. de 
meicirculaire, de verhoging van het rijksbudget jeugdhulp en de herijking van het gemeentefonds. De 
structurele financiële ruimte die dit mogelijk gaat bieden zullen we zien in de begroting dit najaar maar 
we geven het college vast mee dat voor de VVD-fractie de ambitie naar structureel lagere lokale lasten 
niet weg is.  

Er zit nog veel onzekerheid in de financiën van de komende jaren, de corona crisis is nog niet voorbij 
en we wachten met vele gemeenten op de uitkomst van de landelijke formatie en wat dit voor onze 
financiën gaat betekenen. De VVD ondersteunt daarom de richting van het college naar een 
structurele ombuiging, daar hebben we ook de komende jaren met een nieuwe raad en college profijt 
van. Want wie er ook voor aan de lat komt staan in een nieuw college, Lansingerland moet bestuurd 
worden met een visie voor de lange termijn. 

Tot slot op het gebied van financiën moet ons nog van het hart dat de aanblijvende en ditmaal zelfs 
geïndexeerde hondenbelasting ons een doorn in het oog is. Gelukkig werken onze landelijke collega's 
aan een voorstel om de hondenbelasting op termijn definitief weg te nemen. Een goede zaak vindt ook 
de Lansingerlandse VVD. Daarnaast is de VVD-fractie erg tevreden dat het OZB-gebruikersdeel voor 
de niet-woningen eindelijk wordt afgeschaft. Simpele en begrijpelijke lokale heffingen, dat zouden meer 
mensen moeten doen.  

Voorzitter, de VVD snapt de keuzes die zijn gemaakt om strakker sturen op instroom WMO en Jeugd, 
strakker te sturen op reeds toegekende jeugdhulp en intensiever te zoeken naar de juiste hulp. 
Stoppen met het Nieuwe Wij is pijnlijk maar logisch, de investering levert - zeker in de corona tijd - niet 
de gewenste opbrengst op, dan moet daarmee worden gestopt.  

We zijn ook tevreden over de keuze voor beperking van de inzet op re-integratievoorzieningen. Minder 
kosten voor trajecten voor mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt en dus effectief inzetten van 
de middelen we die we hebben, zodat mensen met goede kansen op een baan op de korte- of 
middellange termijn die ook krijgen. 

In de kadernota staat dat geprobeerd is dusdanige keuzes te maken, dat de meeste kwetsbare 
personen worden ontzien. Een uitstekend principe. Wel hebben we een vraag over bijvoorbeeld de 
dienstverlening/processen kostendekkend inrichten. Het voorstel is om de Kosten Medische Keuring 
Gehandicaptenparkeerplaats door de aanvrager te laten betalen. Onder mensen met een fysieke 
beperking kan een laag inkomen ook aan de orde zijn, voor zo'n persoon is € 90 dan een hoog bedrag. 
En als de medische keuring een formele eis is, en iemand is overduidelijk gebonden aan bijvoorbeeld 
een rolstoel, dan is dat toch een paarse krokodil?  



 
Een andere investering die door zal gaan is de inzet op schuldhulpverlening. Bij goede 
resultaten kijken we graag naar een meerjarige dekking hiervoor, al is dat aan een nieuw college en 
een nieuwe raad. Goed dat de inzet op deze hulpverlening nu gaat beginnen. 

Voorzitter, ook in de fysieke omgeving worden gerichte keuzes gemaakt. De VVD heeft grote moeite 
met het naar beneden bijstellen van de kwaliteit buitenruimte. Maar toch, in vergelijking met de 
bezuinigingen hierop van enkele jaren geleden is het bedrag nu veel kleiner. Daarom verwachten we 
dat de wethouder slim met dit budget om kan gaan om de buitenruimte toch ons positieve visitekaartje 
te laten zijn als gemeente. Hoe ziet de wethouder dat? En kunnen we tijdig bijsturen om te voorkomen 
dat we een grote desinvestering zouden doen in onze openbare ruimte? 

De investeringen in mobiliteit gaan door, erg belangrijk want onze inwoners reizen wat af. Is het niet per 
fiets of OV is het wel per auto. Met de gepaste groei naar 75.000 inwoners zijn een goede 
doorstroming en de daarbij behorende investeringen essentieel. Dat dit college hierin blijft investeren 
stemt de VVD positief en we kijken uit naar de bespreking van het masterplan. We rekenen erop dat 
hierin ook de laatste verkeersonveilige situaties worden meegenomen zoals de Bergweg-noord en de 
Jacob Marislaan. Maar ook hier hebben we zaken om trots op te zijn, zoals de grote aanpassingen aan 
de rotondes van de Klapwijkseweg de afgelopen jaren. 

Voorzitter, waarin de investeringen ook doorgaan is onze woningbouw. Erg belangrijk voor al onze 
inwoners die willen doorstromen, jongeren die uit huis willen, empty nesters die op zoek zijn naar een 
appartement en voor mensen die op de wachtlijst voor sociale huurwoningen staan. Hoe sterker we 
ons middensegment vertegenwoordigen, in het betaalbaar segment bouwen én snelheid maken, hoe 
beter het is. Wel blijven we deze plannen toetsen aan het dorpse karakter want zoals gezegd; daar 
staan we voor. 

En laten we eerlijk zijn voorzitter, we hebben als Lansingerland echt niet stilgezeten de afgelopen jaren. 
Overal waar ik kijk in onze gemeente staan nieuwe huizen of wordt gebouwd, maar ook dan neemt de 
druk toe. Kijk eens naar de afwegingen die te maken zijn in participatietrajecten en nieuwbouw. De 
grens lijkt op bepaalde plekken echt wel bereikt. Daarom staat de Lansingerlandse VVD voor een 
maximumaantal van 75.000 inwoners in onze gemeente, dan is de rek qua groei eruit. 

De druk neemt toe, ook op het gebied van veiligheid. Ondermijning en zware (al dan niet 
georganiseerde) misdaad komt vaker voor in deze gemeente maar ook het gebruik van drank en 
drugs onder jongeren neemt toe. Recentelijk lijkt ook het aantal woninginbraken weer toe te nemen. 
Een ontwikkeling die gekeerd moet worden. Erg belangrijk dat er in deze kadernota geen 
bezuinigingen op dit gebied worden voorgesteld, dat ondersteunt de VVD van harte.     

Tot slot voorzitter moet mij iets van het hart. De afgelopen weken hebben de lokale en regionale 
kranten bol gestaan van berichten van de oppositie in deze raad. Hierin zijn termen gebruikt waar ik 
graag afstand van wil nemen en waarin ik mijzelf en onze fractie totaal niet herken. De beelden die 
geschetst worden over het bestuur van Lansingerland en de prioriteiten die we hierin stellen passen mij 
niet en zouden naar mijn mening niemand in deze raad passen. Wellicht dat het digitaal vergaderen 
niet heeft geholpen, maar laten we niet uit het oog verliezen met welk doel wie hier allemaal zitten. Om 
Lansingerland weer een stukje mooier te maken.   

Voorzitter, de druk neemt toe en dat vereist gerichte maatregelen. De nu voorliggende kaders voor de 
begroting bieden dat op vele fronten en met een paar accenten kan de Lansingerlandse VVD hiermee 
instemmen. We moeten en willen vooruit, maar wel op een verantwoorde manier. 


