Tekst algemene beschouwingen Begrotingsraad 2022 - 2025
Centrale thema’s:
•
•
•

We doen het samen
We laten iedereen vrij, maar niemand vallen
Duurzame en groene leefomgeving.

Voorzitter, leden van College & Raad en allen die via Teylingen tv deze vergadering mee- of
terugkijken,
Vorig jaar begon mijn tekst van de Algemene Beschouwingen als volgt: ‘D66 is een partij die met een
positieve blik naar de maatschappij kijkt. En ook ik ben, samen met mijn fractie, positief ingesteld. U
zult begrijpen dat het, in deze tijd met veel negatief nieuws als gevolg van de Coronacrisis, soms
lastig is optimistisch en positief te zijn’.
Nu een jaar later, is deze tekst nog volledig van toepassing! Het Coronavirus woedt voort, muteert,
beheerst ons leven en legt de maatschappij, als we niet oppassen, weer voor langere tijd plat.
Krijgen we het virus ooit onder controle en zo ja, tegen welke kosten? Een grote uitdaging voor de
zorg, de maatschappij en ook voor onze gemeente. Een uitdaging die we samen moeten aangaan!
Voorzitter,
We doen het samen! Dat is één van de thema’s die voor D66 centraal staat.
Complexe problemen vragen om creatieve oplossingen. Die komen het beste tot stand door met
elkaar in gesprek te gaan. Met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het is
de taak van het College en de Raad om gezamenlijk een visie te formuleren en daarvoor draagvlak bij
onze inwoners te verwerven. De pilot burgerbegroting en het burgerpanel zijn middelen om onze
inwoners actief bij te maken keuzes te betrekken. Wat D66 betreft gaan we hiermee door en
breiden dit uit met expertgroepen. Expertgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en deskundigen die vanuit kennis, kunde en ervaring meepraten en
meedenken over specifieke onderwerpen en financiële- en beleidskeuzes.

Een ander belangrijk thema voor de D66-fractie is ‘We laten iedereen vrij, maar niemand vallen’.
Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid. Maar D66 staat altijd klaar voor inwoners die het
niet zelf redden. We nemen hen bij de arm en helpen hen op weg. Bijvoorbeeld via een herintegratie
traject naar een passende baan of een vorm van nuttige dagbesteding. D66 wil nog meer inzetten op
preventie en een gezond leefpatroon. De nota Volksgezondheid biedt hiervoor een goede basis en
verdient voldoende budget voor uitvoering hiervan. Voor inwoners die desondanks zorg nodig
hebben, bieden we maatwerk. Een uitdaging hierbij is beheersing van de uitgaven. Vanuit het Rijk
ontvangen we structureel te weinig geld. Met name de kosten van de Jeugdzorg zijn zeer lastig te
beheersen. Hopelijk trekt het nieuw aan te treden kabinet hier structureel meer budget voor uit en
hoeven we niet te bezuinigen op ons voorzieningenniveau.

Een volgend belangrijk thema voor de komende jaren is ‘wonen, wonen, wonen’. Oftewel, onze
woonopgave. Met name betaalbaar wonen in een duurzame en passende woning.
Hiermee beland ik bij ons derde centrale thema. Een duurzame en groene leefomgeving. Duurzaam
met het oog op passend bij de behoefte van onze inwoners, betaalbaar, maar ook energiezuinig in
een groene wijk. Tijdens de Coronaperiode is steeds duidelijker geworden dat de omgeving waarin je
woont cruciaal is voor het welbevinden van mensen. Het even je woning kunnen verlaten voor een
wandeling in je eigen groene omgeving, waar je kunt bewegen en anderen ontmoet. Met name in
onze dorpen Sassenheim en Voorhout zijn diverse wijken erg ‘stenig’. D66 wil meer groen in deze
wijken en wil hierin investeren. Woningbouwprojecten als Nieuw Boekhorst, Langeveld en
Mariënhof bieden mogelijkheden om deze klimaatadaptief, groen en passend bij de huidige en
toekomstige woonbehoeften van onze inwoners in te richten. Dit betekent onder andere minimaal
30% sociale woningbouw, circulair, levensloopbestendig en innovatief bouwen en meer woningen in
het zogenaamde middensegment om doorstroming op gang te brengen.

Voorzitter,
Tot slot een korte terugblik op deze raadsperiode. De D66-fractie heeft veel waardering voor het
College, de Raad, ‘onze Raad!’, en de ambtenaren van HLTSamen en de gemeente Teylingen voor
alles wat is bereikt in de afgelopen vier jaar. We hebben een turbulente vier jaar beleefd. Met veel
nieuwe raads- en collegeleden en veel verloop. En toch is er veel vanuit het Raadsprogramma Vitaal
Teylingen bereikt! Ik noem even het nieuwe afvalbeleid, het woonprogramma 2020 – 2024, de nota
volksgezondheid, de bouwprojecten Groot Seminarie, Overteylingen en de laatste fase van
Hooghkamer, het ambitieniveau actief plus bij de klimaatadaptatie, de grote stappen die we hebben
gezet voor de Ruïne van Teylingen, de Centrumvisies en zowaar het uitvoeringsprogramma
duurzame ontwikkeling Teylingen.

Voorzitter,
Nog 124 dagen tot 16 maart 2022. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan op weg naar
een nieuwe Raad en een nieuw College met veel onzekerheden en grote uitdagingen. Zowel
financieel, economisch als maatschappelijk. D66 hoopt dat we deze weg samen gaan doorlopen.
Samen met alle fracties in de nieuwe Raad. Met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers. Want voorzitter, alleen samen kunnen we de uitdagingen aan!
De D66-fractie is overigens voornemens voor deze begroting te stemmen.
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