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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker
D66 ziet kansen. Kansen voor onderwijs, kansen voor
klimaat en groen, kansen in de zorg, kansen voor
iedereen.
Na de magere jaren van de economische crisis, groeit
de bedrijvigheid binnen Westland weer. Als gemeente
moeten we zorgen dat ons onderwijs hierbij aansluit
en zich richt op de banen van de toekomst. De
afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het World
Horti Center en de HortiCampus. Hier liggen kansen
voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. Westland
is immers het ‘Silicon Valley’ van de glastuinbouw.
De afgelopen jaren is er regelmatig geïnvesteerd in duurzaamheid, klimaat en groen binnen
Westland. Wat D66 betreft mag hier een flinke schep bovenop. In 2050 moeten alle woningen
in Nederland van het gas af zijn. Dit betekent dat er miljoenen huizen over moeten stappen
naar andere, duurzame energiebronnen. Vooralsnog ligt hier geen plan van aanpak voor
en worden er nog altijd woningen met gasaansluitingen gebouwd. Verder barst het binnen
Westland van het groen. Daar staat alleen meestal nog glas boven. Westland bungelt
onderaan de lijstjes als het openbaar groen betreft. Een groene leefomgeving verhoogt het
woonplezier van jong en oud, maar draagt ook bij aan de gezondheid en het welzijn. Wat
D66 betreft gaan we hier als gemeente Westland voortvarend mee aan de slag.
Sinds een aantal jaar staat de gemeente voor een flinke opgave in de zorg. Het Rijk heeft
veel taken aan de gemeenten overgedragen. Als gemeente proberen we hier zo goed
mogelijk invulling aan te geven. De komende jaren zal het een uitdaging blijven om met een
kleiner budget goede zorg te leveren. Het voorkomen van eenzaamheid is zo’n uitdaging.
D66 wil een samenleving, waarin iedereen kan meedoen, ongeacht overtuiging, handicap,
afkomst, geaardheid of leeftijd. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen
Westland vanuit zijn eigen kracht kan wonen, werken en leven.
Kortom, er liggen de komende jaren veel uitdagingen voor de gemeente. D66 ziet in deze
uitdagingen vooral kansen en zal zich dan ook de komende jaren volop blijven inzetten voor
een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Benut samen met D66 deze kansen en stem
op 21 maart 2018 D66!

Benjamin Hofland
Lijsttrekker D66 Westland
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Wat hebben we bereikt?
Na in 2010 voor het eerst met één zetel in de Westlandse raad mee te
doen, werd het zeteltal in 2014 verdubbeld. Als oppositiepartij heeft
D66 Westland de afgelopen jaren veel voor elkaar gekregen. Niet
voor niets concludeerde de WOS onlangs dat D66 Westland de meest
succesvolle oppositiepartij is. We zijn dan ook trots op wat we voor
elkaar hebben gekregen.
D66 Westland kreeg onder meer voor elkaar dat:
> er een ruiterpadennetwerk wordt aangelegd.
> dierenasiel 't Julialaantje een nieuw onderkomen heeft gekregen.
> de Westlandse Natuur- en Milieueducatie is uitgebreid met techniek en
technologie.
> het LHBT-beleid wordt voortgezet.
> er een prijs is voor de gehandicapte sporter van het jaar.
> er watertappunten worden aagelegd.
> er een app komt met alle gemeentelijke informatie.
> de budgetten in de Jeugdzorg en de WMO worden ontschot.
> er een regenboogzebrapad wordt aangelegd.
> er aandacht is voor behoud van de historische fruitmuur in Kwintsheul.
> er aandacht is voor gasloze nieuwbouw.
> er aandacht is voor medicinale cannabis.
Maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Ook de komende vier
jaar zetten wij ons in om Westland nog mooier en beter te maken.

D66 krijgt het voor elkaar

Een lerend Westland
betekent voor D66 dat:
>> alle kinderen drie dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen
volgen, ook kinderen van niet-werkende ouders.
>> er huisvestingsmogelijkheden zijn voor brede (buurt)scholen, die
open zijn tussen 07.00 en 19.00 uur en waarin voorschoolse educatie
samenwerkt met een basisschool en welzijnsinstanties.
>> initiatieven voor buiten- en naschoolse activiteiten op het gebied van
programmeren en het omgaan met moderne IT-middelen financieel worden
ondersteund.
>> er sprake is van een hoogwaardig aanbod aan voortgezet, middelbaaren hoger beroepsonderwijs.
>> scholen leerlingen een maatschappelijke stage aanbieden.
>> scholieren/studenten met een goed business plan hun plan kunnen
uitvoeren met behulp van een door de gemeente beschikbaar gesteld
microkrediet.
>> instellingen als de Universiteit Wageningen en de TU Delft aan het
World Horti Center wetenschappelijk onderwijs geven.
>> (digitale) laaggeletterdheid is teruggedrongen omdat de middelen van
het rijk planmatig zijn geïnvesteerd in taalonderwijs via bibliotheken of
taalhuizen.
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Een lerend Westland
D66 hecht veel waarde aan onderwijs en ‘een leven lang leren’. Goed onderwijs
vergroot de kansen van jongeren en stelt mensen in staat succesvol te zijn en
te blijven in onze snel veranderende wereld. Het is dan ook belangrijk dat alle
jongeren met een goede kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. D66 wil dat er voor
ieder Westlands kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs beschikbaar is, waarbij
het maximaal kansen krijgt om zijn eigen kwaliteiten te ontplooien. Op school
moet het kind zich veilig voelen.
Voor het Westlandse bedrijfsleven zijn goed opgeleide werknemers belangrijk om
innovatief en concurrerend te blijven. En innovatieve Westlandse bedrijven zijn de
basis voor de lokale werkgelegenheid. Met het oog op innovatie en kansen zet D66
zich in voor een vergroting van het aanbod aan hogere onderwijsvormen (HBO en
WO) in Westland.
Voorschoolse educatie en basisonderwijs
D66 wil een goede start voor elk kind. Kinderen die met een (taal-)achterstand naar
het primair onderwijs gaan, hebben minder kansen om uit te stromen naar (een hogere
vorm van) het voortgezet onderwijs. Voorschoolse educatie, waarbij ook de ouders
actief worden betrokken, kan achterstanden helpen voorkomen. D66 wil dat alle
kinderen drie dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen volgen, ook kinderen
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van niet-werkende ouders.
D66 is voorstander van brede (buurt)scholen (kindcentra) die open zijn tussen 07.00
en 19.00 uur, waarin voorschoolse educatie samenwerkt met een basisschool en
welzijnsinstanties. Daarin kunnen ook naschoolse activiteiten worden georganiseerd,
bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en digitale vaardigheden. Kinderen
kunnen daardoor tot zij van de basisschool afgaan op één plek terecht en
kinderopvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs kunnen zo op elkaar
worden afgestemd dat er een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn ontstaat. Brede
scholen zijn zo meer dan alleen een multifunctioneel gebouw en bieden tevens een
belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. De gemeente dient hiertoe te zorgen
voor huisvestingsmogelijkheden die bij deze ambitie aansluiten en in het bij elkaar
brengen en stimuleren tot samenwerking van partijen.
Elk kind moet binnen redelijke afstand van huis naar een basisschool kunnen. Bij de
ontwikkeling van (nieuwe) wijken moet hiermee (beter) rekening worden gehouden.
Technologie krijgt een steeds grotere rol in ons leven. Onze kinderen zullen straks
ook andere vaardigheden nodig hebben om succesvol te zijn. Programmeren en
het op een veilige manier kunnen omgaan met moderne IT-middelen worden steeds
belangrijker. D66 juicht particuliere buiten- en naschoolse initiatieven die leerlingen
deze kennis en vaardigheden bijbrengen toe. De gemeente moet dergelijke initiatieven
financieel ondersteunen.

Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO
D66 wil een hoogwaardig aanbod aan voortgezet- en middelbaar- en hoger
beroepsonderwijs in onze gemeente. D66 wil innovatieve en gedreven scholen, die
actief werken aan hun kwaliteit en de relevantie van hun opleidingen. Samenwerking
met het bedrijfsleven moet leiden tot opleidingen waar vraag naar is. Zo kunnen de
bedrijven niet alleen beschikken over werknemers met de juiste opleidingen, maar
komen afstudeerders ook sneller aan werk.
Vroegtijdig schoolverlaten moet worden voorkomen door voorlichting en preventie.
Leerlingen die toch om een of andere reden zonder diploma de school verlaten
moeten gestimuleerd worden om alsnog een diploma of startkwalificatie te behalen,
bijvoorbeeld via speciale leer-werktrajecten.
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Het aanbod van scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in het
Westland is beperkt tot een paar grote instellingen die hun bestuur hebben in de steden
rondom ons heen. De beperkte concurrentie brengt als risico mee dat de huidige
instellingen weinig druk voelen om te innoveren of te verbeteren. D66 is voorstander
van een pluriform aanbod, zodat leerlingen en ouders meer keuzemogelijkheid hebben
en omdat meer concurrentie de innovatie bevordert.
D66 is voorstander van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.
Maatschappelijke stage heeft bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan
de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Door actief deel te
nemen aan vrijwilligerswerk worden leerlingen zich bewust van wat er speelt in de
maatschappij en hoe waardevol hun bijdrage is. Voor maatschappelijke organisaties
is de maatschappelijke stage een middel om nieuwe vrijwilligers te werven. Sinds
2015 is de maatschappelijke stage niet langer verplicht in het voortgezet onderwijs,
waardoor er ook geen landelijke financiering meer beschikbaar is. D66 vindt echter
dat elke leerling die in het Westland voortgezet onderwijs volgt de mogelijkheid moet
hebben om een maatschappelijke stage te volgen. Scholen moeten daarom worden
gestimuleerd om de maatschappelijke stage aan te bieden. Hiertoe moeten zo nodig
aanvullende middelen beschikbaar blijven.
Het docentencorps vergrijst en het is voor de kwaliteit voor het onderwijs van belang
dat er goede en bevoegde docenten voor de klas staan. D66 wil het voor jonge
docenten aantrekkelijker maken om in het Westland les te geven door startende
docenten een premie te geven.
Met de verkiezing van de conciërge van het jaar onderstrepen we het belang van een
conciërge op elke school. Zij staan klaar voor de leerlingen en geven hen een extra
gevoel van geborgenheid en veiligheid. Bovendien zijn zij een onmisbare duizendpoot
ter ontlasting van de leraren.
D66 juicht ondernemerschap onder jonge mensen toe. Daartoe moeten we onze jeugd
vroegtijdig met ondernemen vertrouwd maken. D66 wil jongeren hierin stimuleren en
scholieren/studenten met een goed business plan de mogelijkheid geven om van een
microkredietfaciliteit gebruik te maken om hun plan te kunnen uitvoeren.
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Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen
mogelijkheden. Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig, omdat zij moeite
hebben om mee te komen, vanwege een beperking of juist omdat ze hoogbegaafd
zijn.
Het is ook belangrijk dat deze kinderen naar school kunnen, want thuiszitten is nooit
een acceptabel alternatief. Daarom vragen het passend onderwijs en de jeugdzorg
veel aandacht, ook in Westland. D66 pleit voor een zo nauw mogelijke samenwerking
tussen ouders, de school en jeugdzorg, zodat geen enkel kind tussen de wal en
het schip valt en naar een school in de buurt kan. D66 wil extra aandacht voor het
beperken van de administratieve belasting van ouders en leraren.
World Horti Center
Om van het World Horti Center (WHC) daadwerkelijk het mondiale kennis- &
innovatiecentrum voor de glastuinbouw te maken, vindt D66 het essentieel dat daar
- naast onderwijs op MBO- en HBO-niveau - ook wetenschappelijk onderwijs wordt
aangeboden. Hierdoor krijgen studenten ook de mogelijkheid om door te stromen
naar het wetenschappelijk onderwijs (stapelen).
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Als op het WHC ook wetenschappelijk onderwijs wordt aangeboden, kunnen
bijvoorbeeld ook opleidingen op het gebied van genetica en de biomedische technologie
daar een plaats krijgen. Juist de kruisbestuiving van verschillende disciplines kan een
enorm potentieel aan toekomstige toepassingen opleveren. D66 wil dat gemeente en
ondernemers in overleg treden met de hiervoor in aanmerking komende instellingen,
zoals de Universiteit Wageningen en de TU Delft, om dergelijk onderwijsaanbod te
realiseren. Mogelijk zijn instellingen ook bereid om een dependance op te zetten. De
gemeente moet dit zo nodig met financiële middelen ondersteunen.
Voor studenten die een eigen bedrijf willen starten (startups) moeten zogenaamde
incubators komen, waar studenten geholpen worden met kennis, ruimte en financiering.
Laaggeletterdheid
2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Onze plannen voor voorschoolse educatie
in brede buurtscholen zal de instroom van laaggeletterden in het basisonderwijs sterk
terugdringen. Maar ook de (digitale) laaggeletterdheid van ouderen en van mensen die
de school al verlaten hebben moet worden teruggedrongen. D66 wil dat de gemeente
de middelen die zij hiervoor van het Rijk krijgt planmatig investeert in taalonderwijs,
bijvoorbeeld via bibliotheken of taalhuizen. Ook het geven van taallessen door
vrijwilligers (taalmaatje) moet blijvend worden gestimuleerd.

Een groen en duurzaam Westland
Betekent voor D66 dat:
>> zoveel mogelijk plekken vergroend zijn, door waar mogelijk bomen en
struiken te planten, (mini)parken aan te leggen en daken te vergroenen.
>> de huidige natuurwaarde van de kust en de duinen behouden blijft.
>> de gemeente een beleid heeft ontwikkeld om volledig klimaat- en
energieneutraal te worden en daarin plannen heeft opgenomen voor de
energietransitie van bestaande woningen, scholen en bedrijven.
>> nieuwbouwwoningen energieneutraal worden gebouwd en niet meer
op het aardgasnet worden aangesloten.
>> de gemeente een duurzaamheidsloket heeft ingericht, waar inwoners
ondersteuning krijgen op het gebied van verduurzaming.
>> de eerste investeringen voor het energiezuinig maken van woningen
kunnen worden geleend via een revolverend fonds.
>> de daken van alle gemeentelijke gebouwen en scholen zijn voorzien
van zonnepanelen en/of groen zijn gemaakt.
>> in de openbare ruimte gebruik wordt gemaakt van ledverlichting en
'slimme' verlichting die alleen aangaat als dat nodig is.
>> het openbaar vervoer en alle gemeentevoertuigen rijden op duurzame
energie.
>> elektrisch rijden wordt gestimuleerd en ondersteund met voldoende
laadplekken die gevoed worden met groene stroom.
>> de gemeente nog uitsluitend 100% duurzaam en, waar mogelijk,
'circulair' inkoopt.
>> bedrijven die zich richten op het hergebruik van producten en materialen
worden gestimuleerd met een gericht vestigingsbeleid.

Een groen Westland
Voor Westland is het van belang om een goede balans te vinden en te houden
tussen enerzijds tuinbouwgebied met kassen, natuur en ecologische zones
en de verstedelijking. Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen
bestemmingsplannen deze niet aantasten. Als er toch natuur moet worden
opgeofferd moet deze op een andere plek in de gemeente worden gecompenseerd
met gelijkwaardige natuur.
Westland is uitgeroepen tot de minst groene gemeente van Nederland. Hoewel
in het onderzoek waarop deze uitspraak gebaseerd is alleen is gekeken naar het
groen in de bebouwde omgeving, is D66 niet trots op dit stempel. D66 wil daarom
meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is ook van belang voor het beperken
van de gevolgen van de klimaatverandering.
Meer groen
Er is en wordt veel geld geïnvesteerd in ecologisch zones door het Westland, met
als voorbeeld de Poelzone. D66 vindt dat een uitstekend initiatief en is een groot
voorstander van de aanleg van meer ecologische zones. Door deze met elkaar
te verbinden ontstaat een netwerk van groenblauwe aders die niet alleen de
natuurwaarde vergroten, maar ook de recreatie bevorderen en helpen de gevolgen
van de klimaatverandering op te vangen.
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D66 wil aantrekkelijk dorpskernen met levendige groene pleinen. Op de plek van het
oude gemeentehuis in Naaldwijk moet een aanzienlijke openbare groenvoorziening
worden gerealiseerd.
Ook op andere plekken in de gemeente moet worden gekeken waar verharding
plaats kan maken voor groen. Zo kunnen ook bedrijventerreinen en parkeerterreinen
vergroend worden door waar mogelijk bomen en struiken te planten of groenperken
aan te leggen. Van belang daarbij is dat vooral bomen en struiken worden geplant die
goed zijn voor de biodiversiteit en bestand zijn tegen invasieve ziekten en aantastingen.
Waardevol groen, historische slootjes en laantjes dienen zo veel mogelijk behouden
te blijven. Als er toch gekapt of gesloopt moet worden moet dit optimaal worden
gecompenseerd.
Kust
Mede door toedoen van D66 werkt het college op dit moment aan een kustvisie,
zodat niet steeds opnieuw hoeft te worden nagedacht of er bijvoorbeeld ergens wel
of geen strandhuisjes mogen komen. Ook ondernemers hebben voordeel van een
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visie, zodat duidelijk is aan welke kaders hun aanvragen getoetst worden. Dit
vermindert de onzekerheid. Ook voor bewoners geeft het duidelijkheid.
De kust moet aantrekkelijk zijn en blijven voor iedereen. Dat betekent dat geen enkele
partij een overwegende invloed heeft op hoe de kust gebruikt wordt. D66 wil de
huidige natuurwaarde van de kust en de duinen behouden en geen bebouwing in de
duinen of op het strand toestaan. Bij voorkeur wordt ook niet gebouwd aan de rand
van de duinen en groene gebieden. Waar toch verharding of bebouwing komt, moet
dit worden gecompenseerd met gelijkwaardige natuur.
Beperken gevolgen klimaatverandering
Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter. Als er regen valt, valt er
meer regen in 1 keer. Door de toenemende verstening van de openbare ruimte en
particuliere tuinen, kan het riool dat in toenemende mate niet altijd meer verwerken,
waardoor (grote) gebieden met wateroverlast te maken kunnen krijgen.
Door de toenemende warme zomers zullen stedelijke gebieden sneller opwarmen,
met gevolgen voor de gezondheid (hittestress). D66 wil daarom dat zoveel mogelijk
plekken vergroend worden, door waar mogelijk op pleinen en in straten bomen
en struiken te planten en (mini)parkjes aan te leggen. Het groen/blauw maken van
schoolpleinen is hiervan een mooi voorbeeld. Ook de mogelijkheid voor het planten
van bomen op (grotere) parkeerplaatsen moet zo veel mogelijk worden benut.
Hoe meer groen, hoe beter. Ook het ‘vergroenen’ van daken (daken bedekken met
aarde, mos en planten) kan helpen tegen opwarming en het vasthouden van water.
Daarom moeten de daken van gemeentelijke gebouwen en scholen die daarvoor
geschikt zijn groen worden gemaakt. Via een in te stellen duurzaamheidsloket kunnen
ook bewoners worden gestimuleerd om hun daken te vergroenen. Nog een voordeel
is dat groene daken goed isoleren en langer meegaan.
D66 is verheugd dat de gemeente is aangesloten bij het initiatief 'operatie Steenbreek',
een een landelijk samenwerkingsverband tussen kenniscentra, overheid, bedrijfsleven
en de burgers met als doel het groen terug in de tuinen te krijgen. Samen met
deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven wordt kennis over het
vergroenen van de leefomgeving gedeeld. Met tal van activiteiten wordt gestreefd
naar het veranderen van het bewustzijn bij burgers in de hoop dat iedereen zijn eigen
leefomgeving gaat vergroenen! D66 wil dat de gemeente hier, waar mogelijk, zelf het
goede voorbeeld geeft.
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Lucht- en waterkwaliteit
Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil D66 het gebruik van elektrische auto’s en
bussen optimaal faciliteren. Daartoe wil D66 meer oplaadpunten in het Westland.
Ook het bieden van goede alternatieven voor de auto met goed openbaar vervoer
en een goed netwerk van fietsverbindingen, levert een bijdrage aan de luchtkwaliteit.
Bij nieuwe aanbestedingen voor openbaar vervoer moet elektrisch rijden of rijden op
waterstof een voorwaarde zijn.
De kwaliteit van het oppervlaktewater is nog steeds onvoldoende. D66 wil daarom dat
er strenger wordt gehandhaafd.

Een duurzaam Westland
D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder
individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met
toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen
van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen.
Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder
vanzelfsprekend. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke
hulpbronnen teren we in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer
mensen – nú en in de toekomst – onder druk. Daarom staat D66 voor toekomstvaste
politiek. D66 is de partij die vandaag denkt aan de wereld van morgen.
Nederland loopt in Europa nog steeds achter als het gaat om het aandeel duurzame
energie. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving
economische kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze
maatschappij is op korte termijn immers arbeidsintensief. Steeds meer mensen
verdienen hun geld met het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Daarnaast
zullen de kosten van niet duurzaam produceren en ondernemen snel stijgen,
waardoor onze concurrentiepositie wordt aangetast. De kansen voor groene groei
liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik
afval niet meer bestaat. D66 wil deze transitie versnellen.
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De gemeente heeft in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt
en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt. Door zelf het goede voorbeeld te geven
en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen.
Klimaat- en energieneutrale gemeente
De gemeente Westland heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om de meest duurzame
glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. D66 ondersteunt dit van harte.
Niet alleen geeft dit Westlandse producten een goede uitgangspositie om zichzelf als
duurzaam te verkopen en de Westlandse economie een goede concurrentiepositie
te bezorgen, maar het zorgt ook voor een prettiger leefomgeving en gezondheid.
Bovendien draagt de gemeente daarmee bij aan een beter milieu op globaal niveau.
Op het gebied van de verduurzaming van de glastuinbouw zijn de afgelopen jaren
flinke stappen gezet. De ambitie is groot, maar moet nog verder verwezenlijkt worden.
D66 wil dat de gemeente zich tot doel stelt om binnen een bepaalde termijn als gemeente
volledig klimaat- en energieneutraal te zijn en daartoe een samenhangend beleid
ontwikkelt. Dat betekent dat niet alleen de glastuinbouwsector moet verduurzamen,
maar dat ook op andere terreinen een omslag naar duurzame oplossingen nodig
is. Zo moeten bijvoorbeeld gebouwen en woningen energieneutraal worden en het
vervoer overstappen op duurzame energiebronnen.
D66 wil dat alle nieuw te bouwen woningen en scholen energieneutraal worden
gebouwd. Dat betekent ook dat ze niet meer op het aardgasnet worden aangesloten.
In het te ontwikkelen beleid richting een klimaat- en energieneutrale gemeente zijn
plannen opgenomen voor de transitie van bestaande woningen, scholen en bedrijven
van een aansluiting op aardgas naar het gebruik van duurzame alternatieven. Te denken
hierbij valt aan het aansluiten van woningen op aard- of (duurzame) restwarmte of het
gebruik van warmtepompen.
Met woningcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over het verduurzamen
van hun woningvoorraad. Ook woningeigenaren moeten worden gestimuleerd en
worden ondersteund om hun woning duurzamer te maken. D66 wil dat de gemeente
een duurzaamheidsloket inricht waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij het
verduurzamen van hun woning.
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Energiebesparing
Energieneutraal worden begint met energiebesparing. De gemeente heeft hierbij –
naast het bieden van een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal
te maken – een belangrijke regierol. Energiebesparende maatregelen leiden tot een
win-win-win-situatie. Door woningen, scholen en bedrijfspanden energiezuinig te
maken, bijvoorbeeld door isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet
en zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere
energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. D66 wil dat de gemeente
een revolverend fonds instelt waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering
kunnen lenen. Deze investeringen verdienen zichzelf terug door lagere lasten en
vloeien via terugbetalingen terug naar het fonds.
D66 wil energiebesparing in de openbare ruimte creëren door zo veel mogelijk gebruik
te maken van ledverlichting en ‘slimme’ verlichting die alleen aangaat als dat nodig is.
Ook wil D66 dat de gemeente onderzoekt of de overcapaciteit van door ondernemers
in gebruik zijnde warmtekrachtkoppelingsinstallaties op een voor de ondernemers
rendabele wijze elders kan worden benut. Het zelf produceren van CO2 dient verder
te worden vermindert door het optimaliseren en uitbreiden van de levering van restCO2 en het verbinden van de lokale netten, zodat een open uitwisseling mogelijk
wordt.
Energietransitie
Bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen moet de
gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Dat kan onder meer door de daken van alle
gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen (ook op scholen), uitsluitend
groene energie in te kopen en mee te werken aan het faciliteren van initiatieven die de
overgang op duurzame energie mogelijk maken en versnellen. Het uitvoeren van de
aardwarmteboringen is hiervan een goed voorbeeld.
De energietransitie in de glastuinbouw kan vorm krijgen door gebruik te maken
van geothermie en restwarmte. Daarom vindt D66 dat verdere ontwikkeling van en
investering in warmtenetten, smartgrids of warmterotondes van groot belang.
D66 wil dat de gemeente elektrisch rijden stimuleert door het beschikbaar stellen van
voldoende laadplekken, die gevoed worden met groene stroom.
Ook wil D66 dat er bij de aanbesteding van openbaar vervoer eisen worden gesteld
aan het rijden op duurzame energie. Alle gemeentevoertuigen rijden in beginsel
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elektrisch of op een andere duurzame energiebron. En uiteraard vindt D66 dat het
college hierbij het goede voorbeeld moet geven.
Afval (bestaat niet meer)
Om de transitie naar een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat, te
versnellen wil D66 dat er zo weinig mogelijk afval in de verbrandingsoven verdwijnt en
er zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt. Dat begint met een goede afvalscheiding.
Op het gebied van afvalscheiding gebeurt al veel in de gemeente, maar we zullen
voortdurend onze afvalscheidingstechnieken moeten afstemmen op de nieuwste
technologische ontwikkelen. Door de inwoners te laten zien wat er met hun (gescheiden)
afval gebeurt, kan meer goodwill voor het scheiden van afval gekweekt worden.
‘Afval’ biedt ook kansen. Zo kan het afval van tuinders in de vorm van plantresten ook
worden gebruikt als biobrandstof of zelfs worden gebruikt voor het vervaardigen van
biomedische toepassingen als medicijnen en bioplastics. D66 wil dat de gemeente
met de ondernemers nadenkt over het slim gebruiken van dit afval.
Door ook bij de productie en inkoop van producten al rekening te houden met hergebruik,
kan een enorme winst worden geboekt op weg naar een circulaire economie. D66 wil
ondernemers die zich richten op het hergebruik van producten en materialen stimuleren
door een gericht vestigingsbeleid. Dat kan betrekking hebben op kringloopwinkels,
bedrijven die oude producten demonteren en er nieuwe grondstoffen van maken,
het gebruik maken van herbruikbare materialen in de woning- en kassenbouw en het
gebruik van plantenafval in de biomedische sector.
Ook bij de bouw van gebouwen en woningen moet gebruik gemaakt worden van
duurzame materialen en zo mogelijk circulair gebouwd worden.
Duurzaam inkopen
D66 wil dat de gemeente nog uitsluitend 100% duurzaam inkoopt en waar mogelijk
‘circulair’ inkoopt. Dat laatste kan door bijvoorbeeld een dienst (licht) in plaats van
een product (lamp) in te kopen, waardoor de gemeente geen afval veroorzaakt. Bij
duurzaam inkopen komt het geld toe aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het
vaandel hebben staan. Door de prijs vast te zetten en de markt te laten concurreren
op duurzaamheid zorgen overheden ervoor dat er een race naar de top ontstaat op
het gebied van duurzaamheid in plaats van een race naar de bodem op prijs. De
gemeente moet het goede voorbeeld geven door te voldoen aan de normen voor
duurzaam en maatschappelijk ondernemen.

Een gezond Westland
Betekent voor D66 dat:
>> op scholen voldoende aandacht wordt besteed aan voorlichting over
de gevaren van ongezond gedrag, zoals het gebruik van alcohol, tabak en
drugs en over sociale omgangsvormen, ook op internet.
>> er streng wordt gehandhaafd op het verbod om alcohol te verstrekken
aan jongeren die niet aan de wettelijke leeftijdgrens voldoen.
>> er voldoende plekken zijn waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen
ontmoeten om eenzaamheid te voorkomen.
>> de toegang tot zorg laagdrempelig is en dichtbij, in de eigen omgeving
is georganiseerd, waarbij mensen bij één loket terecht kunnen met een
zorgvraag.
>> er structurele aandacht is voor de ondersteuning van vrijwilligers en
mantelzorgers met voldoende mogelijkheden voor ‘respijtzorg’.
>> er nieuwe technologieën worden gebruikt om mensen langer
zelfstandigheid te bieden.
>> het Sociaal Kernteam de beschikking heeft over een ruimer regelvrij
budget.
>> er een tolerant beleid wordt gevoerd ten aanzien van het gebruik van
cannabis(producten) voor medicinale doeleinden en er mogelijkheden zijn
voor een door de overheid gereguleerde cannabisteelt.
>> er een armoederegisseur is die mensen ondersteunt bij het vinden van
een oplossing.
>> er snelle hulp wordt verleend bij schuldproblemen en er voor jongeren
een fonds beschikbaar is om hen in een vroegtijdig stadium te helpen.
>> er een dierenwelzijnsbeleid is geformuleerd.
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Goede zorg in Westland
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders
talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. Zelfredzaamheid en
samenredzaamheid van bewoners onderling worden gestimuleerd. Het vertrouwen
in de eigen kracht van mensen staat centraal. Mensen hebben vaak goede ideeën
over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Daarom worden mensen zo
veel mogelijk betrokken bij hun eigen zorg- en ondersteuningsplan. Innovatieve
ideeën moeten de ruimte krijgen voor een experimentele toepassing. D66 vindt het
belangrijk om te investeren in preventie. We willen van nazorg naar voorzorg, door
de aandacht te verschuiven van het oplossen van problemen naar het voorkomen
van problemen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Goede gezondheid
D66 wil dat iedereen de kans heeft op een lang en gezond leven. Daarom zet D66 in
op preventie. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dus in plaats van bij de
hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven in hun ondersteuning.
D66 stimuleert een gezonde leefstijl. Bij preventie horen een gezonde en groene
leefomgeving: schone lucht, water en grond.
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D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken
aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder
snel aangewezen op zorg.
In scholen moet er sprake zijn van een gezond binnenklimaat. School- en sportkantines
moeten gezonde producten aanbieden.
De gemeente heeft een belangrijke taak om jongeren voor te lichten over ongezond
en risicovol gedrag, waaronder het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Ook dient
er aandacht te worden besteed aan de gevaren van harde geluiden ter voorkoming
van gehoorschade. Voorlichting over sociale omgangsvormen, ook op het internet
en (digitaal) pestgedrag, waaronder sexting, zijn eveneens van groot belang. D66
vindt het daarom belangrijk dat de voorlichting over deze onderwerpen op scholen
voldoende aandacht krijgt.
Naast voorlichting wil D66 verder inzetten op (preventieve) maatregelen om het alcoholen drugsgebruik onder jongeren omlaag te brengen en verslaving te voorkomen.
Dat begint bij een strenge handhaving op het verbod om alcohol aan jongeren die
niet aan de leeftijdgrens voldoen te verstrekken, bijvoorbeeld in sportkantines en bij
festiviteiten.
D66 vindt het belangrijk dat mensen elkaar helpen en minder ‘langs elkaar heen
leven’. Om eenzaamheid te voorkomen, moeten inwoners elkaar laagdrempelig
kunnen ontmoeten. Dat vergroot het sociale netwerk van mensen en vergroot de
sociale cohesie in wijken en dorpen. D66 ondersteunt particuliere initiatieven als de
telefooncirkel, waarbij mensen elkaar bellen voor een praatje.

Goede zorg
De toegang tot zorg moet laagdrempelig zijn en dichtbij zijn georganiseerd, met
informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Er dient sprake te
zijn van één loket voor mensen met een zorgvraag.
Zorg en ondersteuning worden bij voorkeur in de eigen omgeving georganiseerd. D66 is
voorstander van een multidisciplinair aanbod van eerstelijnszorg in gezondheidscentra,
waarin kleine ingrepen en diagnoses kunnen worden gesteld.
De meest ‘comfortabele’ zorg wordt geleverd door de mensen uit de omgeving van
de zorgbehoevende. De ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers krijgt dan
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ook structureel aandacht. De mogelijkheden voor ‘respijtzorg’ moeten worden
uitgebreid. Vooral jonge mantelzorgers verdienen extra ondersteuning, zodat het niet
ten koste gaat van hun eigen ontwikkeling.
Alleenstaanden en LHBTI-ouderen vormen een kwetsbare groep. Deze ontberen
vaker een netwerk van mantelzorgers (familie, kinderen), waardoor ze gemakkelijk uit
het zicht raken en probleemsituaties minder snel gesignaleerd worden. Binnen het
WMO-beleid dient er dan ook speciale aandacht voor deze groep te zijn.
Initiatieven om ouderen langer thuis te laten wonen worden ondersteund, onder meer
op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. D66 omarmt het gebruik van nieuwe
technologieën om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun
netwerk en zorgverleners te verbeteren.
D66 wil dat de gemeente de sociale- en jeugdteams (SKT) de beschikking geeft over
een ruimer regelvrij budget dat kan worden besteed aan (uitzonderlijke) gevallen, die
buiten het standaard aanbod vallen of aan mensen die er geen toegang toe hebben.
Het geeft de teams de mogelijkheid om snel (in termen van uren) en effectief (in
termen van doorlooptijd) een oplossing uit te voeren.
Goede zorg voor jongeren
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te
ontwikkelen. Kwetsbare jongeren, spijbelaars en thuiszitters verdienen extra aandacht.
D66 wil dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn waar jongeren gezamenlijke
activiteiten kunnen ontplooien. Jongeren moeten gestimuleerd worden om deel te
nemen aan sport en cultuur. Voor ouders van kinderen die dat niet kunnen betalen is
financiële ondersteuning beschikbaar.
Waar nodig worden zorg en ondersteuning aan jongeren dichtbij verleend, waarbij
het hele gezin en netwerk van het kind een actieve rol heeft. Jeugdzorg moet
vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering
en een gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten
uithuisplaatsingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Bij crises wordt zo snel
mogelijk ingegrepen en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd.
D66 wil dat er een goede overgang plaatsvindt van jeugdzorg naar volwassenenzorg.
Daarbij is het van belang dat de continuïteit in de zorgverlening is gewaarborgd.
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Kansen voor cannabis
Veel Nederlanders kampen met aandoeningen of pijnen waar de huidige farmaceutische
industrie geen antwoord op heeft. Een groot aantal mensen heeft echter wel baat bij
medicinale cannabis. Helaas zijn niet alle vormen van medicinale cannabis verkrijgbaar
bij de drogist of apotheek, dan wel zijn heel duur en worden niet vergoed door de
zorgverzekeraar. Een toenemend aantal mensen, ook in Westland, kiest ervoor om zelf
cannabis te telen. In Nederland wordt het zelf telen van maximaal 5 planten gedoogd,
dat wil zeggen; er wordt niet strafrechtelijk vervolgd, maar er kan wel handhavend
worden opgetreden door planten in beslag te nemen.
D66 is voorstander van een tolerant beleid ten aanzien van het gebruik van
cannabis(producten) voor medicinale doeleinden. Het thuis telen van een aantal
cannabisplanten en het voor eigen gebruik maken van cannabisolie moet dan ook
onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. D66 wil dat de gemeente – als aan de
voorwaarden wordt voldaan – afziet van handhaving.
Liever nog ziet D66 dat er mogelijkheden komen voor een door de overheid gereguleerde
cannabisteelt en cannabisolieproductie, zodat de herkomst en de kwaliteit kunnen
worden gecontroleerd en gegarandeerd en er handhavend kan worden
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opgetreden tegen uitwassen. Ook kan op die manier de criminaliteit worden
teruggedrongen.
D66 ziet hierbij ook kansen voor de Westlandse tuinbouwsector, die alle kennis in huis
heeft om gewassen zo te laten groeien als gewenst. Het kabinet Rutte III komt met
wetgeving waarbij een aantal gemeenten de mogelijkheid krijgt om te experimenten
met het gedoogd telen van cannabis. D66 zou graag zien dat Westland een van deze
gemeenten is en staat positief tegenover initiatieven van ondernemers die cannabis
willen gaan telen.
Armoedebeleid
D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen. Daarom willen we dat de gemeente
mensen ondersteunt bij het vinden van de juiste oplossing, door het aanstellen van
een armoederegisseur. Het armoedebeleid is specifiek bedoeld voor mensen die niet
kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het belangrijkste doel
van armoedebeleid is om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede
aan te pakken, zodat mensen weer op hun eigen kracht kunnen vertrouwen en weer
zelf de controle over hun leven krijgen.
Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht.
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde
ontwikkelingskansen krijgen als andere kinderen. Een goede bekendheid met en
uitvoering van het kindpakket moet zijn gewaarborgd.
D66 wil een snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt
voorkomen. Ook op het gebied van schulden is preventie belangrijk. Vroegherkenning
door woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven,
scholen en wijkteams is belangrijk, omdat mensen zich uit gêne niet gauw zelf zullen
melden. De gemeente kan met deze instellingen afspraken maken om bijvoorbeeld
betalingsachterstanden te melden, zodat hulpverleners met deze mensen contact
kunnen leggen en wellicht erger kunnen voorkomen. Daarnaast verdient verborgen
armoede, bijvoorbeeld onder zzp’ers meer aandacht.
Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn niet toegestaan en moeten worden
voorkomen, ook als dat om onorthodoxe oplossingen vraagt. Geef schuldhulpverleners
daarom de ruimte om naar eigen inzicht te handelen en voorzie ze van een eigen
budget. Jongeren met schulden verdienen extra aandacht. D66 is voorstander van
een fonds om hen in een vroegtijdig stadium van hun schulden af te helpen met
afspraken over afbetaling.
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Goede zorg voor dieren
De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen
haar grenzen, of dat nu huisdieren zijn, productiedieren of in het wild levende dieren.
D66 wil daarom dat de gemeente een dierenwelzijnsbeleid opstelt.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid moet belegd zijn bij een
wethouder met de portefeuille dierenwelzijn.
Op de website van de gemeente moeten relevante gegevens worden vermeld op het
gebied van dierenwelzijn, zoals dierenambulances, opvangcentra en het meldnummer
voor dierenmishandeling en verwaarlozing 144.
Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht om zwervend aangetroffen huisdieren
op te vangen en minimaal twee weken te verzorgen voor de eventuele eigenaar. Het
gaat hierbij ook om de zorg voor gewonde en zieke dieren. D66 wil dat de gemeente
hierover afspraken maakt met professionele organisaties zoals dierenopvangcentra
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en dierenambulances. De opvang gebeurt op basis van een kostendekkende
financiering. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde Basisarrangement kan
hierbij een leidraad zijn. Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvangcentra
terechtkomen, wil D66 dat de gemeente het chippen van katten en honden bevordert
door bijvoorbeeld chipacties te organiseren.
De gemeente werkt aan draagvlak voor hondenbezit door te zorgen voor voldoende
uitlaatplaatsen en afgebakende losloopgebieden. De gemeentgemeente geeft zelf
informatie over een goede en verantwoorde omgang met honden. Verder zorgt de
gemeente voor een zo compleet mogelijke registratie van bijtincidenten en heeft een
bijtprotocol dat bekend is bij de inwoners.
Het beheer van het openbaar groen moet zijn afgestemd op de bescherming van de
individuele dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren,
zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in
het voorjaar en in het broedseizoen. Dieren zoeken vaak beschutting in het groen.
Door minder frequent te maaien, worden kosten bespaard en wordt dierenwelzijn
bevorderd.
Bij klachten over wilde dieren, zoals stadsduiven, ganzen, konijnen, ratten en mollen
bekijkt de gemeente eerst of er daadwerkelijk sprake is van overlast. Is dat het geval
dan wordt onderzocht welke diervriendelijke maatregelen getroffen kunnen worden
om overlast te beperken. Denk daarbij aan het aanbieden van alternatieve foerageerof broedplekken, zoals duiventillen, wat voor afname van overlast kan zorgen op
andere plaatsen.
Bij bouw en onderhoudswerken in de openbare ruimte wordt rekening gehouden
met wilde dieren. Zo kunnen beschoeiingen langs de waterkant worden voorzien
van uittreedtrapjes voor amfibieën, eenden en katten. Bij (nieuw)bouwprojecten
wordt gezorgd dat vleermuizen, gierzwaluwen, mussen en andere wilde dieren, die
gebruik maken van onze woningen en kantoren, ook een plek krijgen in de ontwerpen.
Denk hierbij aan het inbouwen van vleermuiskasten of het gebruik van speciale
huismusvriendelijke dakpannen.
Bij werkzaamheden die het leven van dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van
bomen of het uitbaggeren van sloten, wordt rekening gehouden met het broedseizoen.

Een leefbaar Westland
Betekent voor D66 dat:
>> in de begroting een structurele voorziening is opgenomen voor een
leefomgevingsfonds.
>> er toekomstvast wordt gebouwd, waarbij ook rekening wordt
gehouden met de behoeften en belangen van toekomstige bewoners en
demografische ontwikkelingen.
>> er voldoende woningen voor specifieke doelgroepen beschikbaar zijn,
zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking, statushouders, studenten en arbeidsmigranten.
>> er een visie is ontwikkeld op recreatie en er meer geïnvesteerd wordt
in de recreatiesector.
>> de recreatiesector is versterkt met de aanleg van meer goede wandel-,
fiets- en skateroutes en ruiterpaden, die aansluiten op de bestaande
netwerken in omliggende gemeenten.
>> er voldoende sportgelegenheden in de openbare ruimte zijn waardoor
mensen ook buiten verenigingsverband kunnen sporten en bewegen.
>> schoolpleinen na schooltijd beschikbaar zijn als speelplein voor de
buurt.
>> de huidige zwembaden zijn open gebleven.
>> (kinderen van) nieuwkomers en arbeidsmigranten een zwemdiploma
halen.
>> er op scholen voldoende aandacht is voor bewegingsonderwijs.
>> ieder kind kan sporten en de vergoeding voor ouders die dat niet
kunnen betalen onderdeel uitmaakt van het kindpakket.
>> het aanbod en de mogelijkheden voor mensen met een beperking om
te kunnen sporten is verbeterd.

Een leefbaar Westland
Westland is een moderne gemeente met elf woonkernen. Deels gelegen aan zee en,
samen met het open groen van Midden-Delfland, ingeklemd tussen de stedelijke
bebouwing van de agglomeratie Den Haag, Delft en de agglomeratie Rotterdam.
De beperkte ruimte vraagt dat we verantwoord om moeten gaan met de inrichting
van de openbare ruimte. Dat vraagt om keuzes. D66 wil dat iedereen ruimte heeft
om te wonen, te werken en te recreëren. De keuzes die we maken beïnvloeden
niet alleen de huidige generatie inwoners, maar ook dat van hun kinderen en
kleinkinderen. De keuzes die we maken moeten daarom toekomstvast oftewel
duurzaam zijn.
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving,
die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. D66 heeft
vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners zelf.
D66 wil dan ook dat ondernemers en inwoners de ruimte krijgen om invloed te
hebben op de keuzes die we maken.
D66 wil dat het (eenmalige) leefomgevingsfonds een vervolg krijgt door hiervoor
een structurele voorziening in de begroting op te nemen.
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Goed wonen in Westland
D66 wil dat iedereen in elke fase van zijn leven een passende woning kan vinden,
óók toekomstige bewoners. Dat betekent dat D66 toekomstvast wil bouwen, waarbij
we – naast de belangen van de huidige bewoners - ook de behoeften en belangen
van toekomstige bewoners meenemen en rekening houden met demografische
ontwikkelingen. Daar horen ook voldoende sociale huur-, middenhuur- en
starterswoningen bij om jongeren voor Westland te behouden. Vooral het aantal
woningen in de lagere prijsklasse moet snel omhoog, mede om de doorstroming
vanuit sociale huurwoningen te bevorderen en ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Ook wil
D66 dat er voldoende woningen voor specifieke doelgroepen beschikbaar zijn, zoals
ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking,
statushouders, studenten en arbeidsmigranten. D66 is daarbij voorstander van
‘gemengd’ wonen, waarbij verschillende doelgroepen bij en door elkaar wonen. D66
zal bewaken dat de woonvisie voldoende blijft aansluiten op de behoeften en waar
nodig wordt herzien.
Bij nieuwbouw moet slim worden gebouwd, bijvoorbeeld door er rekening mee
te houden dat de bestemming van een gebouw kan worden veranderd en door
levensloopgeschikt te bouwen.
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D66 streeft naar gemengde buurten, waarin verschillende mensen met verschillende
achtergronden en leeftijden samenwonen. Dat vraagt om diversiteit in woningbouw.
Ook collectief particulier opdrachtgeverschap en bijvoorbeeld kluswoningen kunnen
bijdragen om creatief en participatief invulling te geven aan de woonbehoefte.
Parkeren vindt op eigen terrein plaats en daar waar mogelijk (bij nieuw te bouwen
appartementen) ondergronds.

Goed recreëren in Westland
Goede recreatiemogelijkheden zijn niet alleen belangrijk voor het welzijn van de
inwoners van Westland, maar zijn ook aantrekkelijk voor inwoners van omliggende
steden en toeristen uit binnen- en buitenland. De kust, de Poelzone en het vele
water, bieden Westland een prima uitgangspositie. D66 is voor meer investeringen
in de recreatiesector, waardoor Westland nog aantrekkelijker wordt om te wonen
en te werken, maar ook meer kansen ontstaan voor ondernemers.
Investeren in de recreatiesector begint met het ontwikkelen van een visie voor zowel
de kust als voor de recreatie in bredere zin. Een visie op recreatie moet een aantal
onderdelen in samenhang omvatten: hoe ziet de recreatieve infrastructuur (strand,
natuur, paden, vaarten, bezienswaardigheden en de verbindingen) eruit? Waar
moet welke vorm van recreatie worden gestimuleerd of juist worden tegen gegaan?
Waar moeten wel of juist geen toeristische accommodaties komen (camping, hotel,
recreatiehuisjes) en waar is wel of geen horeca gewenst? De grootste kansen ontstaan
als de samenhang klopt.
De recreatie in Westland kan worden versterkt door de aanleg van meer goede wandel-,
fiets- en skateroutes en ruiterpaden. Ook de ecologische zones, met als voorbeeld de
Poelzone, lenen zich bij uitstek voor de aanleg of verbetering van wandel-, fiets- en
vaarroutes, ruiterpaden en skateroutes.
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Door te zorgen dat die routes aansluiten op bestaande netwerken in de omliggende
gemeenten, door te zorgen voor goede bewegwijzering en watertappunten en door
te zorgen dat de routes ook vindbaar zijn op relevante sites voor de doelgroepen,
ontstaat een infrastructuur die recreanten en toeristen trekt. Wanneer je de routes
vervolgens ook door de dorpskernen laat lopen, ontstaan er kansen voor lokale
horeca en detailhandel. Dat helpt vervolgens weer bij het levendig houden van de
dorpskernen.

Ruiterpaden
D66 heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor de aanleg van
ruiterpaden. Dit komt de verkeersveiligheid en de recreatie ten goede en
vermindert overlast. Op initiatief van D66 is vanuit de gemeente een proces
doorlopen met belanghebbenden. Het resultaat is een prachtig plan voor de
aanleg van een uitgebreid ruiterpadennetwerk, met aansluiting op ruiterpaden
in buurgemeenten. De aanleg daarvan vindt gefaseerd plaats. D66 blijft
zich de komende jaren nadrukkelijk inzetten om uiteindelijk het gehele
ruiterpadennetwerk aan te leggen.
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Goed sporten in Westland
D66 onderkent dat sport en bewegen van belang zijn voor een gezonde levensstijl.
Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Iedere bewoner moet daarom in zijn
eigen kern kunnen sporten en bewegen. Dit houdt overigens niet in dat elke sport
in alle kernen mogelijk moet zijn.
Voldoende sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn essentieel voor een
gemeente waarin bewoners zich thuis kunnen voelen. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met de diversiteit van de bevolking. Westland heeft ook diverse
topsporters, zowel in teamsporten als individuele sporten. Zij geven een goed
voorbeeld aan de jeugd. Zowel topsport als amateursport verdienen aandacht en
steun van de gemeente.
Sporten en bewegen in de openbare ruimte
Grote groepen mensen sporten buiten verenigingsverband, zowel individueel als
in groepsverband, denk aan loopgroepen, fietsen, paardrijden, etc. Daarom is het
belangrijk dat er voldoende en interessante sportgelegenheden in de openbare
ruimte zijn. Fiets-, ruiter- en skatepaden die aansluiten op een groter netwerk met
omliggende gemeenten zijn bovendien aantrekkelijk voor recreanten en toeristen van
buiten Westland.
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Bij sportgelegenheden in de openbare ruimte horen ook voetbal/basketbalveldjes,
trimbanen en –toestellen voor volwassenen, speeltuinen voor kinderen en plaatsen
voor (kust)watersport.
De openbare ruimte moet inwoners uitnodigen en gelegenheid geven om te sporten
en bewegen. D66 wil daarom meer (aaneengesloten) groene gebieden en ecologische
zones, waar kan worden hardgelopen, bootcamps kunnen worden gegeven of
anderszins recreatief kan worden bewogen. Schoolpleinen moeten na schooltijd
beschikbaar zijn als speelplein voor de buurt. Door het aanleggen van watertappunten
bieden we sporters en recreanten de mogelijkheid om hun drinkflesjes bij te vullen en
voorkomen we dat plastic flesjes worden weggegooid.
Sporten voor de jeugd
Met de kust en al het water in onze gemeente is het belangrijk dat alle kinderen
een zwemdiploma halen. Speciale aandacht moet hierbij uitgaan naar (kinderen van)
nieuwkomers en arbeidsmigranten. Voor ouders van kinderen die het niet kunnen
betalen is de vergoeding voor zwemlessen opgenomen in het kindpakket. D66 wil het
huidige aanbod aan zwemwater handhaven en is daarom voor het openhouden van
de huidige zwembaden.
Omdat beweging belangrijk is voor onze kinderen, wil D66 afspraken maken met
schoolbesturen over voldoende aandacht voor bewegingsonderwijs. Daarnaast moet
ieder kind kunnen sporten, ook als de ouders dit niet kunnen betalen. De vergoeding
van sportactiviteiten zit daarom terecht in het kindpakket. Ook voor mensen met een
beperking is sport belangrijk, vooral voor kinderen. D66 wil daarom dat het aanbod en
de mogelijkheden voor deze groep om te kunnen sporten worden verbeterd.
Sportaccommodaties
Sportaccommodaties kosten relatief veel geld. Het is daarom belangrijk dat ze goed
benut worden. D66 vindt dat de gemeente hierbij een regierol heeft. Door samenwerking
tussen scholen, verenigingen en zorg-/welzijnsorganisaties kunnen accommodaties
ook in de daluren benut worden.
D66 wil een onderzoek naar de mogelijkheid om in de gemeente een topsportfaciliteit
te vestigen. Dit levert een positieve bijdrage aan het imago van het Westland. De
gemeente dient hieraan zo nodig een financiële bijdrage te leveren.

Een ondernemend en
werkend Westland
betekent voor D66 dat:
>> het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is zich in Westland
te vestigen, doordat er sprake is van aantrekkelijke dorpskernen
en winkelstraten, een breed aanbod aan cultuur, horeca en
recreatiemogelijkheden, voldoende goed opgeleide werknemers, een
goede bereikbaarheid en een groene woonomgeving.
>> de bestaande samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden in de regio optimaal benut worden, waarbij
Westland een centrale positie inneemt op het gebied van kennis en
innovatie.
>> het World Horti Centre samenwerkt met relevante universiteiten,
zodat ook tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar hoger geschoold
personeel.
>> herstructurering en modernisering van het teelareaal heeft geleid tot
een verdere verduurzaming van de glastuinbouw.
>> de toerisme- en recreatiesector de kans heeft gekregen om zich verder
te ontwikkelen.
>> er elk jaar een evenement met een landelijke uitstraling op het gebied
van sport of cultuur in Westland wordt georganiseerd.
>> het nuttige werk van SOB Westland wordt voortgezet.
>> mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen
om, met behoud van uitkering, een om-, her- of bijscholing te volgen,
eventueel ondersteund met een scholingvoucher naar het model van de
leerwerkcheque voor jongeren.
>> arbeidsmigranten op een fatsoenlijke wijze gehuisvest zijn.
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Goed ondernemen in Westland
Westlanders staan bekend als ondernemende en harde werkers. Ze hebben een
mentaliteit van de handen uit de mouwen steken en elkaar helpen. D66 vertrouwt
op de eigen kracht van mensen. Wij waarderen ondernemerschap dan ook positief.
D66 is daarom bij uitstek een partij voor ondernemers. Voor bedrijven en instellingen
moet het aantrekkelijk zijn zich in Westland te vestigen. Ondernemers moeten
er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat
hangt met vele andere beleidsterreinen samen: aantrekkelijke dorpskernen en
winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, de beschikbaarheid
van goed opgeleide werknemers, een goede bereikbaarheid en een groene
woonomgeving. De rol van de gemeente daarin is voor D66 onmisbaar.
Een grote afhankelijkheid van de glastuinbouwsector alléén maakt Westland echter
kwetsbaar, wanneer die sector door een zware periode gaat. D66 zet daarom ook in
op recreatie en toerisme als tweede motor van de Westlandse economie. Westland
heeft met de kust, natuurgebieden, vaarwegen, fietsroutes, ruiterpaden, etc. al het
nodige op het gebied van recreatie te bieden. Bovendien is Westland met goede
recreatiemogelijkheden aantrekkelijker als woonplaats voor de werknemers
waaraan de innovatieve ondernemers in de glastuinbouwsector behoefte hebben.
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Een gezond en innovatief glastuinbouwcluster
Het glastuinbouwcluster, inclusief de handel, logistieke- en toeleverende bedrijven,
is van essentieel belang voor Westland. Het zorgt voor de meeste banen en
inkomens in onze gemeente. Het is een unieke sector, door alle familiebedrijven en
samenwerkingsverbanden die de sector haar unieke dynamiek geven. Als gemeente
moeten we deze sector en de bijbehorende ondernemersgeest koesteren. Daarbij
is het belangrijk om te kijken naar wat de sector nodig heeft om in de toekomst
innovatief en succesvol te blijven.
De kern voor het succes was, is en blijft de samenwerking. Ieder op zich zijn de
ondernemingen - op wereldschaal beschouwd - niet enorm in omvang, maar het
cluster als geheel is op wereldschaal wel degelijk toonaangevend. Samenwerking is
dus essentieel om de vooraanstaande positie te behouden. Die samenwerking houdt
wat D66 betreft niet op bij de grenzen van onze gemeente. Wie bedenkt dat Silicon
Valley met zijn wereldwijd toonaangevende tech-sector een gebied van ca. 40 bij 80
kilometer beslaat, realiseert zich al snel dat het weinig zin heeft om voor een wereldwijd
toonaangevende Greenport de blik te beperken tot de grenzen van onze gemeente.
Samenwerkingsverbanden met bedrijven, universiteiten en andere overheden in de
wijde regio zijn van belang.
De gemeente maakt deel uit van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel
en de Greenport Westland-Oostland. De samenwerking binnen deze verbanden moet
optimaal benut worden. Het Westland moet wat D66 betreft daarbij streven naar
een centrale positie waar kennis en ondernemerschap binnen de glastuinbouwsector
samenkomen. De focus van het World Horti Center moet daarom vooral liggen op het
succesvol benutten van de samenwerkingsverbanden en het aanhaken van de juiste
partijen, meer nog dan op het succesvol vullen van de gebouwen. Het aanhaken
van relevante universiteiten (zoals Delft en Wageningen) is wat D66 betreft cruciaal,
niet alleen vanwege hun kennis, maar ook omdat daarmee tegemoet gekomen
kan worden aan de toenemende vraag van Westlandse ondernemers naar hoger
geschoold personeel.
Vanuit de gedachte dat de glastuinbouwsector groter is dan Westland, moet niet
te obsessief gekeken worden naar de omvang van het glasareaal in Westland als
bepalende factor voor de concurrentiekracht. Bij het streven naar een centrale rol voor
het Westland als kenniscentrum voor de tuinbouw is het veel belangrijker wat er in het
betreffende glasareaal gebeurt. Een beperkter areaal met veel innovatieve activiteiten
en producten is waardevoller dan een groot areaal met traditionele producten. De
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focus van de gemeente moet daarom liggen op het scheppen van de juiste
voedingsbodem voor innovatieve bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld door een helder en
soepel vestigingsbeleid en door in constante dialoog met de sector regels tegen het
licht te houden en waar mogelijk te vereenvoudigen.
Voor ondernemers die een eigen bedrijf willen starten (startups) moeten zogenaamde
incubators komen, waar ze geholpen worden met kennis, ruimte en financiering.
Herstructurering glastuinbouw
Herstructurering en modernisering van het teelareaal in de bestaande duurzame
glastuinbouwgebieden is noodzakelijk om te komen tot een verdere verduurzaming van
de glastuinbouw in Westland. Bij herstructurering moet dan ook vooral modernisering
ten behoeve van een verdere verduurzaming het criterium zijn. Om herstructurering
mogelijk te maken moeten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om
bestaande obstructies weg te halen. Te denken valt daarbij aan het verplaatsen
van woningen en bedrijven die in de weg liggen, maar ook aan de mogelijkheid om
watergangen te verplaatsen en aan het opruimen van ‘verrommeld’ glas.
Een b(l)oeiende recreatie- en toerismesector
Een al te grote afhankelijkheid van één enkele sector maakt Westland als gemeente
kwetsbaar. De ligging tussen de zee aan de ene kant en de groene polders van
Midden-Delfland aan de andere kant, en de centra van Den Haag, Delft en Rotterdam
op een steenworp afstand, biedt Westland kansen voor b(l)oeiende recreatie- en
toerismesector. Deze kansen zijn naar de mening van D66 tot nu toe nog onvoldoende
serieus opgepakt.
Dat betekent niet dat D66 er voorstander van is om op opportunistische wijze het
hele strand vol te zetten met strandhuisjes, maar dat op slimme wijze gekeken moet
worden naar mogelijkheden om de recreatiesector te ondersteunen en uit te bouwen.

Aantrekkelijke dorpscentra
Aantrekkelijke dorpscentra zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente en
het woongenot van de inwoners. Maar ook voor de middenstand. De toegenomen
leegstand in de kernen vormt een bedreiging. De aantrekkelijkheid van de kernen kan
worden verhoogd door een goede inrichting van de openbare ruimte met voldoende
groen en een goede inpassing van de verkeersstromen en parkeergelegenheden. Ook
terrassen en horeca dragen bij aan de levendigheid van de kernen.
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D66 wil flexibel omgaan met regels voor ondernemers, zodat deze bijvoorbeeld de
ruimte krijgen voor functievermenging. Dit verhoogt de levendigheid van de dorpskernen
en winkelgebieden. In dat verband wil D66 ook dat flexibel wordt omgegaan met
bestemming van panden, zodat leegstaande panden een andere functie kunnen
krijgen.
Ook het expliciet meenemen van de dorpskernen in de recreatie-visie, zorgt ervoor
dat de invulling van die visie bijdraagt aan de levendigheid van de kernen en daarmee
ook aantrekkelijk blijft voor de middenstand.
Regelgeving
De gemeente moet ruimte geven aan particulier initiatief. Ideeën voor handel en
bedrijvigheid moeten worden beloond. Regels om te starten of uit te breiden moeten
eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Samen met ondernemersverenigingen
moet worden gekeken waar regels knellen en waar de uitvoering kan verbeteren.
D66 is voor het gebruik van ondernemersfondsen, zoals BIZ (Bedrijven Investeringszone),
die het mogelijk maken om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige
bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in die zone aan meebetalen.
Promotie van Westland
De aantrekkelijkheid van Westland moet ook de komende periode worden gepromoot
om de positieve punten van de gemeente onder de aandacht te brengen en op die
manier bedrijven, nieuwe en hoger opgeleide werknemers, toekomstige inwoners en
bezoekers aan te trekken. Hierbij moet Westland niet alleen de doelgroepen buiten
Nederland, maar ook de doelgroepen binnen Nederland nadrukkelijker aanspreken.
Een verdere inzet op citymarketing om het vestigingsklimaat en de culturele, recreatieve
en toeristische waarden van Westland te benadrukken is gewenst. Campagnes van
de gemeente en die van bedrijven moeten elkaar versterken en in principe door
cofinanciering tussen gemeente en het bedrijfsleven worden betaald.
D66 wil dat de gemeente elk jaar een evenement met een landelijke uitstraling naar
Westland haalt. Dat kan een evenement zijn op het gebied van sport, bijvoorbeeld het
NK turnen, een cultureel evenement of iets als bijvoorbeeld het Glazen Huis. Wat D66
betreft reserveren we hiervoor jaarlijks een bedrag in de begroting.

Goed werken in Westland
Werk is enorm belangrijk voor mensen, niet alleen voor het inkomen. Werk is
belangrijk voor de eigenwaarde en het geluk van mensen. Het is dus belangrijk
dat we voldoende werk in het Westland behouden, zowel nu als in de toekomst
voor onze kinderen. Een gezonde en innovatieve glastuinbouwsector, met alles
wat daarbij en daar omheen hoort, is daarvoor essentieel.
Door automatisering en robotisering gaat werk veranderen en verschuiven. Dit geldt
zeker voor werk waaraan lagere scholingseisen zijn verbonden, waarvan er relatief
veel in Westland is en waarom Westland momenteel weinig werkloosheid kent.
Proberen om deze ontwikkelingen tegen te houden heeft geen zin en ondermijnt
alleen maar de ambitie om innovatief en toonaangevend te blijven.
We moeten langer werken tot ons pensioen, maar mensen die na hun 50e
werkloos worden komen zeer lastig aan een nieuwe baan. Een toenemend aantal
mensen gaat als ZZP-er aan de slag. Ondernemerschap juichen we toe, maar als
mensen vanuit een gebrek aan reguliere arbeidsplaatsen kiezen voor zelfstandig
ondernemerschap en daarmee te weinig omzet realiseren voor een normaal
inkomen, is dit sociaal onwenselijk.
De gemeente moet dus nú al nadenken wat er nodig is om ook in de toekomst in
Westland iedereen aan de slag te houden.
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Arbeid en banen
Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen zijn steentje bij aan de
samenleving. De een als ondernemer, de ander als werknemer. Het hebben van werk
is belangrijk voor mensen.
De voortgaande robotisering zal de behoefte aan menselijke arbeid doen verminderen
en veranderen. Werk verdwijnt en er komt ander werk bij.
Ook in Westland staat de tijd niet stil. Automatisering, robotisering en IT veranderen ook
de glastuinbouwsector, logistiek en handel. Ook nu al! Ondernemers hebben steeds
meer moeite om voldoende technisch geschoolde en hoger opgeleide medewerkers
te vinden. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat er over een aantal jaar zelfrijdende
vrachtwagens rondrijden en er daardoor minder behoefte is aan chauffeurs om maar
één voorbeeld te noemen. Een deel van de mensen die door zulke verschuivingen
geraakt wordt vindt zelf zijn of haar weg naar ander werk. We zien echter ook dat
een deel hier meer moeite mee heeft. Mensen die na hun 50e werkloos worden
komen lastig aan nieuw werk, terwijl de pensioenleeftijd geleidelijk omhoog gaat.
Als gemeente moeten we voorkomen dat mensen hierdoor in de bijstand terecht
komen en aan de zijlijn belanden. We moeten daarom zorgen dat mensen zich kunnen
blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn voor
de nieuwe banen die óók ontstaan. Dit vergt zowel een goed aanbod aan primaire
opleidingen (zie Onderwijs) als mogelijkheden om scholing te volgen wanneer men
onverhoopt niet meer aan werk komt en in de bijstand belandt.
Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende goed geschoolde medewerkers
én ondernemers beschikbaar zijn voor de glastuinbouwsector is samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en onderwijs essentieel. Een netwerk als SOB Westland is
daarbij van grote waarde. Dit netwerk richt zich op leerlingen van 12 tot 16 jaar
met als doel hen te oriënteren op een vervolgstudie of beroep door in de praktijk
te kijken en te zien wat er allemaal mogelijk is. Leerlingen maken hierdoor bewuster
een studiekeuze. Dit voorkomt switchen van opleiding of vroegtijdig schooluitval.
Voor het bedrijfsleven betekent dit de mogelijkheid om vroegtijdig te laten zien dat
Techniek, Logistiek en de Greenport interessante loopbaanmogelijkheden biedt om te
voorzien in de toekomstige behoefte aan gemotiveerd en geschoold personeel. Met
haar algemene loketfuncties (beantwoorden vragen en doorverwijzen van scholen en
bedrijven), haar specifieke projecten (Girlsday, Week van de Techniek, Collegetour,
Dag van de Westlandse Tuinbouw, Westland On Stage, First Lego League Westland
etc.) en haar netwerkfunctie (koppelen van scholen aan bedrijven) heeft SOB Westland
de voorgaande jaren een nuttige en algemeen gewaardeerde ondersteunende rol
vervuld. D66 vindt het van belang dat dit goede werk kan worden voortgezet.
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Werkloosheid
Westland kent een lage werkloosheid ten opzichte van de rest van het land. Ook
werken hier relatief veel arbeidsmigranten.
D66 vindt dat iedereen vanuit zijn of haar kwaliteiten moet kunnen meedoen aan de
maatschappij. We moeten uitgaan van de eigen kracht van mensen en denken vanuit
wat mensen kunnen in plaats vanuit iemands beperkingen.
D66 gelooft dat "een leven lang leren" essentieel is om relevant te blijven op de
arbeidsmarkt. Om-, her- of bijscholing, al dan niet in combinatie met het volgen van
een stagetraject is belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan
het werk te krijgen. D66 wil de mogelijkheid onderzoeken van ‘scholingsvouchers’
voor ouderen die langer dan een half jaar werkloos zijn naar het model van de
leerwerkcheques voor jongeren.
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan verder worden verbeterd door
in te zetten op voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van voldoende
stageplaatsen.
Mensen die structureel te weinig kansen krijgen moeten geholpen worden een baan te
vinden. Ze moeten bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen om zich om te scholen
en zo hun kansen te vergroten of ze moeten een onderneming kunnen opzetten. D66
vindt dat dit geen directe gevolgen moet hebben voor de hoogte van de uitkering.
Zij die (tijdelijk) niet aan het arbeidsproces deelnemen en een uitkering genieten,
kunnen op andere wijze bijdragen aan het versterken van de sociale structuur van de
gemeente, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk.
Arbeidsmigranten
In de glastuinbouw spelen arbeidsmigranten een belangrijke rol. Door de
productiekracht van deze werknemers hebben de Westlandse bedrijven hun goede
concurrentiepositie kunnen behouden. Sterker, zonder de arbeidsmigranten is er een
tekort aan (lager geschoolde) arbeidskrachten.
D66 hecht veel waarde aan de Europese Unie en de daarbinnen geldende regels over
vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Arbeidsmigranten kunnen
hier legaal werken. Dit brengt rechten en plichten met zich mee.
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Uitbuiting en schijnconstructies om de hier geldende arbeidsvoorwaarden te omzeilen
moeten worden tegengegaan. Deze zijn ongewenst vanuit sociaal en maatschappelijk
oogpunt, maar ook voor de lange-termijn concurrentiekracht van de branche. Minder
innovatieve bedrijven zouden daarmee op basis van oneigenlijke voordelen concurreren
ten koste van bedrijven die wèl investeren in innovatie.
Arbeidsmigranten moeten op fatsoenlijke wijze gehuisvest worden, voor hun eigen
en de algemene veiligheid en welzijn. Daarom is D66 tegen het huisvesten van
arbeidsmigranten op de bedrijven, waar ze uit het zicht zijn en de kwaliteit niet is
geborgd. Arbeidsmigranten moeten zelfstandig kunnen wonen en hun eigen weg
kunnen gaan. De Basisregistratie Personen geeft de gemeente zicht op het aantal
arbeidsmigranten en hun huisvesting. Daarmee kan de gemeente een actieve rol spelen
om samen met andere instanties, zoals de Belastingdienst en de arbeidsinspectie,
misstanden te detecteren en aan te pakken.
Wie tijdelijk in Westland verblijft, moet overal met Engels terecht kunnen. Dat geldt
onder meer voor het openbaar vervoer, de gemeente (voor het aanvragen van een
vergunning) en de politie (voor het doen van een aangifte). Wie zich echter in het
Westland wil vestigen, moet de Nederlandse taal leren.
Vrijwilligerswerk
Westland kent van oudsher veel mensen die zich vrijwillig voor hun medemensen
inzetten. Er worden prachtige evenementen georganiseerd om geld op te halen voor
goede doelen. D66 koestert dit: deel je welvaart.
Vrijwilligers vormen een belangrijk bindmiddel in onze samenleving. Een samenleving
die aan de andere kant steeds individualistischer wordt. Onze sportverenigingen,
culturele verenigingen en goede doelen draaien op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers
valt de samenleving stil.
De maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is een goede
manier om jongeren te interesseren voor vrijwilligerswerk.

Een bereikbaar Westland
Betekent voor D66 dat:
>> er sprake is van goed hoogwaardig openbaar vervoer met snelle en
frequente aansluitingen op de OV-netwerken en treinstations van Den
Haag, Rijswijk, Rotterdam en Delft en directe verbindingen naar de Haagse
en Delftse ziekenhuizen.
>> er ook ’s avonds laat en ’s nachts openbaar vervoer van en naar
Westland bestaat.
>> er sprake is van een goede fietsinfrastructuur met fietssnelwegen naar
de omliggende steden en met een goede aansluiting op de opstapplaatsen
van (snelle) OV-verbindingen.
>> er bij de opstapplaatsen van het OV voldoende en goede fietsenstallingen
en oplaadvoorzieningen voor e-bikes zijn.
>> het gebruik van elektrische auto’s en bussen optimaal wordt gefaciliteerd
met veel oplaadpunten gevoed door schone energie.

Goed vervoer in en naar Westland
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn in de moderne maatschappij belangrijk, maar ook
een onderwerp dat continu om aandacht vraagt en steeds nieuwe uitdagingen
kent. Voor het Westland is bereikbaarheid van groot belang vanwege alle
transportbewegingen die samenhangen met de glastuinbouwsector en de veiling.
Maar ook de bereikbaarheid van Rotterdam, Den Haag en Delft voor werk, school
en recreatie is belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. Bij elkaar zijn dit
veel verkeersbewegingen, waarvan we ook nog eens willen dat deze plaatsvinden
op een manier waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is, die vriendelijk is voor
mens en omgeving, èn die niet te veel ruimte inneemt.
Geen eenvoudige uitdagingen dus, waarbij de gemeente tevens afhankelijk is van
andere partijen, zoals de Provincie, omliggende gemeenten en de Metropoolregio
Rotterdam / Den Haag (MRDH). Juist vanwege het grote belang, is het aan de
gemeente om in samenwerking met die partijen te zoeken naar creatieve
oplossingen voor die uitdagingen.
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Goede bereikbaarheid voor wegvervoer
Er is afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van het wegvervoer in en rond het
Westland: De A4 is doorgetrokken en het 3-in-1 project is opgeleverd. Daardoor is de
doorstroming van en naar de snelweg aan de kant van Westerlee flink verbeterd. Aan
de kant van de Wippolderlaan blijft de doorstroming naar de snelweg nog wel een
knelpunt, maar ook daar worden stappen gezet.
De grenzen voor verdere groei van de verkeersstromen zijn in zicht. Daarom is het
belangrijk om het mobiliteitsvraagstuk breder te benaderen dan met meer asfalt
alleen. Daarbij denkt D66 aan hoogwaardig openbaar vervoer en aan een goede fietsinfrastructuur. Dit vermindert de druk op het vervoer over de weg. De drukte op het
wegennet kan verder ontlast worden door bijvoorbeeld flexibel werken aantrekkelijker
te maken en de openingstijden van de winkels te verruimen. Daarnaast kan de
doorstroming worden bevorderd door het voorkomen van ongelukken en het slim
plannen van wegwerkzaamheden.

Ruimte voor de fiets en e-bike
Niemand staat graag in de file! Dat mensen toch de auto nemen komt voor een deel
omdat de alternatieven meer tijd kosten of minder flexibel zijn.
De fiets had in het verleden een beperkt bereik en was relatief traag. Door de komst
van de e-bike is dit echter sterk verbeterd. Den Haag, Delft en Rotterdam liggen ineens
een stuk "dichterbij". D66 wil daarom dat er geïnvesteerd wordt in "fietssnelwegen",
fietspaden zonder vertragende factoren als verkeerslichten en kruisingen. Een deel
van de mensen dat nu met de auto gaat zal er dan eerder voor kiezen om de fiets of
de e-bike te nemen. Wanneer we deze fietsverbindingen via de ecologische zones
laten lopen, investeren we ook in de mogelijkheden voor de recreatieve fietser.
De fiets is echter niet altijd geschikt om het hele traject van deur tot deur af te
leggen. Daarom moet de fiets-infrastructuur goed aansluiten op de opstapplaatsen
van (snelle) OV-verbindingen. Bij deze opstapplaatsen moeten voldoende en goede
fietsenstallingen en oplaadvoorzieningen voor e-bikes zijn.

Goed openbaar Vervoer
Goed hoogwaardig openbaar vervoer is belangrijk. Het vergroot de mobiliteit van
mensen die geen auto hebben of geen auto kunnen rijden. Daarnaast moet het een
alternatief bieden voor mensen die (nu nog) met de auto reizen. Dat levert minder
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verkeersopstoppingen op, is beter voor het milieu en beter voor de luchtkwaliteit. D66
wil daarom blijven investeren in het verbeteren van het openbaar vervoer (OV). D66 wil
hierbij inzetten op innovatie, zoals onbemande of beperkt bemande volledig elektrisch
aangedreven bussen in diverse groottes die dag en nacht rijden.
D66 wil een snelle en frequente aansluiting op de OV-netwerken en treinstations van
Den Haag, Rijswijk, Rotterdam en Delft. Verder wil D66 een betere (directe) verbinding
met Rotterdam-The Hague Airport (Zestienhoven).
Om te voorkomen dat er meer ruimte aan de kuststrook opgeofferd moet worden aan
parkeren wil D66 dat onderzocht wordt of een parkeergelegenheid aan de rand van
het Westland met een snelle strandverbinding loont.
Goed nachtelijk openbaar vervoer is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de
gemeente. Voor mensen die ’s avonds en ’s nachts werken en voor mensen die in de
omliggende steden uitgaan, wil D66 dat er ook ’s avonds laat en ’s nachts openbaar
vervoer van en naar Westland bestaat. Op dit moment is dit alleen mogelijk vanuit Den
Haag naar Wateringen.
Verlichting van haltes biedt een groter gevoel van veiligheid. D66 wil daarom 'slimme'
verlichting bij haltes, voornamelijk buiten de bebouwde kom. Daarmee bedoelen we
verlichting die mensen kunnen aanzetten als ze in het donker bij de halte staan. Een
chauffeur kan dan al van afstand zien of er mensen staan te wachten en daarmee
vlotter doorrijden als er niemand staat.
Voor mensen die van het OV afhankelijk zijn, denk aan ouderen, zijn ook goede
verbindingen binnen en tussen de kernen belangrijk. D66 wil daarom ook kleinschalig
OV, eventueel op afroep, binnen en tussen de kernen. Voor vervoer vanuit Westland naar
omliggende gemeenten zoals Delft en Rijswijk kan een beroep worden gedaan op de
Regiotaxi. Bij aanbesteding van de diverse vervoersvormen dient er expliciet aandacht
te worden besteed aan het realiseren van een hoger niveau van dienstverlening.
Vanuit grote delen van Westland zijn de ziekenhuizen in de omliggende plaatsen
slechts door lang reizen en met veel overstappen te bereiken. D66 pleit voor een
betere en directe verbinding naar de Haagse en Delftse ziekenhuizen.
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Ruimte voor vervoer over water
Naast hoogwaardig openbaar vervoer en het meer gebruik maken van de fiets, kan ook
vervoer over water een bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersstromen
over de weg. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het verminderen van
de CO2-uitstoot. D66 ziet daarom graag dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden
zijn om het transport van (vers)producten over water te bevorderen.

Een inclusief Westland
Betekent voor D66 dat:
>> nieuwkomers te beginnen vanaf dag 1 goede begeleiding op maat
krijgen bij het inburgeren, in het bijzonder bij het volgen van taalonderwijs.
>> er met elke vluchteling bij aankomst in de gemeente een individueel
inburgeringsplan wordt gemaakt, waarin het krijgen van inkomen uit werk
het uitgangspunt is.
>> iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid of fysieke gesteldheid
gelijkwaardig wordt behandeld.
>> het LHBTI-beleid wordt voortgezet.
>> alle zorginstellingen in Westland het keurmerk ‘De Roze Loper’ hebben.
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Een inclusief Westland
Westland is door zijn glastuinbouwsector een internationaal georiënteerde
gemeente. Daarbij past een open houding naar de samenleving. We zijn trots op
de diversiteit die te vinden is in onze gemeente.
D66 stelt in de discussie rond integratie en inburgering de vele Westlandse
individuen met verschillende achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen
centraal. Daarbij horen gelijke kansen voor iedereen, en het besef dat niet iedereen
dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij hoort ook respect en ruimte voor mensen
om anders te zijn.
Het beheersen van de Nederlandse taal is een basisvoorwaarde voor iedereen die
zich langdurig in Westland wil vestigen, om zelf te voorzien in een inkomen en
deelname aan onze Westlandse gemeenschap. De gemeente ondersteunt hierin;
niet vrijblijvend, maar op constructieve wijze en met hulp op maat waar nodig.
Kansen voor nieuwkomers
Een snelle integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving is in het belang
van iedereen. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Die integratie moet al
beginnen bij de eerste opvang. Daarom moeten vluchtelingen direct vanaf dag 1
beginnen met het leren van de Nederlandse taal en hun inburgeringstraject.
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Statushouders moeten vaak lang wachten op woonruimte waardoor ze onnodig lang
in een opvangcentrum moeten verblijven. Dat belemmert een snelle integratie. Van de
grotere gemeenten in Nederland is Westland de gemeente met de grootste achterstand
bij het huisvesten van statushouders. Dat vinden wij niet iets om trots op te zijn.
D66 wil dan ook dat de gemeente in samenwerking met de woningbouwverenigingen
zorgt voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Kleinschalige en gemengde
huisvesting met andere groepen uit de gemeente verdient daarbij de voorkeur.
De gemeente moet een grotere rol krijgen bij de inburgering van nieuwkomers.
Statushouders zijn sinds 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zo zijn
ze zelf verantwoordelijke voor het kiezen van een taalcursus en moeten zij zelf de
studietoeslag aanvragen die nodig is om deze cursussen te volgen. Dit beleid heeft
ervoor gezorgd dat het slagingspercentage voor de inburgeringscursus de laatste
jaren in gedaald naar zo’n 30%, waar dit daarvoor nog 80% was. Voor mensen die
de Nederlandse taal (nog) niet spreken is het moeilijk om zelf hun weg te vinden. D66
wil dan ook dat de gemeente statushouders beter begeleidt en ondersteunt bij hun
inburgering en daarbij maatwerk aanbiedt. Zo kunnen lager opgeleide vluchtelingen
gestimuleerd worden om, naast hun inburgering, praktijkervaring op te doen door het
lopen van stages, het doen van vrijwilligerswerk of andere leerwerkmogelijkheden.
Hoger opgeleiden zouden een intensieve cursus Nederlands moeten kunnen volgen
en – met behoud van uitkering – verder moeten kunnen studeren om hun expertise te
behouden en verder te ontwikkelen.
Gemeenten moeten voorwaarden scheppen om alle burgers, dus ook vluchtelingen,
zo goed mogelijk te laten participeren. D66 wil dan ook dat er met elke vluchteling bij
aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak wordt gemaakt, waarin het
krijgen van inkomen uit werk het uitgangspunt is. Ook hierbij dient maatwerk te worden
geboden. Een passend (werk)aanbod komt de motivatie en daarmee de integratie ten
goede. Bied de mogelijkheid om met behoud van uitkering een opleiding te volgen als
dit de kans op werk vergroot. Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, moet er
voor alternatieve mogelijkheden om te participeren worden gezorgd, bijvoorbeeld in
de vorm van vrijwilligerswerk.
In het inburgeringstraject moet specifiek aandacht worden besteed aan het halen van
een zwemdiploma.
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Gelijke kansen voor iedereen
D66 vindt dat de gemeente er scherp op toe moet zien dat alle burgers gelijke
kansen krijgen. Op de arbeidsmarkt, op het sportveld, op scholen en in de
uitgaansgelegenheden accepteert D66 geen discriminatie of uitsluiting. Vrouwen en
mannen worden overal gelijk behandeld. Ook onderscheid naar afkomst, geaardheid
en fysieke gesteldheid hoort wat D66 betreft niet thuis in onze gemeente.
Gelijkheid gaat echter verder dan het wegnemen van formele beperkingen. Gelijkheid
draait om de manier waarop we met elkaar omgaan. Als gemeente kunnen en moeten
we nog meer doen om in de omgangsvormen met inwoners van onze gemeente,
gelijkwaardigheid de norm te maken; niemand mag bijvoorbeeld aan de balies van het
gemeentehuis het gevoel krijgen dat hij op een bepaalde manier behandeld is, omdat
hij ‘anders’ is.
Gelukkig is er ook al veel positiefs op dit punt. Mede door D66 is er een prijs voor
gehandicapte sporters en krijgt sport voor gehandicapten hierdoor meer aandacht.
Ook zijn steeds meer verenigingen met hulp van de John Blankenstein Foundation
aan het werk om de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de sport te
verbeteren.
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Een goed lesbisch, homo-, bi-, trans- en interseksueel (LHBTI) beleid
Acceptatie van je identiteit door jezelf en anderen is belangrijk. D66 streeft naar
een open gemeente en een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf
onbelemmerd kan ontplooien. Dat begint met goede voorlichting over seksualiteit
en seksuele diversiteit aan jongeren. Voorlichting moet standaard en structureel
gegeven worden op alle Westlandse scholen, en bovendien een onderdeel zijn van
de beoordeling van een school bij het verstrekken van veiligheidscertificaten. Ieder
kind moet zich veilig kunnen voelen op school, ongeacht geaardheid. De oprichting
van Gay Straight Alliances, homo's en hetero's die samen strijden voor een betere en
tolerantere samenleving, in het voortgezet onderwijs wordt aangemoedigd.
Door de inzet van D66 is Westland een Regenboogstad met een eigen LHBTIbeleid. D66 zal zich blijven inzetten voor voortzetting van dit beleid, zodat dit ook
op termijn is veiliggesteld. Als er geen landelijke subsidies meer beschikbaar komen
voor Regenboogsteden vindt D66 dat de gemeente hiervoor eigen middelen moet
vrijmaken.
Ook in Westland zijn er transgenders. De gemeente zorgt ervoor dat transgenders
op een correcte wijze bejegend en aangesproken worden door ambtenaren van de
gemeente, bijvoorbeeld door rekening te houden met de wijze waarop iemand zich
kleedt. In het sociaal domein wordt rekening gehouden met de specifieke zorgvraag
van transgenders. D66 wil een actieve inzet van de gemeente om te bereiken dat alle
zorginstellingen in Westland het keurmerk ‘De Roze Loper’ krijgen.
Naast ouderen en transgenders vraagt D66 aandacht voor jongeren met problemen
die gerelateerd zijn aan hun seksuele geaardheid en voor LHBTI’ers met een fysieke
of verstandelijke beperking.
D66 accepteert geen geweld en discriminatie tegen LHBTI’ers. Het initiatief ‘Roze
in Blauw’ binnen de politie is een goed initiatief om homoseksuele Westlanders die
slachtoffer zijn geworden van geweld of discriminatie te kunnen helpen.

Regenboogzebrapad
D66 heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente een regenboogzebrapad
aanlegt. Hiermee geeft de gemeente aan vooruitstrevend te zijn op gebied van
LHBTI-beleid.

Een cultureel Westland
Betekent voor D66 dat:
>> Ieder kind via school de gelegenheid krijgt om een culturele voorstelling
en/of een museum te bezoeken.
>> cultuur een vast onderdeel is van het onderwijs in de vorm van muziek-,
dans- en tekenles.
>> Cultuurweb, in samenwerking met de lokale culturele instellingen,
cultuuronderwijs geeft, ook in het voortgezet onderwijs.
>> er voldoende accommodaties voor het geven van cultuuronderwijs
(muziekschool, toneelschool, etc.) en voor het geven van voorstellingen
zijn, door buiten schooltijd gebruik te maken van (brede)schoolgebouwen.
>> in iedere kern een bibliotheekfunctie beschikbaar is, die zo veel
mogelijk een multifunctioneel karakter heeft, zodat ze ook fungeren als
buurtinformatiepunt voor bijvoorbeeld Vitis Welzijn.
>> een nieuwe nota cultuurhistorisch erfgoed het cultureel erfgoed van
de gemeente beschermt en koestert, omdat het relevant, toegankelijk en
zichtbaar is gemaakt, onder meer door er een nieuwe functie aan te geven.
>> bij bouwplannen in een vroeg stadium archeologisch onderzoek
plaatsvindt, archeologische vondsten worden getoond in exposities of op
internet en belangrijke vondsten op de oorspronkelijke locatie worden
weergegeven op informatieborden.

Goede kunst en cultuur in Westland
Kunst en cultuur zijn fundamentele bouwstenen van onze maatschappij en zijn
belangrijk voor mensen om zich te ontwikkelen, niet alleen als individu, maar als ook
als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk
debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte
voor (menings)verschil. Cultuur heeft daarnaast ook economische waarde. Een
bloeiende culturele sector maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen,
werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. D66 maakt zich daarom sterk
voor een gedegen cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende
vormen van cultuur.

Kunst en cultuur in het onderwijs
Cultuur is van ons allemaal. Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen
die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren,
lager opgeleiden of nieuwkomers. D66 wil dat elk kind kennis kan maken met cultuur.
Ieder kind moet daarom via school de gelegenheid krijgen tot het bijwonen van een
culturele voorstelling en/of het bezoeken van een museum.
Daarnaast moet cultuur een vast onderdeel zijn van het onderwijs in de vorm van
muziek-, dans- en tekenles. D66 wil dat elke basisschool aandacht besteedt aan kunst
en cultuur. De culturele educatie onder leiding van Cultuurweb, in samenwerking met
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de lokale culturele instellingen, dient te worden gecontinueerd. D66 wil dat dit soort
initiatieven ook in het voortgezet onderwijs een plaats krijgt. Daarnaast zien wij kansen
om jongeren in samenwerking met Jeugd- en Jongerenwerk in aanraking te laten
komen met cultuur.
De gemeente dient te zorgen voor voldoende geschikte accommodaties voor het
geven van cultuuronderwijs (muziekschool, toneelschool, etc.) en voor het geven van
voorstellingen. Hierbij kan ook gekeken worden naar het benutten van schoolgebouwen
buiten schooltijd, mede in het kader van de brede school.
Bibliotheek
D66 hecht er aan dat er in iedere kern een bibliotheekfunctie beschikbaar blijft. Een
bibliotheek heeft veel functies en draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Vooral
voor jongeren, ouderen en mensen met een kleine portemonnee is een bibliotheek
onmisbaar. D66 is een groot voorstander van een multifunctionele bibliotheek, waar
niet alleen boeken kunnen worden geleend, maar bijvoorbeeld ook taallessen worden
gegeven en digitale vaardigheden kunnen worden opgedaan. Bibliotheken kunnen
tevens fungeren als buurtinformatiepunt. Het samen betrekken van één gebouw
door de bibliotheken en de wijkcentra van Vitis Welzijn is niet alleen efficiënter, maar
ook effectiever want het verbinden van de doelgroepen van beide organisaties leidt
tot betere effecten op het gebied van persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en
onderlinge hulp. Met een goede horecavoorziening en werkplekken kunnen bibliotheken
uitgroeien tot een bruisend centrum, waar jong en oud, kwetsbare Westlanders,
actieve burgers, jonge gezinnen, scholieren en ZZP-ers elkaar ontmoeten. Dit alles
komt ook de levendigheid van de dorpskernen ten goede.
Door in de kleine kernen (dependances van) de bibliotheek te vestigen in brede scholen
is het beschikbaar zijn van een bibliotheekfunctie ook daar financieel haalbaar.
Goede zorg voor vitaal erfgoed
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 vindt het
belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. Erfgoed
maakt mensen ook trots om hun omgeving en hun historie. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed, zoals de druivenmuren,
te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de
dag. Veel Westlands erfgoed is al verdwenen, dus het is zaak extra zorgvuldig om te
gaan met het erfgoed en dit te koesteren. De beste manier om erfgoed te beschermen
is te zorgen dat het relevant is. Een voorbeeld is om erfgoed een nieuwe functie te
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geven. Voor de waardering van erfgoed is het belangrijk dat het toegankelijk, zichtbaar
en bekend is. De huidige nota cultuurhistorisch erfgoed is verouderd en dient te
worden vernieuwd.
Historische of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde stadgezichten
moeten ook volgende generaties kunnen inspireren. Ruimtelijke aanpassingen zijn
wat D66 betreft daarom aan strenge regels gebonden. Daarbij mag de bescherming
ervan echter niet in de weg staan van bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken
of zonnepanelen.
Historisch Archief Westland
Het Historisch Archief heeft, mede dankzij de inspanningen van D66, een nieuwe
plaats in het bestuurscentrum aan de Verdilaan gekregen. Hier is ruimte ontstaan voor
studie en exposities.
De digitalisering van de archiefcollectie is de afgelopen jaren flink op stoom gekomen.
Voor uitbreiding van de kennis over de gemeente, de voormalige gemeenten en de
streek is een doorgaande investering nodig om meer documenten, zoals de aktes van
de burgerlijke stand, via internet beschikbaar te stellen.
De samenwerking tussen het Westlands Museum, Bibliotheek Westland en de lokale
historische werkgroepen en verenigingen dient te worden voortgezet en waar mogelijk
te worden geïntensiveerd.

Archeologie
Westland heeft een rijk bodemarchief, waarin de geschiedenis van het landschap en de
bewoners bewaard is. Bij elk bouwplan wordt er archeologisch onderzoek verricht. D66
spant zich al jaren met succes in om te zorgen dat er in een vroeg stadium onderzoek
plaatsvindt en dat daar ook de tijd voor wordt genomen. Ontwikkelaars moeten ervan
bewust worden gemaakt dat bouwen voor de toekomst gebeurt met respect voor het
verleden. Bij voorkeur worden gronden met hoge archeologische verwachtingen niet
verstoord. Op deze plaatsen worden dan speeltuinen of groenvoorzieningen gepland.
Archeologische vondsten moeten worden getoond aan de Westlanders, bijvoorbeeld
in exposities of op internet. Op de oorspronkelijke locatie moeten belangrijke vondsten
worden weergegeven op informatieborden. Contouren van aangetroffen gebouwen
en muren worden verwerkt in de bestrating of op andere wijze zichtbaar gemaakt.

Een veilig Westland
Betekent voor D66 dat:
>> inwoners medeverantwoordelijk zijn voor hun woonomgeving en
een belangrijke bijdrage leveren aan het schoon en veilig houden ervan
en daarbij worden ondersteund om weerbaar te zijn tegen vormen van
criminaliteit en overlast.
>> bij nieuwbouwplannen een veiligheidstoets wordt uitgevoerd om te
voorkomen dat er onveilige plekken ontstaan.
>> er meer aandacht is voor het fenomeen van ondermijning.
>> de voorlichting aan jongeren, maar ook aan de ouders, over alcoholen drugsgebruik structureel is verbeterd.
>> er streng gehandhaafd wordt op het verstrekken van alcohol aan
jongeren onder de wettelijke leeftijdgrens.
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Een veilig Westland
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 wil een gemeente
waarin de inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. De afgelopen jaren is er sprake
van een dalend aantal meldingen van criminaliteit, maar het is onduidelijk of dit
komt door een dalende aangiftebereidheid, door een verandering van criminaliteit
of door een daadwerkelijke vermindering. Mensen voelen zich wel steeds onveiliger.
D66 vindt het belangrijk die gevoelens van onrust serieus te nemen, maar ons
tegelijkertijd niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve
maatregelen in plaats van schijnveiligheid.
Wij onderschrijven het nut van de 'Veiligheidsmonitor' die jaarlijks wordt uitgevoerd.
Deze zorgt voor duidelijke en vergelijkbare cijfers, waarmee we weten of we goed
bezig zijn en niet vanuit een onderbuikgevoel maatregelen nemen.
De politie en de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente hebben
een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het verbeteren van het
veiligheidsgevoel. Het streven naar veiligheid kan ook wel eens schuren met het
streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt.
D66 vindt dat vrijheid niet zo maar moet worden opgeofferd en dat daarom altijd
moet worden gekeken naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.
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Het veiligheidsgevoel wordt pas echt verbeterd, als ook de bewoners hier een
actieve bijdrage aan leveren. Daarom spreekt D66 óók de eigen kracht van
bewoners aan.
D66 stelt preventie boven repressie, maar waar nodig moet er doortastend
worden opgetreden. D66 vindt discriminatie onacceptabel. Het aanpakken van
discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook moet prioriteit zijn voor de politie.
Preventie boven repressie
D66 stelt preventie boven repressie, om de simpele reden dat preventie meer effect
heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat harder straffen niet werkt. Preventie begint al
vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig
schoolverlaten. In een vroeg stadium signaleren dat jongeren de verkeerde kant op
gaan en bijsturen wanneer dat nog kan. Dat betekent dan wel dat er snel en adequaat
gehandeld moet worden voordat verder afglijden dreigt. Een goede samenwerking
tussen de verschillende instanties is daarvoor een essentiële voorwaarde. De
gemeente kan met een effectief functionerende leerplicht-functie hierin een sleutelrol
spelen. Een leerplichtambtenaar kan signalen vroeg oppikken en de leerplichtwet
geeft ook middelen om bij verzuim en vroegtijdig schoolverlaten bij te sturen. Ook
jongerenwerkers zijn belangrijk om problemen met jongeren in een vroegtijdig stadium
te signaleren.
Preventie vraagt om een goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen,
zorg en welzijnsinstellingen, private initiatieven en de politie. De gemeenteraad heeft
een proactieve rol als het gaat om de inzet op lokale prioriteiten waarover in de
driehoek (burgemeester, OM en politie) afspraken worden gemaakt.
Een veilige buurt
Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de
uitstraling van een buurt. Een buurt met schone straten, zonder kapot straatmeubilair
en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt
het daarom ook de taak van de gemeente om de openbare ruimte schoon en heel
te houden. In de gemeente Westland is dat over het algemeen goed geregeld en
werkt het meldpunt Leefomgeving goed. Onveilige plekken moeten in beeld worden
gebracht en samen met de inwoners worden aangepakt. Nieuwe onveilige plekken
moeten worden voorkomen door bij nieuwbouwplannen een veiligheidstoets uit te
voeren.
Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en mobiliseren om weerbaar
te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. Inwoners zijn medeverantwoordelijk
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voor hun woonomgeving en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het schoon
en veilig houden daarvan. D66 is een voorstander van buurtpreventieteams en buurtWhatsApp-groepen. Deze hebben als bijkomend voordeel dat mensen elkaar beter
leren kennen en zich meer betrokken voelen bij wat er in hun buurt gebeurt. Ook
wijkagenten vervullen een belangrijke rol als het gaat om preventie, weten wat er
speelt en het betrekken van bewoners bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit
en overlast.
Om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten is het belangrijk dat het
risicobewustzijn wordt vergroot. Dit kan door het geven van voorlichting en het
stimuleren van maatregelen voor brand- en inbraakpreventie. Wijkagenten moeten
samen met de sociaal makelaars optrekken, bij het geven van voorlichting, het aanwezig
zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige manier aanspreekbaar zijn
in de wijk.
D66 wil ook meer aandacht voor het fenomeen van ondermijnende criminaliteit:
criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld verweven raken.
Alcohol- en drugsgebruik
(Bovenmatig) alcoholgebruik heeft een sterke samenhang met vandalisme. Op
het punt van alcoholgebruik heeft het Westland bovendien geen goede reputatie.
Alcoholgebruik onder jongeren is over het algemeen sociaal geaccepteerd onder
bepaalde bevolkingsgroepen in Westland. D66 gelooft ook hier meer in preventie dan
in repressie. D66 wil daarom de voorlichting aan jongeren, maar ook aan de ouders
structureel verbeteren. Daarnaast is het ook belangrijk om streng te handhaven bij
het verstrekken van alcohol aan jongeren, bijvoorbeeld in de horeca, in sportkantines
en bij festiviteiten. Handhaving is noodzakelijk daar waar de veiligheid van anderen in
geding is, zoals bij alcoholgebruik in het verkeer.
Handhaving met oog voor privacy
Bij het treffen van veiligheidsmaatregelen moet altijd rekening gehouden worden met
de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is daarom
zeer terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker
als deze maatregelen leiden tot schijnveiligheid. Deze maatregelen moeten altijd
tijdelijk, doelgericht en proportioneel zijn.
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Cameratoezicht kan een oplossing bieden als het tijdelijk en specifiek is, maar steeds
moet duidelijk zijn dat andere maatregelen geen effect hebben. De gemeenteraad
moet worden geraadpleegd voordat deze instrumenten worden ingezet. Ook ander
ge- en verboden zijn oplossingen die bij hoge uitzondering mogen worden gebruikt.
Deze maatregelen moeten voor het publiek duidelijk zichtbaar zijn en periodiek worden
geëvalueerd.

Een bestuurlijk sterk en
financieel gezond Westland
betekent voor D66 dat:
>> er de komende raadsperiode wordt bestuurd op basis van een
richtlijnenprogramma, dat door alle partijen worden ondersteund, in plaats
van op basis van een dichtgetimmerd coalitieakkoord.
>> er geen sprake is van een coalitie en een oppositie, maar ruimte wordt
geboden aan wisselende meerderheden in de raad met een vrije stemming
voor alle raadsleden voor de onderwerpen die geen deel uitmaken van het
richtlijnenprogramma.
>> er sprake is van een actieve rekenkamer(commissie) met slagkracht en
een toereikend budget.
>> er een participatieverordening is opgesteld, met een selectie aan
instrumenten op het gebied van inspraak en participatie, op basis
waarvan er meer invloed kan worden gegeven aan ideeën en initiatieven
van inwoners.
>> inwoners actief worden betrokken bij het opstellen van de profielschets
voor de nieuwe burgemeester.
>> de website van de gemeente intuïtief en toegankelijk is, ook voor
blinden en slechtzienden.
>> het gemeentehuis ook op zaterdag geopend is.
>> de gemeentewerven ook op zondag open zijn.
>> er burgervriendelijke begrotingen worden opgesteld, die digitaal
beschikbaar zijn via de website en mogelijk via een app.
>> de invloed van inwoners op (delen van de) de begroting wordt
gestimuleerd, door het invoeren van een systeem van participatief begroten
(burgerbegroting).

Goed bestuur in Westland
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf
bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid.
Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van
groot belang dat overheden zich aan door henzelf gestelde regels houden,
democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom een
sterke voorvechter van een democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en
inspraak hebben.
Goed bestuur
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur
stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording
af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten
nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om
taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze inwoners. Beslissingen
die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld welke zorg
wordt ingekocht, raken onze inwoners direct. Daarom maakt D66 zich hard voor meer
democratische legitimiteit en controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden.
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D66 wil dat er voor de komende bestuursperiode een richtlijnenprogramma wordt
opgesteld met 10 á 12 punten die door alle partijen worden ondersteund. Dit in plaats
van een dichtgetimmerd akkoord tussen coalitiepartijen. In de nieuwe raad zal dan
ook geen sprake zijn een coalitie en een oppositie. Op die manier is er ruimte voor
wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die geen onderdeel uitmaken
van het richtlijnenprogramma. Partijpolitieke punten worden als ‘open voorstellen’
ingediend, waarbij steeds een – verschillende – raadsmeerderheid moet worden
gezocht. In principe is er bij elk voorstel een zogenoemde vrije stemming voor alle
raadsleden. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er beter wordt
geluisterd naar de wensen van inwoners.
Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht.
Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een
taak, zoals lokale media en initiatieven van inwoners. Daarbij is D66 een voorstander
een actieve gemeentelijke rekenkamer(commissie), met slagkracht. De rekenkamer
helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college. Een
voorwaarde hierbij is dat de rekenkamer beschikt over een toereikend budget, dat
aanbevelingen verplicht door het college worden voorzien van een reactie waarbij
wordt aangegeven hoe de aanbevelingen worden opgevolgd, en dat alle rapporten
in de raad worden behandeld. Sturing vanuit de raad moet ervoor zorgen dat de
onderzoeken van de rekenkamer actueel zijn en bijdragen aan besluitvorming door
de raad.
Ruimte voor burgerparticipatie
Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist
omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar
ook omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is.
Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een belangrijke
aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de onlangs aangenomen
Omgevingswet ook van de gemeenten.
D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor
inwoners. Daarom willen we een participatieverordening opstellen, met een selectie
aan instrumenten op het gebied van inspraak en participatie. D66 is voorstander van
de mogelijkheid voor inwoners om een petitie in te dienen die bij voldoende draagvlak
leidt tot verplichte behandeling van het betreffende onderwerp in de raad. Ook moeten
inwoners de mogelijkheid hebben om zelf een raadsvoorstel in te dienen
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als zij hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen, waarna de raad verplicht is het
raadsvoorstel in behandeling te nemen.
Wijkbewoners moeten meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun wijk
aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online
inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.
D66 wil vooral jongeren een stem geven door het instellen van een jongerenraad.
Ten slotte dient er ruimte te zijn voor het uitvoeren van experimenten bij door inwoners
aangedragen ideeën.

Nieuwe burgemeester
Westland moet de komend raadsperiode op zoek naar een nieuwe burgemeester.
D66 wil dat de bewoners van Westland actief worden betrokken bij het opstellen van
de profielschets.
Goede dienstverlening aan de burger
De gemeente is er voor de inwoners. D66 vindt dat de inwoners van Westland recht
hebben op een goede, moderne en bij-de-tijdse dienstverlening en goed en snel
geholpen worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van moderne
technieken en communicatiemiddelen. In de communicatie naar burgers wordt het
gebruik van social media, zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, optimaal benut.
De website van de gemeente moet intuïtief en toegankelijk zijn. Daarbij moet het
gebruik door ondernemers en burgers centraal staan. D66 vindt dat de huidige website
beter kan en moet. Ook moeten de teksten op de website in gesproken woord te
beluisteren zijn, zodat blinden en slechtzienden deze ook tot zich kunnen nemen. De
website dient te voldoen aan de Webrichtlijnen 2 en het waarmerk drempelvrij.nl te
hebben.
Ook moeten burgers zoveel mogelijk digitaal contact kunnen opnemen met de
gemeente en producten en diensten kunnen aanvragen.
De gemeente moet ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn door de openingstijden
van het gemeentekantoor te verruimen naar de koopavonden en de zaterdag.
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Daarnaast is het behoud van het mobiele seniorenloket belangrijk voor de
dienstverlening aan ouderen en minder validen.
D66 is voor het openstellen van de gemeentewerven op zondag, zodat inwoners die
zaterdag klussen hun afval ook op zondag kunnen wegbrengen. Bij de overgang naar
één centrale gemeentewerf in Westland zal eerst goed gekeken moeten worden naar
de bereikbaarheid en de bijbehorende verkeerstromen. De ligging zal echt centraal
moeten zijn en de capaciteit van een nieuwe (centrale) gemeentewerf moet dusdanig
qua omvang zijn dat lange wachttijden voorkomen worden. Ook dienen daarbij
eventuele verruimde mogelijkheden voor het ophalen van grofvuil te worden betrokken.
Die kan wat D66 betreft flexibeler en tegen minder kosten voor de inwoners.
Formulieren die de gemeente gebruikt moeten worden geëvalueerd op bruikbaarheid
en begrijpelijkheid. Onderzoek onder gebruikers en ambtenaren moet knelpunten bij
het gebruik van formulieren aan het licht brengen. Bij het aanpassen/ontwerpen van
formulieren moet gebruik worden gemaakt van specialistische kennis.
Bij alle communicatie door de gemeente dient gebruik te worden gemaakt van
begrijpelijk, niet-ambtelijk taalgebruik op taalniveau B1. Zo nodig krijgen ambtenaren
hiervoor een opleiding. Bij belangrijke berichten wordt deze ook aangeboden voor
laaggeletterden.

Digitale veiligheid
De gemeente is in het bezit van veel gegevens en informatie van en over burgers.
Denk bijvoorbeeld aan de Basisregistratie Personen. Deze – veelal privacygevoelige –
informatie dient beveiligd te zijn tegen ongeoorloofd gebruik en diefstal. De gemeente
moet al het mogelijke doen om te voorkomen dat gevoelige informatie ‘op straat
belandt’ of in verkeerde handen terecht komt, zodat bijvoorbeeld identiteitsfraude wordt
voorkomen. De gemeente voldoet daartoe aan de maatregelen die zijn vastgelegd in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten.
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Een financieel gezond Westland
D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. D66
is zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor
gewerkt hebben. En elke euro die de overheid besteedt kunnen mensen niet
zelf besteden. Daarom wil D66 ook maximale transparantie over de inkomsten
en uitgaven van de gemeente en is het belangrijk dat de gemeente daarover
verantwoording aflegt. De begroting is toekomstvast en duurzaam. D66 is voor
realistische lokale belastingen om ook investeringen die op de lange termijn profijt
opleveren voor de samenleving, zoals in onderwijs en duurzaamheid, mogelijke
te maken. D66 is voor een betrouwbare gemeente die een consistent beleid voert
en voorzieningen zo veel mogelijk in stand houdt. Gelijke gevallen worden gelijk
behandeld, er is geen sprake van willekeur. Geoormerkt geld wordt alleen aan dat
doel uitgegeven.
Een gezonde en solide begroting
D66 staat voor een gezonde en solide begroting. Dat wil zeggen dat de
begroting meerjarig sluitend is, er sprake is van gezonde ratio’s en een gezond
weerstandsvermogen. Geld dat er is moet actief worden besteed aan voorzieningen
en diensten. Er dienen dan ook geen overschotten te worden gecreëerd.
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Tegelijkertijd dient de begroting toekomstvast te zijn: schulden mogen niet worden
doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen.
De hoogte van reserves dient volgens een risico-calculatiemodel te worden bepaald
en niet hoger te zijn dan noodzakelijk voor het doel ervan en te dienen als buffer voor
tegenvallers. Tekorten mogen niet structureel worden aangevuld vanuit de reserves.
Subsidies voor inwoners, verenigingen en stichtingen zijn bedoeld als duwtje in
de rug of om startende initiatieven te ondersteunen, waarna een initiatief op eigen
kracht verder zou moeten kunnen. Subsidies hebben daarom bij voorkeur een tijdelijk
karakter en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.
Een begrijpelijke, transparante en toegankelijke begroting en jaarverslag
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting gemeenteraad en haar inwoners
over haar financiën. Het moet volstrekt duidelijk zijn wat de inkomsten van de
gemeente zijn en waar de gemeente dat geld aan uitgeeft. Dat begint met een heldere
en toegankelijke begroting met deugdelijk onderbouwde voornemens en een leesbaar
jaarverslag waarin de resultaten onverbloemd worden weergegeven.
D66 wil tevens burgervriendelijke begrotingen, overzichtelijk en zonder jargon, die
digitaal beschikbaar zijn via de gemeentelijke website en een mobiele applicatie (app).
Daarnaast moeten de uitgaven beschikbaar komen als open data/open spending.
Ook wil D66 de invloed van inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van
(een deel van) de begroting vergroten. Dat kan door het invoeren van een systeem
van ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’, waarbij mensen zeggenschap
krijgen over de prioriteiten waaraan de gemeente geld besteedt.
Beleid moet helder worden geformuleerd, waarbij duidelijk moet zijn wat de gemeente
wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen, en wat dat mag kosten. Beleid moet daarnaast
toetsbaar en afrekenbaar zijn en daartoe voorzien zijn van goed onderbouwde en
SMART-gemaakte doelstellingen. De doelstellingen worden in de begroting voorzien
van meetbare indicatoren. De resultaten worden niet alleen in financiële termen
geduid, maar juist in termen van ‘outcomes’ en ‘output’. Hebben we bereikt wat we
wilden bereiken, en zo nee, waarom niet? Bij het meten van de resultaten neemt de
gemeente ook nadrukkelijk de perceptie van de inwoners mee.
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Belastingen
Gemeentelijke belastingen moeten zo eenvoudig mogelijk worden ingericht, zodat iedere
inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen.
Inwoners dienen ook meer te worden betrokken bij het vaststellen van de waarde
(WOZ) van hun huis. Die is belangrijk als grondslag voor de onroerendezaakbelasting
(ozb).
Gemeentelijke heffingen (leges, retributies en heffingen) moeten kostendekkend zijn.
Daarbij moet duidelijk zijn welke directe en indirecte kosten worden toegerekend.
De leges en retributies, zoals die voor een bouwaanvraag of trouwen, moeten in
verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten. Daarnaast moeten de lasten eerlijk
verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredig hoge afvalstoffenheffing
voor alleenstaanden/ eenpersoonshuishoudens. Bij het bepalen van de hoogte van te
betalen (bouw)leges wordt rekening gehouden met duurzame componenten van een
initiatief; hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de leges.
De kostendekkendheid van gemeentelijke heffingen biedt overigens een goede
stimulans om zo efficiënt mogelijk te functioneren en om de kosten voor de inwoners
zo veel mogelijk te beperken. Dat doel heeft D66 niet alleen bij de zogenoemde
‘doelheffingen’, maar ook bij de ozb. De gemeentelijke heffingen mogen niet stijgen,
liever ziet D66 een verlaging. Bij tekorten op de begroting zoekt D66 dan ook in eerste
instantie naar bezuinigingen of mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper
uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele
bezuinigingen ontzien zo veel mogelijk de kerntaken van de gemeente. Waar mogelijk
worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het invullen van
bezuinigingen betrokken.
D66 is tegen toeristen- en terrassenbelasting. Nu arbeidsmigranten staan ingeschreven
in de Basisregistratie Personen levert toeristenbelasting ook veel minder op. Terrassen
verhogen de aantrekkelijkheid van de dorpskernen. Dit mag door een belasting niet
ontmoedigd worden. Bovendien leveren deze belastingen bureaucratie op. D66 is ook
tegen hondenbelasting.
Gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren via belastingen, maar mogen wel
bepaalde belastingen kwijtschelden. Dit heeft echter als nadeel dat het mensen het
gevoel geeft dat bepaalde gemeentelijke voorzieningen ‘gratis’ zijn. D66 ziet liever dat
de gemeente een gericht armoedebeleid voert. Dat kan bovendien specifieker worden
ingezet en gericht zijn op activering.
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Toekomstbestendige financiën
D66 staat voor toekomstbestendige financiën. Dat wil niet alleen zeggen dat de
inkomsten en uitgaven van de gemeente (duurzaam) in evenwicht zijn en dat
er geen schulden worden doorgegeven aan latere generaties. Ook inkopen en
investeringen dienen duurzaam te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat inkopen moeten
voldoen aan duurzaamheidscriteria (bijvoorbeeld groene energie), maar ook dat
investeringen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstelling als bijvoorbeeld duurzame
energie(opwekking) en CO2-reductie. De gemeente dient daarnaast duurzame
investeringen door het bedrijfsleven te ondersteunen.
Grondposities
D66 wil dat de grondposities van de gemeente omlaag gaan. Grondpolitiek draait
om de regie over de bestemming van de grond en niet om het bezit ervan, laat staan
het maken van winst. Dat betekent niet dat de grondposities alleen moeten worden
teruggebracht om de balans te verkorten en dat daarbij concessies worden gedaan,
maar dat de grondposities in fasen moeten worden afgebouwd en in overeenstemming
moeten worden gebracht met de lange-termijn visie en doelstellingen voor het gebruik.
Goede democratische controle
De controle van de gemeenteraad op de besteding van belastinggeld kan beter. Dat
begint bij een heldere en duidelijke begroting en verantwoording, maar ook door
te investeren in kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning. Daarnaast
hebben raadsleden baat bij een actieve rekenkamercommissie, die voor haar taak is
uitgerust met voldoende budget.
D66 vindt dat de gemeentelijke financiën aan een goede interne en externe controle
moeten zijn onderworpen. Een goed financieel beheer is noodzakelijk om te zorgen
voor rechtmatige en doelmatige uitgaven. Crediteuren moeten binnen de wettelijke
termijn worden betaald.

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid
van de Verkiezingsprogrammacommissie van D66 Westland. De basis voor het
programma is gelegd tijdens themasessies georganiseerd door de Permanente
Programmacommissie, inloopavonden met maatschappelijke organisaties en
inwoners, bijeenkomsten met het bestuur en de fractie van D66 Westland en de
vele gesprekken die met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
in Westland de afgelopen jaren zijn gevoerd.
Het verkiezingsprogramma is op 15 november 2017 door de leden van D66 Westland
vastgesteld.

Tekst & redactie
Mark Hendrix, voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie
Bart Wijnands, voorzitter Permanente Programmacommissie
Fotografie
Brandportal D66
Mark Hendrix
Contact met de afdeling?
bestuur@d66westland.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66westland.nl
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Het gaat goed met Westland. Nu de
economische crisis voorbij is zien
we weer volop nieuwe activiteiten in
Westland. Er wordt weer volop gebouwd,
ondernemers investeren weer, het World
Horti Center heeft zijn deuren geopend
en de Trias-boring is een feit.
Kansen voor Westland. Toch is Westland
nog lang niet af. D66 ziet nog volop
kansen. Kansen voor nóg beter onderwijs,
kansen voor het klimaat en meer groen
en kansen voor betere zorg.
D66 gaat zich de komende jaren dan
ook volop inzetten om deze kansen te
realiseren. Ziet u deze kansen ook?
Stem dan 21 maart 2018 D66.
Steun ons. Word lid!

@D66Westland
/D66Westland
D66Westland

Westland.d66.nl

