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Voorzitter, aanwezigen in de zaal en ieder die thuis of elders via Teylingen tv meekijkt. 

Hier staan of zitten we dan. Met een heel ander gevoel dan een jaar geleden. Toen 

overheerste euforie over de goede economie, de lage werkloosheid, extra investeringen in 

duurzame ontwikkeling én innovatie en het mooie zomerweer. Maar een jaar later ziet de 

wereld er heel anders uit! 

Het blijkt maar weer eens. We leven in een dynamische maatschappij, waarin 

omstandigheden in rap, en soms zelfs onverwacht snel, tempo kunnen veranderen. Niet alleen 

de politiek, de economie en het klimaat, maar zelfs een plotseling wereldwijd rondtrekkend 

virus beïnvloedt inmiddels ons dagelijks leven. We willen veel, maar worden beperkt in onze 

handelings- en bewegingsvrijheid.  

Hoelang zal de Coronacrisis duren, komt er een tweede golf, moeten we bezuinigen of juist 

investeren? Knappe koppen studeren daarop en discussiëren daarover. We kunnen het 

dagelijks volgen op radio, tv en in andere media. De inzichten, aangedragen oplossingen en 

voorgestelde maatregelen verschillen. Maar over één ding is iedereen het eens. We weten het 

eigenlijk niet en proberen er het beste van te maken. 

En in deze onzekere tijd moeten wij als gemeenteraad van Teylingen iets vinden van een door 

het college opgestelde Kadernota. Een nota met een grote disclaimer. Ik citeer: ‘Dat er 

gevolgen voor onze gemeente zijn, staat voor het college vast. Het is echter volstrekt 

onduidelijk welke maatschappelijke, economische en sociale impact de Coronacrisis heeft’. 

Met deze onduidelijkheid in het achterhoofd, vraagt het college ons hen richting mee te 

geven. Dat willen wij als raadsleden natuurlijk graag doen. Daarvoor zijn wij immers 

aangesteld. Maar op basis waarvan gaan wij dan richting meegeven? 

Binnen D66 Teylingen hebben wij daarover veelvuldig van gedachten gewisseld. Uiteindelijk 

komen wij uit bij de basis van onze sociale en liberale overtuiging én heel praktisch lokaal 

vertaald de ambities zoals verwoord in het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’. Waarmee we 

zoals u in de Midterm Review kunt lezen op koers liggen. Ik wil onze belangrijkste 

uitgangspunten tot kaderzetting richting het college graag met u delen. 

D66 wil een boodschap met perspectief voor onze inwoners, maatschappelijke organisaties 

en bedrijven bieden. Niet alleen ombuigen, maar ook investeren! Investeren in behoud en 

verdere ontwikkeling van ons voorzieningenniveau. Ontzien van inwoners die extra 

ondersteuning bij het vinden van passend werk, re-integratie of hulp in het dagelijks leven 

nodig hebben. Investeren in preventie, gezondheid en maatwerk in het sociale domein. De 

afgelopen maanden zijn onze inwoners de kwaliteit van ons openbaar groen, de speelplaatsen 

voor kinderen en de parken met sportvoorzieningen extra gaan waarderen. Daarom wil D66 

ook blijven investeren in onze leefomgeving én in duurzaamheid! 
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Onduidelijk is op dit moment in hoeverre het Rijk de gemeenten gaat compenseren voor de 

kosten van de Coronacrisis en hoe de uitkeringen van het Gemeentefonds zich daadwerkelijk 

gaan ontwikkelen. Ervan uitgaande dat deze de komende jaren geen gelijke tred houden met 

de stijgende uitgaven, kiest D66 ervoor inkomsten structureel te verhogen, waar mogelijk 

zonder ingrijpende negatieve gevolgen voor ons voorzieningenniveau uitgaven te reduceren 

en een deel van onze uitermate omvangrijke algemene reserve in zetten. 

Om te kunnen investeren in de nog te realiseren ambities van het Raadsprogramma ‘Vitaal 

Teylingen’ en de geprognotiseerde tekorten in de meerjarenbegroting te financieren, moet er 

óf gesneden worden in de gemeentelijke begroting óf moet er meer geld binnenkomen. De 

mogelijkheden tot uitgavenreductie zijn echter beperkt zonder ingrijpend in ons 

voorzieningenniveau en de kwaliteit van onze openbare ruimte te snijden. 

D66 geeft het college daarom als financiële kaders voor inkomstenverhoging mee OZB-

tarieven meer in balans te brengen met het hoge voorzieningenniveau dat wij onze inwoners 

bieden, toeristenbelasting in te voeren, optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden 

en te onderzoeken of er extra eigen bijdragen voor bepaalde gemeentelijke diensten gevraagd 

kunnen worden.  

Financiële ombuigingen kunnen wat D66 betreft met name gevonden worden in met 

risicovollere prognoses begroten van woningbouw en OZB-inkomsten, optimaal benutten van 

boekhoud- en afschrijvingsregels, kritisch zijn op externe inhuur én de begrotingen van 

gemeenschappelijke regelingen, heroverweging Meermaker Teylingen, meer samenwerken 

met Hillegom en Lisse en mogelijk temporiseren van de herinrichting van de doorgaande route 

in Warmond.  

Voor wat betreft het inzetten van de algemene reserve kan een deel worden gebruikt voor 

dekking (tot maximaal 50% in 2021) van de geprognotiseerde begrotingstekorten t/m 2024 en 

een deel voor het doen van extra investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte, extra 

binnensportaccommodatie, een Multi Functioneel Centrum in Voorhout, de Ruïne van 

Teylingen, innovatie in de zorg en begeleiding bij re-integratie en vinden van passend werk. 

De laatste maatregel om extra kosten voor uitkeringen en uitsluiting van kwetsbare inwoners 

te voorkomen. Daarnaast stelt D66 voor meer gebruik te maken van de kennis en expertise 

die bij onze inwoners en maatschappelijke organisaties aanwezig is.  

Met onder andere deze kaders kan het college de komende maanden aan de slag. Ook dagen 

wij het college uit met andere voorstellen te komen. Deze zullen wij, met in achtneming van 

onze sociaal-liberale overtuiging, vervolgens beoordelen. 

Samen met onze coalitiepartners VVD en TriLokaal hebben wij een gemeenschappelijke visie 

op de Kadernota geformuleerd. Hierbij overhandigen wij u, voorzitter, ons gezamenlijk 

opgesteld Kompasdocument. Een document dat de basis kan vormen voor een in te dienen 

motie in de commissie DEB in september. Een kompas, dat u en uw wethouders richting en 

kaders geeft op weg naar een duurzaam sluitende begroting voor een Vitaal Teylingen! 
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Tot slot een uitnodiging voor de andere partijen in onze Raad. Graag nodigen wij u uit tijdens 

het zomerreces met ons mee te denken en met aanvullende voorstellen te komen, zodat in 

september een hopelijk breed gesteunde motie ingediend kan worden. 

Voorzitter, met deze uitnodiging sluit ik de bijdrage namens D66 Teylingen af. 

 

Bart van der Ploeg & Edith Alkemade 


