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Gemeenteraad over de begroting 2021
Week 46

De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdag 3 
november unaniem ingestemd met de meerja-
renbegroting 2021-2024. Maassluis staat er fi-
nancieel in deze onzekere coronatijden goed 
voor. 

Wethouder Sjef Evers is tevreden over het de-
bat in de gemeenteraad. “Wij zijn er met z’n al-
len in geslaagd om een prima begroting te pre-
senteren.” Hij is verheugd dat Maassluis, met 
instemming van de gemeenteraad, blijft inves-
teren in inwoners, de stad en een duurzame 
toekomst om zo de doelstellingen uit het coali-
tieakkoord Samen Maassluis te realiseren.

Coronacrisis
Door de gevolgen van de coronacrisis is dat een 
enorme opgave. En het virus is nog niet weg. De 
economische en sociale gevolgen zullen nog 
even aanhouden en ook in 2021 voelbaar zijn. 
Daar moeten wij ons tegen wapenen.
Tijdens het debat vroegen diverse partijen aan-

dacht voor de gevolgen van corona in de stad. 
Zo werd het voorstel aangenomen om mond-
kapjes beschikbaar te stellen voor mensen met 
een laag inkomen. Ook komt er een corona-
noodfonds om verenigingen en ondernemers te 
ondersteunen die door de crisis in de proble-
men komen.



Het is een lastige tijd, waarin onzekerheden 
een belangrijke rol spelen. Met dit in het ach-
terhoofd heeft het CDA de volgende speerpun-
ten meegegeven voor de komende jaren:
Betere doorstroming op woningmarkt
Veel ouderen wonen in een te grote woning. Ver-
huizen naar een passende woning is vaak niet 
mogelijk omdat deze niet beschikbaar zijn. Een 
betere doorstroom van ouderen naar een ge-
schikte woning zorgt ervoor dat er huurwonin-
gen beschikbaar komen voor gezinnen. Om dit 
mogelijk te maken moeten ouderen begeleid 
worden naar een passende woning. Er moet een 
voorbeeld genomen worden aan de succesvolle 
werkwijzen uit andere steden en verhuurpart-
ners moeten hierbij betrokken worden.
Duurzaamheidsinvesteringen
Voor mensen die weinig te besteden hebben, is 
het belangrijk om de energierekening te verla-
gen. Relatief kleine ingrepen, zoals ledverlich-
ting, kunnen een wereld van verschil maken. 
Wij hebben het college gevraagd om dit samen 
met WoonWijzerWinkel voor huurders op te 

pakken. Daarnaast moeten huurders kunnen 
profiteren van zonnepanelen en mee kunnen 
doen aan duurzaamheidsprojecten op of in de 
directe omgeving van hun huurhuis. 
Combineren van sportvoorzieningen en 
woningbouw
Het vernieuwen van de binnensportaccommo-
daties in Maassluis gaat moeizaam en duurt 
lang. Hierbij werkt de huidige financiële situatie 
niet mee. Wij zien woningbouw als kans bij de 
opgave rond de vernieuwing van binnensportlo-
caties. Om de plannen van de gymzaal aan de 
Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren, kan 
woningbouw een positieve bijdrage leveren in 
de (co)financiering van de accommodaties.



Corona brengt voor iedereen onzekerheden 
met zich mee. De ChristenUnie is blij met alle 
bemoedigende initiatieven in de stad. Voor ons 
ligt een uitdaging om opnieuw 1,5 miljoen te 
bezuinigen. Wij zijn van mening dat de voorge-
stelde besparingen goed zijn overwogen en re-
kening is gehouden met inwoners die het niet 
breed hebben. Enkele punten die we hebben 
meegegeven aan het college voor 2021:
Verbeteren communicatie
De ChristenUnie ziet dat de communicatie met 
individuele bewoners of verenigingen van eige-
naren niet altijd goed gaat.  Inwoners lopen 
vaak vast in de bureaucratie. We zijn blij dat de 
burgemeester hier werk van wil maken en inwo-
ners oproept hiervan melding te maken. 
U mag het ook ons laten weten: 
fractieleden@maassluis.christenunie.nl.
Snellere realisering van nieuwe binnensportac-
commodaties
Het realiseren van nieuwe binnensportaccommo-
daties blijft voor ons een speerpunt. We zijn blij 

met de aangenomen motie om te onderzoeken of 
versnelling in de woningbouw gecombineerd kan 
worden met nieuwe sportaccommodaties.
Een veilige stad is een goed onderhouden stad
Een slecht onderhouden stad zorgt voor gevoe-
lens van onveiligheid. Een goed basisniveau in 
onderhoud van de stad, de wegen, de fiets- en 
wandelpaden, is een basisbehoefte voor de stad.
De stille kant van Maassluis
In Maassluis wordt er alles aan gedaan om huis-
uitzettingen te voorkomen en inwoners met 
schulden steeds sneller te helpen. Daar zijn we 
blij mee! Zorgen zijn er voor de Voedselbank, nu 
er steeds minder aanvoer van voedsel is. 

Uitdagingen genoeg in dit bijzondere jaar voor 
onze stad. Corona zet alles op zijn kop en laat 
zien wat echt belangrijk is. Voor D66 staan vrij-
heid en zelf nadenken daarbij voorop.
Daag de gemeente uit
Democratie is nooit af. D66 blijft met ideeën ko-
men om de invloed op de gemeente te vergro-
ten. Het D66-voorstel voor een uitdaagrecht in 
Maassluis wordt uitgevoerd. Doet de gemeente 
iets niet goed en denk jij: dat kan ik beter? Dan 
kun je binnenkort de gemeente uitdagen. Draag 
bij aan je eigen stad!
Veilig in het verkeer
We investeren flink in fietspaden! Een door-
gaande fietsroute door Maassluis zorgt dat het 
nog veiliger fietsen is van A naar B. We vervan-
gen veel klinkers voor asfalt en zorgen dat je 
veilig kunt oversteken. D66 vindt dat ander ver-
keer voorrang heeft op de auto, zodat meer 
mensen de auto laten staan. Dat scheelt over-
last en is gezond. Fietsen kan nog een stuk vei-
liger, daarom moet de kwaliteit van fietspaden 

beter. Zeker rond scholen.
Ontspannen in de stad
Een belangrijke plek om te ontspannen is je ei-
gen huis. D66 zet zich in voor nieuwe woningen 
binnen de stad. De omgeving van Maassluis en 
vooral het Midden-Delflandgebied moeten 
groen blijven, zodat je kunt ontsnappen aan de 
drukte in de stad. Juist nu moet je ook kunnen 
genieten van kunst, cultuur en sport. Die secto-
ren hebben het zwaar. D66 steunt het culturele 
leven in Maassluis: we kunnen niet zonder!



Maassluis maken we samen. Door de coronacri-
sis zien we de afgelopen tijd veel mooie initia-
tieven van inwoners in de stad die elkaar hel-
pen. De PvdA Maassluis is trots op deze 
saamhorigheid! Ieder kind moet zeker zijn om 
te leren zwemmen. In de begroting laat de ge-
meente Maassluis zien goed financieel beleid 
te voeren. Wel zorgt dit ervoor dat bijvoorbeeld 
het schoolzwemmen wordt afgeschaft. Onze 
motie om de communicatie over het Jeugd & 
Sportfonds, waar ouders met een krappe porte-
monnee beroep op kunnen doen, zorgt ervoor 
dat alle kinderen nog steeds de mogelijkheid 
hebben om zwemles te volgen.
In het kader van goed financieel beleid hebben 
wij ook gezorgd dat er een speciaal corona-
fonds komt. Daarmee kunnen we als gemeente 
organisaties en verenigingen ondersteunen, 
die door de coronacrisis het moeilijk hebben. 
Juist in deze tijd is het belangrijk om initiatieven 
in onze stad te ondersteunen. Ook hebben we 
geregeld dat er via de voedselbank gratis her-
bruikbare mondkapjes komen voor de inwo-

ners die het financieel zwaar hebben.
Helaas zien we ook dat de ondernemers van 
onze stad het moeilijk hebben. Daarom hebben 
wij voor het MKB, waaronder de horeca, gere-
geld dat zij dit jaar 50% minder precariobelas-
ting hoeven te betalen. Zo zorgen we ook voor 
behoud van werkgelegenheid. 
De PvdA Maassluis gelooft in een samenleving 
waarin we allemaal onze bijdrage leveren en el-
kaar helpen, zodat iedereen vooruit kan ko-
men. Want we moeten allemaal kunnen reke-
nen op een betere toekomst. Meer nieuws: 
maassluis.pvda.nl . 

De coronacrisis zorgt voor onzekerheden, voor de 
economie, voor ondernemers, de sport- en cultuur-
sector, onderwijs, zorg en alle andere domeinen.
Met de begrotingsbehandeling voor 2021 is 
nogmaals bevestigd dat de hand op de knip 
wordt gehouden en dat is voor een aantal zaken 
in onze gemeente ongewenst in onze optiek. 
Veiligheid
Al meerdere jaren vragen wij als preventiemid-
del om vaste camera’s, te beginnen bij de stati-
ons. Deze roep wordt door velen binnen de sa-
menleving ondersteund. De burgemeester 
schermt met wet- en regelgeving die dit onmo-
gelijk maakt. Moet het dan eerst escaleren?
Jeugd
Onderzoeken tonen aan dat de jeugd hard wordt 
geraakt in deze crisis. Je jeugd is de tijd dat je 
jezelf ontwikkelt, je sociale netwerk aanlegt, 
kortom de coronacrisis heeft invloed op het psy-
chische en sociaal welbevinden. De jeugd ligt 
onder een vergrootglas. Door te benoemen wat 
ze fout doen, verandert er niets. Wij hebben een 

motie ingediend ‘Social distancing’ waarmee be-
langhebbenden samen aan de slag kunnen om 
een alternatief te creëren. Wellicht kan het over-
zicht met betrekking tot de activiteiten voor de 
jeugd naar aanleiding van onze motie over jeugd-
vakantieland hier een bijdrage aan leveren.
Sport
De sportverenigingen worden hard getroffen 
door corona en door de bezuiniging. Dit is 
moeilijk te verteren en wij hopen dat we bij de 
kadernota het college op andere gedachten 
kunnen brengen. De MSR werkt hard en wij 
steunen dit werk van harte want sport en cul-
tuur is ook samen Maassluis! 

Maassluis staat voor 2 grote uitdagingen, de 
bezuinigingsoperatie en de Corona-crisis. De 
VVD is dan ook van mening dat er niet zomaar 
extra geld uitgegeven kan worden. Blijven be-
zuinigen is ook geen optie, daardoor verarmen 
we de stad te veel wegens het uitstellen van 
noodzakelijke investeringen.
De alsmaar uit de hand lopende kosten voor de 
jeugdzorg en de WMO baart de VVD al langere 
tijd ernstige zorgen. Het besluit om uit de ge-
meenschappelijke jeugdregeling te stappen en 
de inrichting en uitvoering van de WMO goed 
onder de loep te nemen, is dan ook een stap in 
de goede richting. Bewaken en het goed inzet-
ten van de budgetten is hierin een belangrijk 
aspect.
Sport en Cultuur zijn voor veel inwoners een be-
langrijk onderdeel van hun dagelijkse leven. 
Belangrijk voor zowel de fysieke als de mentale 
gezondheid. De VVD Maassluis heeft dan ook 
een motie ingediend waarin het college de op-
dracht heeft gekregen om de extra noodzake-

lijke ondersteuning voor de cultuur en de sport-
sector op basis van gelijke grondslagen en 
uitgangpunten te beoordelen. Dat we na de 
crisis ook nog kunnen genieten van onze sport 
en cultuur in Maassluis.
Uiteraard is veiligheid ook besproken, een hot 
item voor de VVD. Er gebeurt momenteel veel in 
Maassluis om overlastgevers aan te pakken. 
Dat is een goede zaak en de focus moet daar 
dan ook op blijven liggen.
Voor meer informatie www.vvdmaassluis.nl.

Blijf gezond!
Namens de gemeentefractie VVD Maassluis 

Forum heeft waardering voor hoe iedereen in 
Maassluis met de beperkingen van corona om-
gaat. Er zal helaas bezuinigd moeten worden, 
terwijl het coronavirus eigenlijk vraagt om meer 
maatregelen, onder andere tegen eenzaam-
heid.
Het grootste probleem is de betaalbaarheid van 
de instroom in de jeugdhulp en de geestelijke 
gezondheidszorg. Forum was tegen de jeugd-
zorg in MVS-verband omdat er naar ons idee 
dan nog geen echte rem zit op de kosten; maar 
dat zal de toekomst uitwijzen.
Voor Forum is er één zekerheid en dat is dat we 
moeten inzetten op het bouwen van huizen. Het 
tekort aan woningen zorgt voor lange wachttij-
den en hoge huizenprijzen. Ouderen moeten 
voorrang krijgen als ze van een eengezinswo-
ning naar een appartement willen doorstromen 
en daarvoor niet meer betalen. Wij willen echt 
voorrang geven aan Maassluizers om een be-
taalbare woning te huren of te kopen. Dus niet 
voor Rotterdam en de rest van de Randstad 

maar onze eigen burgers eerst!
We luisteren en kijken natuurlijk ook naar de 
onzekere positie van veel ondernemers in cul-
tuur en horeca en de vele zelfstandig onderne-
mers en willen daarvoor een klankbord zijn net 
als voor onze cultuur en sport. Huurverhogin-
gen zijn in deze corona tijd onbespreekbaar.
Ruimte voor nieuwe initiatieven is er nauwelijks 
en geld halen uit onze reserves blijft onverant-
woord. Dit jaar plakken we gaten in de begro-
ting dicht met incidenteel geld uit reserve. Ech-
ter, om een verantwoord beleid te voeren, 
zullen we het weerstandsvermogen op peil 
moeten houden. 

De VSP is een constructieve oppositiepartij die 
haar rol niet altijd ziet tegenover, maar vaak 
ook samen met het college, in het belang van 
de stad en haar inwoners. Daarom geven we 
het college graag een extra duwtje in de rug als 
het volgens de VSP niet hard genoeg of - nog 
eerder - de verkeerde kant op dreigt te gaan.
Dat deden we twee jaar geleden toen we zagen 
dat het de verkeerde kant op ging met de jeugd-
hulp en de maatwerkvoorzieningen in het kader 
van de Wmo. Om te voorkomen dat de uitvoe-
ring van deze voor veel mensen belangrijke za-
ken daadwerkelijk gevaar zou lopen, diende de 
VSP daar moties over in. Doel was om het tij 
tijdig te keren.
Dat lijkt gelukt. De jeugdhulp wordt anders in-
gevuld en een onderzoek naar maatregelen om 
de voorzieningen van de Wmo onder controle te 
krijgen, heeft bruikbare aanbevelingen opgele-
verd. Het is belangrijk dat de gemeenteraad de 
uitvoering van die maatregelen kan controle-
ren. Ook mogen ze niet ten koste gaan van de 

mensen die daadwerkelijk recht hebben op 
maatwerkvoorzieningen in het kader van de 
Wmo. De motie daarover die de VSP bij de be-
grotingsbehandeling heeft ingediend, kreeg de 
steun van alle andere partijen in de raad.
Helaas was er geen meerderheid voor ons voor-
stel voor een extra impuls aan het bouwen van 
meer betaalbare woningen en voor gratis open-
baar vervoer voor mensen (ook AOW’ers) met 
een minimuminkomen. Dat alles onder het VSP-
motto: Lokaal Sociaal.

Lees meer op www.vsp-maassluis.nl.



Wij konden ons vinden in de grote lijnen van de 
begroting. Daarom stemden wij ermee in. Wel 
waren er zaken waar we het niet mee eens wa-
ren, zoals de bezuinigingen op de Rotterdam-
pas. Daardoor wordt deze juist duurder voor 
mensen met een laag inkomen. Zij kunnen met 
de Rotterdampas vaak gratis of met flinke kor-
ting naar musea of theater. Helaas hadden wij 
tijdens de commissie over de begroting al ge-
merkt dat wij de enige waren met die gedach-
ten. 
Verder misten we zaken, zoals een overzichte-
lijke website voor bouwprojecten. Er zijn nu 
twee onoverzichtelijke sites waar Maassluise 
bouwprojecten (niet volledig) op staan. We mis-
sen hierop nog een hoop informatie en het is 
niet altijd duidelijk wat precies gebouwd gaat 
worden. Daarom dienden we hiervoor een mo-
tie in. Die haalde helaas geen meerderheid. Een 
gemiste kans voor woningzoekenden, omwo-
nenden en geïnteresseerden van nieuwbouw-
projecten.

Dan misten we ook ideeën om dieren zelfstan-
dig uit de vlieten te kunnen laten komen. Hier-
voor zijn door inwoners handtekeningen verza-
meld. Alle andere partijen waren tegen onze 
motie voor touwen/trapjes, dan wel met een 
andere oplossing te komen zodat dieren maar 
ook mensen zelfstandig op de kant kunnen ko-
men.
Positief was dat andere partijen moties indien-
den waar wij vierkant achter stonden, zoals de 
motie om de precariobelasting met 50 procent 
te laten dalen dit jaar. In totaal stemden wij 
mee met 12 door andere partijen ingediende 
moties. 

De gemeenteraad heeft op dinsdag 3 november 
de begroting 2021-2024 behandeld. De negen 
partijen hebben met elkaar en met het college 
van burgemeester en wethouders gedebat-
teerd. In dit coronajaar ging dat op bijzondere 

wijze. De raadsleden vergaderden op afstand 
vanachter de camera. Wilt u het debat terug-
kijken? Dat kan op de gemeentewebsite via 
www.maassluis.nl/raad.



Gemeenteraad stemt in met begroting
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PvdA

Maassluis Belang

2021 door corona een financieel onzeker jaar

D66

D66 kiest voor vrijheid

VVD 

Grote uitdagingen voor Maassluis

Forum voor Maassluis

Op koers met Forum

VSP

VSP blijft constructief Lokaal Sociaal

GroenLinks

Haar moties en begrotingsbehandeling 3 november

Begrotingsdebat terugkijken?

Gemeenteraadsfracties
reageren op de begroting
Op deze twee pagina’s leest u de reacties 
van de 9 politieke partijen in de Maassluise 
gemeenteraad op de begrotingsbehande-
ling. Zij vertellen welke onderdelen van de 
begroting zij belangrijk vinden. Waar zij met 
de plannen instemmen en op welke punten 
zij kanttekeningen plaatsen en wijzigings-
voorstellen hebben gedaan.


