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Jaarverslag PCW-fractie 2016 
 
 

1. Inleiding 
Hier vindt u het fractiejaarverslag 2016 van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). In de 
gesprekken die de fractieleden met bestuur, leden en burgers voeren blijkt dat zo’n jaarverslag steeds 
weer wordt gewaardeerd. In dit verslag leggen we verantwoording af van de standpunten die we hebben 
uitgedragen. Ook in 2016 mochten we werken onder de zegen van onze God. In dit vertrouwen werken 
we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid ‘dienares’ is van onze 
goede God. We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons 
verbonden voelen zal versterken. 
 
Het afgelopen jaar waren er geen gemeenteraadsverkiezingen én geen wisselingen in de fractie, in dat 
opzicht was 2016 een ‘rustig politiek jaar’. Ook in de gemeenteraad in zijn geheel waren er geen 
wijzigingen. Nieuw in het college waren de wethouders B.J.A. (Brigitte) Leferink (20 januari 2016) en drs. 
A. (Lex) Hofstra (1 juni 2016) die respectievelijk M.W. (Martijn) Vroom (benoemd tot burgemeester van 
Krimpen aan den IJssel) en C.M. (Cees) Kroes (afgetreden op 23 maart 2016) opvolgden. Het afscheid 
van Kees Kroes gaf wat politiek rumoer, mede doordat de burgemeester zijn aftreden als een politiek 
probleem benoemde. 
 
Wethouderswisselingen geven altijd wat golfbewegingen. Zij moeten zich inwerken in nieuwe dossiers die 
vaak al langer lopen en hebben daarbij ook hun eigen zienswijze op een dergelijk dossier. Voor Brigitte 
was het als Waddinxvener en in het verleden als raadslid ook politiek in Waddinxveen betrokken 
gemakkelijker dan de ‘buitenstaander’ Lex Hofstra.  
 
Natuurlijk waren er de nodige politiek-inhoudelijke thema’s die onze aandacht vroegen. Denk onder 
andere aan de transities, veiligheid, onderwijs(huisvesting en gymnastieklokalen), sport en dergelijke. 
Politiek geprofileerde debatten met, afhankelijk per onderwerp, een actieve rol vanuit de samenleving. In 
de bijlagen 4 en 6 komen we daar uitgebreider op terug.  
 
Naast de inhoudelijke verantwoording hoe de PCW-fractie is omgegaan met de speerpunten uit het 
Verkiezingsprogramma 2014-2018 (bijlage 4) overzicht worden de meest belangrijke onderwerpen en de 
inbreng van de PCW-fractie benoemd (bijlage 5). Een overzicht van de schriftelijke vragen, moties en 
amendementen van de PCW staan in bijlage 7. De samenstelling van de fractie en vertegenwoordiging in 
gemeenteraad worden in de bijlagen 1 en 2 vermeld.  
 

2. Samenstelling fractie 
Stonden de jaren 2013 (laatste kwartaal) en 2014 (eerste half jaar) in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitieonderhandelingen, het jaar 2016 was in dat 
opzicht een ‘rustig jaar’. De samenstelling van de fractie zag er begin 2016 hetzelfde uit als 31 december 
2016, namelijk: 
Naam Functie “Bloedgroep” 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg raadslid, secretaris fractie SGP 
J. (Jannes) Berghout raadslid ChristenUnie 
ing. L.H. (Lambert) den Dekker raadslid SGP 
A. (Ton) van Doorn raadslid, fractievoorzitter HKV 
C. (Chris) van Harten raadslid, plv. fractievoorzitter ChristenUnie 
ir. G.E. (Erik) Segers raadslid HKV 
M. (Martijn) Kortleven  fractievertegenwoordiger SGP 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger HKV 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
 
De huidige PCW-fractie bestaat uit 6 raadsleden en 1 fractievertegenwoordiger (voorheen duo-
raadsleden). Er zijn twee vacatures met betrekking tot fractievertegenwoordiger. Formeel maken de 
wethouders De Jong en Nieboer-Buitinga geen deel uit van de PCW-fractie. Zij wonen wel regelmatig 
onze fractievergaderingen bij. 
 

3. Vergaderingen 
Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden en dergelijke worden 
bijgewoond. Met alle overige informatieavonden erbij waren dat in 2016 ongeveer 280 bijeenkomsten. 
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Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers (voorheen: duo-raadsleden) betekende dit een 
gemiddelde belasting van tussen de 90 en 160 bijeenkomsten/vergaderingen in 2016. 
 
De bijeenkomsten betreffen, in hoofdlijnen, de volgende: 
 - Fractievergaderingen 15% 
 - Gemeenteraad 20% (inclusief presidium, overleg fractievoorzitters en werkbezoeken) 
 - Wijkplatforms en inloopbijeenkomsten 10% 
 - Overige overleggen en bijeenkomsten 55% (inclusief werkbezoeken en gesprekken PCW-fractie) 
 
In deze ‘belasting’ zijn niet meegenomen het lezen van stukken en overige voorbereidingen van 
(raads)vergaderingen. 
 

4. Inbreng PCW-fractie 
Als PCW-fractie hebben we in commissies, gemeenteraad en diverse gemeenschappelijke regelingen 
onze inbreng. In bijlage 5 zijn de meest in het oogspringende onderwerpen genoemd met daarbij onze 
visie/inbreng. Meer uitgewerkte reacties/speeches zijn op de PCW-website (www.kiespcw.nl) te vinden: 
 - speeches: www.kiespcw.nl/speeches 
 - notities: www.kiespcw.nl/bibliotheek 
 - weblogs: www.kiespcw.nl/weblogs  
 - nieuwsberichten: www.kiespcw.nl/nieuws  
 
In de periode 2014-2018 pakken wij, los van onze reguliere raadswerkzaamheden, (pro-)actief de 
speerpunten van ons verkiezingsprogramma op. Dit komt tot uitdrukking in een actief uitnodigingsbeleid 
richting burgers, ondernemers en organisaties en heeft geresulteerd in diverse gesprekken en 
werkbezoeken. De informatie die wij hieruit ontvangen kunnen wij direct of op een later moment 
gebruiken bij de beoordeling van raadsvoorstellen en beleidsvoornemens. In 2016 hebben wij de 
volgende speerpunten actief opgepakt: 
 1. Ondernemersvriendelijke gemeente (najaar 2015, loopt door in 2016); 
 2. Voldoende en passend woningaanbod (eerste helft 2016); 
 3. Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie beleid (tweede helft 2016). 
 
In bijlage 4 wordt verantwoording gegeven hoe wij met deze en andere speerpunten uit ons 
verkiezingsprogramma zijn omgegaan. 
 

5. Contacten achterban 
5.1 Algemeen 
Onder ‘permanente profilering’ verstaan wij onder andere het bezoeken van diverse bijeenkomsten, het 
afleggen van werkbezoeken en het ons laten informeren over diverse onderwerpen die de burgers en 
ondernemers van Waddinxveen raken. Op deze manier proberen wij onze bekendheid bij de achterban 
(en overige burgers van Waddinxveen) te vergroten. De secretaris van de fractie houdt een lijst met 
bijeenkomsten bij. Deze bijeenkomsten worden tijdens de fractievergaderingen ‘verdeeld’ onder de 
fractieleden. Vanuit de fractie wordt ongeveer tweemaal per jaar geïnventariseerd welke werkbezoeken 
wij kunnen afleggen of wie wij in de fractie willen uitnodigen. 
 
5.2 Gesprekken burgers en organisaties 
Net als voorgaande jaren hebben diverse organisaties en burgers ingesproken tijdens een van onze 
fractievergaderingen. Denk daarbij aan onderwerpen als de actualisering van de bestemmingsplannen, 
de hefbrug, Waddinxveen als ondernemersvriendelijke gemeente, de transitie in het sociaal domein en 
dergelijke. 
 
5.3 Werkbezoeken en Dorpstraatbraderie 
Naast de ontmoetingen en gesprekken die wij op verzoek van burgers en organisaties voeren, hebben wij 
ook aan de hand van de uitvoering van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma 2014-2018 zelf 
regelmatig gesprekken en/of (werk)bezoeken. Een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 3. Tevens 
waren wij met een inloopkraam aanwezig op de Dorpstraatbraderie (4 juni 2016). 
 
5.4 PCW-kennisnetwerk 
Om aan het begrip interactief besturen gestalte te geven raadplegen worden bij diverse onderwerpen 
deskundigen/betrokkenen. Denk daarbij aan diverse maatschappelijke organisaties en dergelijke. In dat 
kader is in 2011 het PCW-kennisnetwerk opgericht. De idee is om nog meer contacten te onderhouden 
met de burger, vertegenwoordigd binnen de eigen achterban. Op deze manier hoopt de PCW haar werk 

http://www.kiespcw.nl/
http://www.kiespcw.nl/speeches
http://www.kiespcw.nl/bibliotheek
http://www.kiespcw.nl/weblogs
http://www.kiespcw.nl/nieuws
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in de gemeenteraad en de commissies nog beter gestalte te kunnen geven. In het voorjaar van 2011 is bij 
de leden geïnventariseerd welke kennis en expertise er aanwezig is, waar de fractie gebruik van zou 
kunnen maken. Bij specifieke onderwerpen op gebied van samenleving, ruimtelijke ordening en financiën 
wordt periodiek gebruik gemaakt van het PCW-Kennisnetwerk. Het PCW-kennisnetwerk is in 2016 
regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd. 
 
5.5 Klankbordgroep decentralisaties 
Vanuit het rijk zijn per 1 januari 2015 diverse (zorg)taken aan de gemeente overgedragen. We denken 
onder andere aan de zogenaamde decentralisaties. Voor gemeenten, maar ook voor onze fractie, een 
geheel nieuwe en complexe ontwikkeling. Daarom hebben wij met deskundigen uit de Jeugd- en 
pleegzorg, zorg, kerken en betrokken ouders, een klankbordgroep decentralisaties opgericht om beleid te 
toetsen en uitvoering van beleid positief-kritisch te volgen. 
 

6. Overleg PCW/SGP/CU - fracties regio 
Regelmatig hebben wij als fracties in de regio contact met elkaar. Vaak beperken deze contacten zich tot 
afstemming in onderwerpen die onze fracties raken. Zowel in ‘Zuidplas-verband’ als met betrekking tot de 
Greenport komen wij enkele keren per jaar bij elkaar. Ook met de provinciale ChristenUnie/SGP-fractie 
wordt er over concrete onderwerpen overleg gevoerd. 
 

7. Website, sociale media en communicatie 
7.1 Website 
De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden (speeches, persberichten, agenda etc.) en wordt 
vrijwel wekelijks bijgewerkt. Het aantal bezoekers wisselt maar de website wordt goed bezocht. Uit de 
statistieken blijkt dat vooral de weblogs, de persberichten en de speeches goed worden gelezen. 
 
7.2 PCW-ers op Twitter 
Diverse fractieleden zijn inmiddels via Twitter te volgen. Tijdens of na vergaderingen geven zij ‘verslag’ 
wat er is besproken en wat onze fractie(leden) bezighoudt. 
 
Fractielid Twittert sinds Aantal volgers Account 

Chris van Harten 9 december 2010 492 @chrisvharten 

Peter van den Berg 25 februari 2011 580 @PCW_Peter 

Erik Segers 5 maart 2012 296 @Erik_Segers 

Ton van Doorn 9 juli 2012 248 @Doorn438 

Lambert den Dekker 6 juni 2014 82 @den_lambert 

PCW 11 oktober 2014 126 @KiesPCW 

 
7.3 De PCW op Facebook 
De PCW wil graag met zoveel mogelijk burgers van Waddinxveen in contact zijn. Daarvoor beleggen we 
open fractiespreekuren, staan we op de Dorpstraatbraderie, leggen we werkbezoeken af. Vanaf het 
eerste kwartaal van 2013 zijn we ook we ook actief op Facebook. Via korte berichten kunnen we 
informatie geven over actuele onderwerpen in Waddinxveen en de ‘inzet’ van de fractie. Inmiddels 
hebben we meer dan 250 volgers (tegenover 230 in 2015, 200 in 2014 en 150 in 2013. 
 
7.4 Digitale nieuwsbrief PCW 
Vanaf begin december 2012 verschijnt er iedere eerste maandag van de maand een digitale nieuwsbrief 
van de fractie. Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we belangstellenden informeren over notities die 
de PCW-fractieleden hebben ingediend binnen de gemeenteraad, met welke onderwerpen onze PCW-
wethouder Kees de Jong zich bezig houdt, wanneer het spreekuur van de PCW is, enzovoorts. 
Aanmelding voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website van de PCW. In 2016 zijn er negen 
nieuwsbrieven verstuurd naar in totaal ruim 300 ‘geabonneerden’. 
 

8. Werkgroepen 
Uit de fracties zijn diverse (sub)werkgroepen samengesteld die bepaalde thema’s verder uitwerken 
voordat er ‘actie’ wordt ondernomen of een standpunt wordt ingenomen. In bijlage 6 is een overzicht 
daarvan opgenomen met daarbij het (beoogde) resultaat. 
 

9. Financiën 
Iedere fractie heeft naast een standaardbedrag van € 1.250,= ook € 50,= per raadszetel te besteden aan 
activiteiten die onder andere te maken hebben met de kaderstellende-, controlerende- en 

https://twitter.com/KiesPCW
http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090
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volksvertegenwoordigende taak van een raadsfractie. Hieronder treft u de verantwoording van de 
ontvangen fractiegelden voor het jaar 2015. 
 
Vanuit dit fractiebudget heeft de PCW-fractie in 2016 een bedrag van € 116,60 besteed aan een 
bijeenkomst met externe deskundige waarin nagedacht is over de veranderende rol van de 
gemeenteraad en de verhouding overheid, samenleving en burgerparticipatie. 
 
Overige activiteiten zoals onderhoud aan de website, Hart voor Waddinxveen (huis-aan-huiskrant, 
november 2016) zijn inhoudelijk uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de PCW-fractie maar vanuit 
het bestuur (vereniging) gefinancierd. 
 

10. Evaluatie en monitoring 
Periodiek worden het Verkiezingsprogramma en de actiepunten die daaruit voortvloeien besproken, 
geëvalueerd en gemonitord. Voor de komende periode (2014-2018) heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid 
dat in het nieuwe Verkiezingsprogramma nu concrete en meetbare actiepunten zijn geformuleerd. Deze 
actiepunten worden tweemaal per jaar integraal doorgenomen. 
 

11. Fractieprogramma en gedragscode 
Eens in de vier jaar stellen partijen een verkiezingsprogramma vast waarin een partij aangeeft hoe zij de 
gemeente wil besturen en 'inrichten'. Als PCW stellen we jaarlijks een jaarverslag op, waarin wij ons 
verantwoorden welke punten wij hebben ingebracht, welke punten we (met andere fracties) hebben 
gerealiseerd. Maar ook kan, zeker in ons evaluatieverslag, nagelezen worden welke punten wij niet 
hebben kunnen realiseren. Daarin zijn wij niet uniek, hoewel slechts weinig fracties per jaar of over een 
periode van 4 jaar (raadsperiode) schriftelijk verantwoording afleggen over hun 'doen en nalaten'. 
 
Maandag 24 oktober 2016 is het PCW-fractieprogramma met bestuur en fractie besproken. Daarmee 
proberen we nog meer structuur aan te brengen in ons eigen functioneren en proberen wij 
'programmatisch' om te gaan met onze speer- en actiepunten. In het fractieprogramma zijn naast de 
PCW-kernwaarden en formats van bijvoorbeeld moties, schriftelijke vragen ook het fractiereglement, een 
communicatieplan, een leidraad voor het beoordelen van raadsvoorstellen en een integriteits- en 
gedragscode opgenomen. 
 

12. PCW (vertegenwoordigd) in het college 
In het college wordt de PCW vertegenwoordigd door Kees de Jong (vanaf 2010, herbenoemd in 2014) en 
Jannette Nieboer-Buitinga (benoemd in 2014). Formeel maken de wethouders C. (Kees) de Jong en J.M. 
(Jannette) Nieboer-Buitinga geen deel uit van de PCW-fractie. Zij wonen wel regelmatig onze 
fractievergaderingen bij. 
 
In de hoedanigheid als (PCW-)wethouder zijn zij op de sociale media actief en zijn zij af en toe betrokken 
bij fractieactiviteiten. 
 
Wethouder Twittert sinds Aantal volgers Account 

Kees de Jong 13 december 2011 557 @KeesdeJongwveen 

Jannette Nieboer 5 maart 2012 305 @Niebuit 

 
 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
(raadslid, secretaris PCW-fractie) 
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Bijlage 1. Samenstelling fractie 2016 
 
 
Namen Samenstelling 2016 

Ton van Doorn - raadslid, fractievoorzitter 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- ‘voorzitter’ coalitieoverleg 
- voorzitter Presidium en plv. voorzitter gemeenteraad 
- voorzitter programmaraad Regionale Rekenkamer 
- lid auditcommissie 

Peter van den Berg - raadslid, secretaris fractie 
- woordvoerder ruimtelijke ordening en openbare ruimte 
- lid Gebiedsadviescommissie GroenAlliantie 

Chris van Harten - raadslid, penningmeester en plv. fractievoorzitter 
- woordvoerder onderwijs, ruimtelijke ordening en openbare ruimte 

Erik Segers - raadslid 
- lid Presidium 
- plv. voorzitter (informerende en opiniërende) gemeenteraad 
- woordvoerder ruimtelijke ordening en openbare ruimte 

Lambert den Dekker - raadslid 
- woordvoerder Samenleving (waaronder sociale zaken, gezondheidszorg, 
sport en onderwijs) 

Jannes Berghout - raadslid 
- woordvoerder Veiligheid, Samenleving (waaronder sociale zaken, 
gezondheidszorg, sport en onderwijs) 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Bomenwijk / 
Groenswaard 

Martijn Kortleven - fractievertegenwoordiger 
- woordvoerder Bestuur en Middelen en ruimtelijke ordening 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk  
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Bijlage 2. Samenstelling fractie 2014 – verkiezingen maart 2018 
 
 
Functie 2014 

(tot verkiezingen) 

2014 
(na verkiezingen) 

2015 2016 2017 2018 
(tot verkiezingen) 

Raadslid 
(fractievoorzitter) 

Herman Timmermans Herman Timmermans Herman Timmermans 
(tot 21 januari 2015) 

Ton van Doorn 
(vanaf 21 januari 2015) 

Ton van Doorn   

Raadslid 
(plv. fractievoorzitter) 

Ton van Doorn Ton van Doorn Ton van Doorn 
(tot 21 januari 2015) 

Chris van Harten 
(vanaf 21 januari 2015) 

Chris van Harten   

Raadslid 
(secretaris) 

Peter van den Berg Peter van den Berg Peter van den Berg Peter van den Berg   

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten   

Raadslid Chris van Harten Erik Segers Erik Segers Erik Segers   
Raadslid Kees Bax Lambert den Dekker Lambert den Dekker Lambert den Dekker   
Raadslid -- -- Jannes Berghout 

(vanaf 21 januari 2015) 
Jannes Berghout   

       
Fractievertegenwoordiger Erik Segers Jannes Berghout Jannes Berghout 

(tot 21 januari 2015) 

Niet ingevuld   

Fractievertegenwoordiger Lambert den Dekker - Leonard Marchall 
(mei-juli) 
- Martijn Kortleven) 
(vanaf september) 

Martijn Kortleven Martijn Kortleven   

Fractievertegenwoordiger Niet ingevuld Arie van Klaveren 
(mei – december) 

Niet ingevuld Niet ingevuld   

       
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld   
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Bijlage 3. Gesprekken en werkbezoeken PCW-fractie in 2016 
 
 
Datum Doelgroep Onderwerp / toelichting 

8 februari 2016 ICW Gesprek met bestuur ICW 

4 april 2016 Omwonenden voormalig Hema-
pand en oude postkantoor 

 

5 april 2016 Bestuur Hervormde scholen Gesprekken over huisvesting scholen 

22 april 2016 Marktcommissie en Weekmarkt Gesprek over de weekmarkt en lokale 
economie 

11 april 2016 Seniorenraad Gesprek over seniorenbeleid 

11 april 2016 LTO / Tuindersvereniging 
Zuidplaspolder (TVZ) 

Werkbezoek met LTO, TVZ en de SGP- 
ChristenUnie-fracties van Zuidplas bij SO  
Natural. Gesproken over actuele 
ontwikkelingen sector en infrastructuur. 

8 april 2016 Diverse ondernemers Gesprek over Waddinxveen als 
ondernemersvriendelijkste gemeente Zuid-
Holland 

Mei 2016 Diverse deskundigen op gebied 
woningmarkt 

Diverse gesprekken over ontwikkelingen op 
de woningmarkt 

30 mei 2016 Vereniging tot behoud van 
landelijk Waddinxveen 

 

31 mei 2016 Boomkwekerijsector Werkbezoek de SGP- ChristenUnie-fracties 
van Alphen aan den Rijn en Bodegraven-
Reeuwijk aan tweetal ondernemers. 
Gesproken over ontwikkelingen Greenport, 
bebouwing buiten contour, aanbestedingen 
etc. 

4 juni 2016 Dorpstraatbraderie Met een inloopstand aanwezig op de 
Waddinxveense Dorpstraatbraderie. 

17 juni 2016 Boomkwekerijsector Enkele werkbezoeken in kader nieuwe 
ruimtelijke regels sanering bebouwing 
Polder Bloemendaal 

Juni-juli 2016 Glastuinbouw / Glasparel Diverse gesprekken (en werkbezoeken) met 
glastuinbouwondernemers, ontwikkelaars en 
bestuurders met betrekking tot 
ontwikkelingen glastuinbouwsector en 
Greenport 

2 september 2016 Statafelspreekuur Vondelwijk Als fractie de wijk in en gesproken met 
burgers 

3 september 2016 Statafelspreekuur Groenswaard Als fractie de wijk in en gesproken met 
burgers 

16 september 2016 Statafelspreekuur Oranjewijk-Zuid Als fractie de wijk in en gesproken met 
burgers 

17 september 2016 Statafelspreekuur Oranjewijk-
Noord 

Als fractie de wijk in en gesproken met 
burgers 
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Bijlage 4. Verantwoording speerpunten 2014-2018 
 
 
Wat heeft de PCW gedaan? 
De PCW heeft tien speerpunten geformuleerd, als beleid voor de raadsperiode 2014-2018. Elk speerpunt 
heeft het welzijn van iedereen op het oog en is naar de overtuiging van de PCW belangrijk voor de 
kwaliteit van onze gemeente. Hieronder de speerpunten en onze ‘verantwoording’ daarover. 
  
Speerpunt 1 - Burgers doen mee bij het tot stand komen van en evaluatie van beleid 
Toelichting: De PCW wil betrokkenheid van de inwoners bevorderen bij de totstandkoming en 

evaluatie van beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn daarvoor 
beschikbaar. Een onmisbaar element hierbij is heldere informatie vanuit de gemeente 
aan de inwoners. 

Verantwoording: * Inwoners van Waddinxveen willen betrokken worden bij ontwikkelingen in hun wijk, 
buurt, straat. De tijd dat zij dat overlieten aan de raadsleden is voorbij. Burgers willen 
participeren. Bij de voorbereiding van reconstructies van wegen en woonwijken 
organiseert de gemeente steeds inloopavonden, waar inwoners geïnformeerd worden 
over de plannen voor hun woonomgeving. Zij kunnen daar ook hun mening over de 
plannen geven. De PCW vraagt zich wel af of het karakter van de inloopavonden kan 
veranderen in inspraakavonden. Daar gaan we met de gemeente over in gesprek. 
* Als een woonomgeving eenmaal is opgeknapt, wil de PCW graag weten of de 
bewoners tevreden zijn met het resultaat. Om dat te weten te komen, vonden we niet 
eenvoudig. Daarom trekken we nu de wijk in met een statafel. We noemen dat het 
“tafeltjesspreekuur”. We vragen inwoners of zij tevreden zijn met de opknapbeurt en 
met het leefklimaat in hun woonomgeving. De PCW hoort zo ook andere kwesties, die 
de buurt of de inwoners bezighouden. 

 
Speerpunt 2 - We bieden Waddinxveners een veilige leefomgeving 
Toelichting: De PCW wil een veilig Waddinxveen. Wij willen dat meer aandacht gegeven wordt 

aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd, maar wat grote impact heeft op de 
inwoners, zoals inbraken en vernielingen.  

Verantwoording: * De PCW wil een veilig Waddinxveen. We vragen hier dan ook geregeld aandacht 
voor. In oktober 2016 hebben we mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van 
politiecijfers waarin bekend gemaakt werd dat het aantal woningbraken verdubbeld is 
ten opzichte van het jaar ervoor. We vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. 
* Uit een onderzoek naar (on)veiligheid in gemeenten bleek dat Waddinxveen is 
gestegen op de lijst van onveilige gemeenten. Daar hebben we aandacht voor 
gevraagd.  
* We hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het in bezit hebben van 
inbrekerswerktuigen. Er is volgens de wet een mogelijkheid om een grote dwangsom 
op te leggen als mensen dit soort werktuigen bezitten. Mede in combinatie met het 
hoge aantal woningbraken leek het ons verstandig dit in de gemeente Waddinxveen 
toe te passen, om zodoende inbrekers af te schrikken. Op deze manier is de PCW 
continue bezig om de veiligheid in onze gemeente te borgen en te verhogen. 

 
3. Mensen zien om naar elkaar, juist ook als het minder goed gaat 
Toelichting: De overheid kan niet  alle problemen oplossen. Nu we met z’n allen een stapje terug 

moeten doen, betekent dat ook dat we weer moeten leren om meer naar elkaar om te 
zien. Pas als de eigen sociale kring onvoldoende in staat is hulp te verlenen aan 
iemand met problemen, springt de overheid bij. Verder vindt de PCW dat er kansen 
gecreëerd moeten worden voor mensen die een uitkering krijgen zodat ze een vorm 
van tegenprestatie kunnen leveren en actief kunnen blijven in de samenleving. 

Verantwoording: * Afgelopen periode is een aantal grote taken met betrekking tot de zorg 
(maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg) bij de gemeente komen te liggen: de 
zogenaamde decentralisaties. Het rijk vindt dat een gemeente deze taken veel 
efficiënter kan uitvoeren en geeft  daarom minder geld dan er oorspronkelijk 
beschikbaar was voor deze taken. Ook in Waddinxveen was het de spannende vraag 
of de financiële middelen van het rijk voldoende waren voor de nodige zorg voor onze 
inwoners. Uit de jaarrekening van 2015 is gebleken dat we de nodige zorg konden 
leveren zonder dat dit leidde tot grote tekorten die we eigenlijk wel verwacht hadden. 
Het blijft komende jaren nog wel spannend of de gemeente de nodige zorg binnen de 
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financiële kaders kan blijven leveren. De PCW is van mening dat dat alleen mogelijk is 
als ook ingezet wordt op het inschakelen van de sociale kring rondom zorgvragers. 
Afgelopen periode hebben wij daarom bijvoorbeeld vragen gesteld over de waardering 
van mantelzorgers.  
* Mantelzorgers, vrijwilligers van kerken, (sport)verenigingen, Palet Welzijn, Stichting 
Vrijwilligerswerk Waddinxveen: ze zijn van onschatbare waarde! We zijn blij dat 
inwoners van Waddinxveen naar elkaar omzien en dat mensen elkaar ook in 
verenigingsverband of in organisaties weten te vinden om het ook met elkaar te doen. 
De PCW blijft alert of ouderen, mensen met beperkingen en andere kwetsbare 
groepen niet in een isolement raken.  

 
4. We willen dat historische gebouwen behouden blijven 
Toelichting: In Waddinxveen is door de jaren heen veel cultuurhistorische bebouwing verdwenen. 

De PCW wil graag de overgebleven historische bebouwing voor Waddinxveen 
behouden. Bij opnieuw bouwen op ‘oude’ locaties willen we dat er rekening gehouden 
wordt met de historische uitstraling. 

Verantwoording: * Bij een goed woon- en leefklimaat horen oude(re) gebouwen. Daarom heeft de PCW  
het verkiezingsprogramma opgenomen dat er beleid moet komen om ons cultureel 
erfgoed te beschermen. 
 * Op 14 oktober 2015 heeft de gemeente een Erfgoedverordening vastgesteld. Kern 
van dit beleid is: 
   - op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk 
monument; 
  - een aanwijzing tot monument betekent dat het niet zomaar gesloopt mag worden 
en dat bepaalde werkzaamheden vergunningplichtig zijn en/of dat er overleg met de 
monumentencommissie vereist is. Daarnaast is er een onderhoudsverplichting van 
toepassing; 
  - hiertegenover staat dat 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat de   
eigenaar tegen een gereduceerd tarief een lening kan verkrijgen om restauratie 
mogelijk te maken. 
 * Bij de voorbereiding van dit beleid is de PCW proactief het gesprek aangegaan met 
eigenaren van historische panden, de historische vereniging en andere deskundigen. 
Deze gesprekken hebben ons goed geholpen om de raadsvoorstellen te beoordelen. 
In de gemeenteraad hebben we aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld het 
‘oorlogsmonument’ en gedenktekens en voor zorgvuldige communicatie naar bezitters 
van historisch erfgoed, Verder hebben we gevraagd of er een wandelroute langs 
historische bebouwing uitgezet kan worden. Deze punten zijn allemaal gehonoreerd. 

 
5. Er is voldoende en passend woningaanbod 
Toelichting: PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over voldoende en passend 

woningaanbod voor iedereen. 
Verantwoording: * Bij herhaling heeft de PCW aandacht gevraagd voor de beperkte slaagkans van 

jongeren op een huurwoning. Voor mensen die net niet meer in aanmerking komen 
voor een sociale huurwoning, hebben we het college opgeroepen middeldure 
huurwoningen tot ongeveer € 800 te realiseren. 
* Om de slaagkans voor jongeren op de koopmarkt te vergroten, is op initiatief van de 
PCW de starterslening verhoogd naar € 25.000. Mede door onze inzet zijn er smallere 
en meer betaalbare koopwoningen gebouwd. Hierdoor zijn meer mensen in staat een 
koopwoning te bemachtigen. 
* We zijn het meldpunt #meldhetchris gestart. Hier kon iedereen knelpunten op het 
gebied van huisvesting in Waddinxveen melden. Ook hebben we met diverse 
makelaars gesproken over de Waddinxveense woningmarkt. Daarnaast is er een 
gesprek geweest met de seniorenraad over de problemen waar ouderen tegenaan 
lopen. 

 
6. We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen 
Toelichting: De PCW wil een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen die gekapt moeten 

worden. Ook willen we de oude voetbalvelden van WSE niet gebruiken voor 
woningbouw. Na de scholenbouw willen we dat de rest van de velden een parkachtige 
setting krijgt waarmee een blijvend ‘groene’ invulling gegarandeerd wordt. 
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Verantwoording: * De openbare ruimte is van ons allemaal. Niet voor niets hebben we ons daarom de 
afgelopen jaren ingezet om de kwaliteit van de buitenruimte waar mogelijk in stand te 
houden en te verbeteren. 
* In het beleid maken we onderscheid tussen hoog kwalitatieve centrumgebieden en 
minder intensief gebruikte bedrijventerreinen en buitengebieden. Op die manier 
kunnen we met minder kosten toch een schone, nette leefomgeving bieden, zonder 
concessies te doen op het gebied van veiligheid en beleving. Bij de actualisering van 
de beheerplannen zal de PCW blijven bepleiten dat de beheerniveaus op orde blijven. 
* Bij het meldpunt openbare ruimte of de app BuitenBeter kunt u misstanden snel en 
handig melden. Binnen twee werkdagen heeft u een reactie. 
* De PCW is blij met het collegevoorstel om in 2017 extra bomen te planten in de 
buitenruimte. Dit draagt bij aan een mooie, groene uitstraling van de gemeente. Het 
doel is om in 2018 in Waddinxveen 15% meer bomen te hebben (ten opzichte van 
2015) in bestaand en nieuw te ontwikkelen gebied. 

 
7. Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen stressmaatschappij 
Toelichting: De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs 

stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de zondagsrust. Zondag is een 
dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten blijven. Een dag van kerkgang, 
bezinning, sociale contacten en uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, 
ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf geholpen. 

Verantwoording: * De boog kan niet altijd gespannen staan. Ieder mens heeft rust nodig. De PCW staat 
in de christelijke traditie om hiervoor de zondag te reserveren. Werkgevers, 
werknemers, consumenten, zij hebben allemaal behoefte aan rust in het belang van 
hun welzijn. Daar bovenuit is de zondag voor de PCW ook een dag waarop de winkels 
dicht zijn en de kerken open. 
* Dit standpunt heeft niet(s) met dwang te maken, maar met onze visie op welzijn. 
Zoals de dag volgt op de nacht, zo volgt na een week van hectiek een dag van rust 
voor iedereen. Niet het werk of de school beheersen ons op die dag, maar het gezin, 
de natuur, het geloof en ontspanning. Dat scholen op zondag gesloten zijn vinden we 
heel normaal; dat winkels dat zijn, blijkbaar niet meer. 
* De PCW maakt zich, zolang zij bestaat, sterk voor dat collectieve rustmoment in de 
Waddinxveense samenleving. Met de coalitiepartijen CDA en VVD is afgesproken dat 
we eind dit jaar en begin volgend jaar een representatief onderzoek doen onder de 
bevolking, de ondernemers en het winkelpersoneel naar hun mening over 
zondagsopenstelling van winkels in Waddinxveen. 

 
8. Waddinxveen wordt de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie 
Toelichting: De PCW wil dat de gemeente Waddinxveen zich inzet om de meest 

ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie te worden. Vanuit de bestaande 
middelen willen we een bedrag storten in een ondernemersfonds. 

Verantwoording: * De gemeente Waddinxveen wil de meest ondernemersvriendelijke gemeente in 
Zuid-Holland worden. Om te weten te komen wat daarvoor nodig is, moeten we bij de 
ondernemers zelf zijn. Zij weten als geen ander voor welke uitdagingen zij staan en 
tegen welke vragen en problemen zij aanlopen.  
* De PCW sprak hierover met diverse plaatselijke ondernemers, verschillende 
boomkwekers, marktkooplui, enzovoorts. Daarnaast spraken we ook met de 
Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW) en het Industrieel Contact 
Waddinxveen (ICW). Beide clubs zijn inmiddels gefuseerd tot het 
Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW). 
* We bespraken onder andere het aantal winkelstrips in Waddinxveen en het totale 
winkelaanbod, het gebied tussen Passage en Hefbrug, zondagsopenstelling, het 
ondernemersrisico, digitale infrastructuur, ondernemersvriendelijkheid en het 
vestigingsklimaat. Door deze gesprekken kreeg de PCW een actueel beeld van wat 
ondernemers bezighoudt. De raadsleden gebruiken deze kennis bij hun raadswerk en 
om het college scherp te houden. 
* Sinds een paar jaar heeft Waddinxveen een Ondernemersfonds. Ook de gemeente 
stort daar geld in. Daarmee toont het gemeentebestuur aan dat zij ondernemers in 
Waddinxveen een warm hart toedraagt. 
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9. We gaan zorgvuldig om met de schepping 
Toelichting: Gods schepping is kostbaar, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarom 

willen we duurzaamheid stimuleren. De PCW heeft als doel om Waddinxveen beter 
aan de komende generatie door te geven. Als dit kansen biedt voor Waddinxveen 
willen we twee extra windmolens plaatsen die, bij de locatiekeuze, zo min mogelijk tot 
‘horizonvervuiling’ moeten leiden.  

Verantwoording: * Na het verschijnen van de PCW-notitie Waddinxveense Duurzaamheid 2.0 zijn 
inmiddels veel initiatieven gepasseerd. De werkgroep ‘Fair Trade’ heeft het initiatief 
genomen, waardoor op veel plekken Fair Trade producten verkocht worden. 
Waddinxveen heeft hiermee het predicaat 'fair trade gemeente' gekregen. De 
communicatiewerkgroep DuurzaamWaddinxveen plaatst periodiek inspirerende 
boodschappen in Hart van Holland en organiseert (markt-)bijeenkomsten over 
duurzame energie, energiebesparingstips en afvalreductie. In 2015 was er een pop-up 
store in het nieuwe winkelcentrum met allerlei innovaties op het gebied van duurzame 
energie. 
* Met het nieuwe duurzaamheidsbeleid  zijn de ambities voor Waddinxveen 
vastgesteld. De PCW heeft specifiek aandacht gevraagd voor het stimuleren van 
groene daken. Groene daken dragen bij aan duurzaamheid door beter benutten van 
regenwater, vermindering van warmte en fijn stof en reduceren de piekbelasting op 
riolering bij extreme regenbuien. 

 
10. We willen een gezond huishoudboekje, zonder dat de lasten omhoog gaan 
Toelichting: De PCW wil een gezond huishoudboekje zonder dat de lasten omhoog gaan. 

Problemen worden nu aangepakt en niet doorgeschoven. OZB mag alleen met de 
inflatie mee stijgen.  

Verantwoording: * Dat was een spannende uitdaging in 2015. De rijksoverheid had de uitvoering van 
veel regelingen in het sociaal domein overgedragen aan de gemeenten. Maar de pot 
geld die erbij hoorde, had de rijksoverheid eerst een flink portie euro’s lichter gemaakt. 
Eigenlijk zeiden ze: jullie moeten hetzelfde doen als wij deden, maar krijgen er minder 
geld voor. Ga er maar aan staan. 
* We rekenden met elkaar op forse tekorten en bereidden ons voor op stevige 
bezuinigingen. Maar gelukkig hebben we het gefikst. Door zorgvuldig beleid, goede 
controle en meevallende uitgaven zijn de tekorten niet zo hoog als we vreesden. Ook  
de komende jaren lijken we geen negatieve resultaten te krijgen. De begroting voor de 
komende jaren vertoont zelfs een positief saldo. 
 * In 2015 en 2016 zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen gelijk gebleven. Dit 
was ook afgesproken tussen de coalitiepartijen PCW, CDA en VVD. 
* Samenvattend kunnen we stellen dat de financiële positie voor Waddinxveen gezond 
is gebleven en de gemeente voldoende reserves heeft om eventuele toekomstige 
tegenvallers op te vangen. Hulde aan het gemeentebestuur voor hun zorgvuldig 
omgaan met de schaarse middelen. 
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Bijlage 5. Belangrijke thema’s uit 2016 met inbreng PCW 
 
 
Onderwerp Standpunt of specifieke inbreng PCW 

Alle onderwerpen Als fractie proberen wij, met het college, een consistent beleid te 
voeren. Dit betekent dat wij nogal eens de rol van ´hoeder van de 
coalitie´ innemen. Een dergelijke rol valt niet altijd op, maar is wel 
wezenlijk. 

Startnotitie Toekomstvisie 
Waddinxveen 

In de eerste helft van 2016 heeft de gemeente gewerkt aan het tot 
stand komen van een toekomstvisie 2030 voor Waddinxveen. Alle 
fracties hebben geparticipeerd in een klankbordgroep en zijn 
aangeschoven bij diverse bijeenkomsten met bewoners van 
Waddinxveen. Besluitvorming vindt naar verwachting begin 2017 
plaats.  

Budget starterswoningen In januari 2016 is het budget voor de startersleningen aanzienlijk 
verhoogd. Reden hiervoor was het succes van de regeling, 
waardoor het beschikbare budget opraakte. Eerder is op initiatief 
van de PCW de maximale lening verhoogd naar € 25.000. Dit blijkt 
in de praktijk goed uit te pakken; diverse personen hier gebruik van 
kunnen maken. De € 25.000 blijkt over het algemeen (ruim) 
voldoende om in de vraag te kunnen voorzien. 

Woonwagenbeleid Op 10 februari hebben we het woonwagenbeleid vastgesteld. 
Belangrijke thema’s die hierbij spelen zijn: 

- Verantwoordelijk handelen van alle betrokken partijen 
- Fair toewijzingsbeleid zodat er een duurzame 

woonwagencultuur kan blijven bestaan. 
Om deze punten te benadrukken hebben we een motie ingediend 
waarbij wij het college oproepen de uiteindelijke uitbreiding van het 
aantal standplaatsen in de raad terug te laten komen ter 
besluitvorming. 
Tevens hebben we naar aanleiding van de reactie van het college 
een (mondeling) amendement opgesteld om de betrokkenheid van 
Woonpartners in dit beleid en de noodzaak om hierin gezamenlijk 
te handelen te onderstrepen.   

Uitspraak College rechten van 
de mens 

Op 23 maart hebben we een mondelinge vraag gesteld aan het 
college van B&W naar aanleiding van een uitspraak van het 
College voor de Rechten van de Mens dat de gemeente een 
bewoonster gediscrimineerd zou hebben bij toepassing van het 
Waddinxveense verhuurbeleid van woonwagenlocaties. 

Vitaal sportbeleid Twee moties ingediend, die beiden zijn aangenomen. Kern van 
onze bijdrage is dat de richting van het beleidsstuk goed is maar 
dat er nog een concretiseringsslag gemaakt moet worden. Daarom 
hebben we moties ingediend waarvan de kern luid om uiterlijk 
maart 2017 met een uitwerkingsplan te komen dat tot stand 
gekomen is in overleg met, en gedragen, wordt door de betrokken 
maatschappelijke partners waaronder sportverenigingen, pallet 
welzijn en eventuele commerciële partijen die in Waddinxveen 
actief zijn m.b.t. sportactiviteiten en op basis van dit uitvoeringsplan 
een integrale businesscase/exploitatiemodel uit te werken.  
Het tweede punt van de bijdrage ging in op de rol van de 
buurtsportcoaches. Daarbij hebben we een motie ingediend om de 
inzet, effectiviteit en toegevoegde waarde van de 
buurtsportcoaches te evalueren. En vervolgens pas een keuze te 
maken om hun fte al dan niet uit te breiden. 

Publieke dienstverlening 
Waddinxveen 

De Groene Hart Rekenkamercommissie deed onderzoek naar de 
kwaliteit van de publieke dienstverlening in Waddinxveen. 
Waddinxveen scoort goed en daar hebben we als PCW onze 
blijdschap over uitgesproken. Aandachtspuntje is de digitale 
volwassenheid. Daar is voor de gemeente nog een stap in te 
maken.  
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Onderwerp Standpunt of specifieke inbreng PCW 

Voortgang proces nieuwe 
gemeentehuis 

De keuze om de voormalige Rabobank om te bouwen naar een 
nieuw gemeentehuis is niet in stilte genomen. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en er ligt inmiddels een serieus ontwerp. Het 
gebouw zal minder ver uitgebouwd worden, wat hopelijk tot minder 
bezwaar vanuit de omgeving leidt. De gemeente steekt veel 
energie in de communicatie met de omwonenden. Qua 
duurzaamheid is er in “het nieuwe gemeentehuis” meer te 
realiseren, dan aanvankelijk werd verwacht.  

Zondagsopenstelling Op grond van de winkeltijdenverordening is er in Waddinxveen op 
zondag vanaf 16.00 uur een avondwinkel (supermarkt) geopend. 
Aangezien de termijn van de vergunning verliep moest er een loting 
plaats vinden tussen de bestaande supermarkten (met een 
bepaalde vloeroppervlakte). De uitvoering van de verordening is 
een aangelegenheid van Burgemeester en Wethouders. De PCW 
fractie heeft zich daar dan ook niet mee bemoeid. Lokaal en politiek 
gaf het echter wel weer reuring. Een deel van de politiek en de 
bevolking grijpt iedere kans aan om de zondagsrust te bekritiseren. 
Ons wordt vaak verweten dat we “dingen” verbieden, maar het gaat 
de PCW niet in de eerste plaats om het verbod, maar om de 
gewenste en noodzakelijke (zondags)rust. 

RTW-poll zondagsopenstelling D66, WeWa en PvdA/Groen links hebben met behulp van de RTW 
een poll georganiseerd over de vraag “Vindt u dat de winkels in 
Waddinxveen op zondag open mogen zijn”? Ook de Waddinxvener 
en het Algemeen Dagblad hielden een vergelijkbare poll. De 
uitkomsten ontliepen elkaar niet erg. Circa 2/3 van de stemmers 
was voor opening van de winkels op zondag en 1/3 tegen. De PCW 
heeft veel bezwaren tegen de poll. Ten eerste omdat de media, die 
zijn ingezet bepalend zijn voor de uitslag. Ten tweede omdat 
ondernemers en vaste werknemers geen inbreng hebben als 
groep. Uiteindelijk bepaalt deze poll niet wat er in Waddinxveen met 
de winkelopening op zondag gaat gebeuren, maar is het 
coalitieakkoord leidend.  

IHP Onderwijs In de raad is eerder gesproken en besloten over scholenbouw in 
Waddinxveen Noord. Bij de uitwerking van de plannen hiervoor 
bleken er een aantal dillema’s te zijn (gymlokalen, kinderopvang, 
budget, bouwbesluit, etc.). Vorig jaar juli heeft de raad het college 
gevraagd om met een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 
te komen.  
Op 20 april hebben we in de raad over het plan gesproken en er 
unaniem mee ingestemd. Het plan heeft betrekking op al de 
basisscholen. Komende jaren worden al de scholen aangepakt. 
Sommige scholen worden gerenoveerd, anderen krijgen een nieuw 
schoolgebouw. 
Als PCW zijn wij tevreden over dit plan. In het bijzonder om de 
volgende redenen: 
1. Het is een echt integraal plan voor al de Waddinxveense 
basisscholen. 
2. Het is niet een plan met een korte horizon maar echt een plan 
voor lange termijn. Hier kunnen we mee vooruit. 
3. Onze Waddinxveense basisschooljeugd krijgt een kwalitatief 
goede leeromgeving. 
4. Niet alleen de jeugd maar ook de meesters en de juffen krijgen 
een goede werkomgeving. Dit werkt ongetwijfeld positief bij werving 
van nieuw personeel. 
5. Het is een breed gedragen plan, gedragen door al de besturen 
en directies. 
 
Uiteraard hadden we ook nog wel een aantal vragen en 
opmerkingen bij dit plan. 
1. Om te zorgen dat het een integraal en breed gedragen plan blijft 
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Onderwerp Standpunt of specifieke inbreng PCW 

is volgens ons een strakke regie nodig en waar mogelijk ook op 
onderdelen een gezamenlijk optrekken. Dit kan financieel gezien 
ook voordeel opleveren. We hebben de wethouder gevraagd of zij 
toe wil zien op de integrale uitwerking en om te voorzien in een 
overkoepelende regisseur. 
2. Het is nog niet duidelijk hoe het bouwheerschap 
(opdrachtgeverschap) ingevuld wordt. Wel is duidelijk dat er een 
strakke planning is met veel volgordelijkheid, dat er een hoog 
kwaliteitsniveau als uitgangspunt gekozen is en dat het hele plan 
heel veel geld kost. We hebben aandacht gevraagd voor risico- en 
projectmanagement.  
3. In totaal wordt 19 miljoen euro besteed komende jaren. Wij 
zouden het waardevol vinden als bij de besteding ook lokale 
partijen betrokken worden. Aannemers bijvoorbeeld. Op die manier 
profiteren de Waddinxveense ondernemers mee van het integrale 
plan. 

Groenstructuur en 
Groenbeleidsplan 

Het groenbeleidsplan dat in april 2016 is aangenomen mocht 
rekenen op steun van de PCW. Veel elementen uit ons 
verkiezingsprogramma vinden we hierin terug, zoals adoptiegroen 
en het ‘boom-voor-boom’-principe. Een discussie over een 
specifieke bomengroep aan het Machtelderf beheerste de 
discussie. Dit leverde de nodige discussie op: gaan voor maximaal 
behoud van groen, of ook recht doen aan de gevoelens van 
overlast en onveiligheid van omwonenden? Uiteindelijk heeft de 
PCW besloten dit laatste te doen en is met steun van de PCW een 
motie aangenomen die oproept de betreffende bomengroep te 
kappen en in overleg met bewoners nieuw groen in de wijk terug te 
brengen. 

Verklaring van geen 
bedenkingen Reigersburgh 

Het plan voorziet in een wijziging en deels ook vergroting van het 
bouwvlak. De gemeenteraad toetst of de beoogde ontwikkeling past 
binnen het bredere spectrum van ruimtelijke ontwikkelingen in 
Waddinxveen. In dat licht is het goed te beseffen dat in onze 
Ontwikkelingsvisie 2030 het Zuidwesten van Waddinxveen, denk 
onder andere aan de Glasparel+ en het gebied langs de Plasweg, 
forse uitbreiding van bebouwing en wijzigingen in gebruik van 
gronden voorziet. De plannen van manege Reijgersburgh passen 
naar onze mening in dat geheel. 

Duurzaamheidsvisie met het verschijnen van de duurzaamheidsvisie heeft Waddinxveen 
een samenhangende ambitie geformuleerd op het gebied van 
duurzaamheid, waarbij de volgende doelstellingen zijn 
geformuleerd: 

1. Waddinxveen heeft in 2025 een leefomgeving die 
gezondheid en welbevinden van mensen positief 
beïnvloedt. 

2. Waddinxveen is in 2025 CO2-neutraal en wekt minimaal 25 
% van haar energie duurzaam op. 

3. Grondstofcycli zijn in 2025 voor 50% gesloten op een zo 
laag mogelijk schaalniveau. 

Een mooi vervolg op de notitie Waddinxveense 
Duurzaamheidsvisie 2.0 die de PCW in 2012 heeft gepresenteerd. 

Vastgoednota 2016 
 
& 
 
Meerjarenonderhoudsplan 
gemeentelijk vastgoed 

De gemeente heeft vastgoed in het bezit. De vastgoednota geeft 
kaders voor het optimaliseren van deze vastgoedportefeuille. 
Samen met nog op te stellen accommodatiebeleid wordt daarmee 
een efficiënter gebruik van het gemeentelijk nagestreefd. 
De vastgoedvoorraad van de gemeente is continue in ontwikkeling. 
Er zijn prestatie-indicatoren bepaald aan de hand waarmee de 
kwaliteit van het vastgoed wordt gedefinieerd. 
In het meerjarenonderhoudsplan worden de benodigde budgetten 
vastgesteld voor het onderhouden van dit gemeentelijk vastgoed. 
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Vaststellen bestemmingsplan 
Hospice 

Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel om de 
planologische mogelijkheid voor een Hospice te creëren. Het 
plangebied is gelegen op het terrein van Onderweg 8 achter de 
Plasweg 27. Een ‘mooi’ initiatief. Uit de stukken bleek dat de 
brandveiligheid in eerste instantie, door lange aanrijtijden, niet op 
orde was. De aanrijdtijden in Waddinxveen worden door de plaats 
van de kazerne aan de Noordkade in Waddinxveen op veel 
plaatsen niet gehaald. Nu is de aanrijdtijd verkort vanwege de 
beperkte zelfredzaamheid van de cliënten. De ontwikkelaar heeft 
aangegeven die zaken te treffen die noodzakelijk zijn voor de 
veiligheid, dit is in overleg met de brandweer gedaan.  

Evaluatie Speelruimteplan  Het speelruimteplan is geëvalueerd. Het speelruimteplan was 
duidelijk en helder. Goed dat er contact geweest is met de 
wijkplatforms. Prima! Opvallend is dat sommige wijken sterk 
‘verjongen’. Wij hebben hiervoor aandacht gevraagd. In de bijdrage 
wel aandacht gevraagd voor de veiligheid van de speeltuinen, de 
toename van de jonge gezinnen in relatie met het minderen van 
een aantal speelplekken. En het betrekken van de ouders en 
kinderen bij de inrichting van de speelplekken zelf. Positief punt is 
de betrokkenheid van ouders en kinderen bij de ontwikkeling van 
de inrichting van plekken. Dit kregen wij regelmatig te horen en 
college daarop gecomplimenteerd. 

VTH-verordening Waddinxveen De Wet VTH maakt sinds april 2016 onderdeel uit van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet bevat 
kwaliteitseisen met betrekking tot organisatie en personele 
bezetting van vergunningen, toezicht en handhaving. Op grond van 
deze wet moet iedere gemeente(raad) een zogenaamde VTH-
Verordening vaststellen. Hierin worden kwaliteit en het niveau van 
de dienstverlening verankerd. Voor Waddinxveen betekent dit dat 
de kwaliteit van de dienstverlening nog zal stijgen. Naar aanleiding 
van onze vragen hebben wij de toezegging gekregen dat wanneer 
de kosten sterk zullen stijgen wij actief geïnformeerd worden. 

Jaarrekening 2015 Een bijzonder proces dit jaar met de jaarrekening. Door de 
afhankelijkheid van andere instanties kon de jaarrekening niet als 
eenheid aan de raad worden aangeboden, maar in etappes. De 
drie decentralisaties veroorzaakten vertraging in de afronding van 
het rekeningsproces. Op basis van een mondelinge verklaring van 
de accountant is de jaarrekening 6 juli toch vastgesteld.  
De jaarrekening gaf zeker reden tot vreugde en dankbaarheid. De 
tekorten die gevreesd werden vanwege de invoering van de drie 
decentralisaties zijn erg meegevallen. Meerjarig verwachten we nu 
zelfs uit te kunnen komen met het geld dat we hebben. 

Uitbreiding project Polder 
Bloemendaal 

Het project glassanering is uitgebreid met een tweetal percelen 
(Kwakernaak en Van Triet). Al in 2014 waren enkele ‘knelpunten’ 
bekend maar het was toen niet mogelijk deze op te lossen. Dit is nu 
gebeurd. Het project betekent een impuls voor gehele gebied 
(polder Bloemendaal). De uitbreiding van het project is goed voor 
Waddinxveen: met de uitvoering wordt de kwaliteit en 
natuurbeleving van de Polder vergroot en de bedrijven die eerst de 
dupe waren van wijzigingen in het ruimtelijk beleid of wegvallen 
bestaande subsidies/wijziging EHS zijn nu geholpen en kunnen 
elders een doorstart maken. Als PCW hebben we aandacht 
gevraagd voor overlast onkruidgroei in transformatiegebieden.  

Verzoek COA voor gesprek over 
vestiging noodopvang 
asielzoekers 

Waddinxveen heeft haar steentje bijgedragen in de crisisopvang 
van vluchtelingen. De COA heeft gevraagd of Waddinxveen het 
gesprek aan wil gaan over een opvang van vluchtelingen. De PCW 
stelt zich op het standpunt, dat je als christenen altijd bereid moet 
zijn mensen in nood hulp te bieden. Het lijkt ons het beste als er 
een opvang in Waddinxveen komt van 200 tot maximaal 300 
vluchtelingen voor maximaal 5 jaar. Het moet een opvang zijn, 
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waarin voldoende voorzieningen aanwezig zijn om de mensen een 
zinvolle dagbesteding te bieden, veiligheid gewaarborgd is en 
medische voorzieningen present. Samen met de PvdA/GL en 
WeWa dienden we een motie in om geen satelliet-azc (van Gouda)  
in Waddinxveen te vestigen, maar een zelfstandige opvang. Deze 
motie werd raadsbreed gesteund. 

Vaststellen notitie herijking 
minimabeleid 2016 

Belangrijk punt in de herijking van het minimabeleid is het 
gelijktrekken van de grens van het inkomen waarbij Waddinxveners 
aanspraak kunnen maken op minimaregelingen. Die grens was niet 
bij al de regelingen hetzelfde. Met deze notitie is de inkomensgrens 
voor alle minimaregelingen gelijkgetrokken op 130% van het 
wettelijke sociale minimum. 
 
Voor de PCW is dit altijd al een belangrijk punt geweest omdat er 
een lagere norm (<130%) toch gezinnen buiten de boot vallen die 
juist goed gebruik zouden kunnen maken van de minimaregelingen. 
Op deze manier bevorderen we als gemeente dat iedereen mee 
kan blijven doen (met studie, sport, maatschappelijke activiteiten, 
etc.). 

Vaststellen bestemmingsplan 
Meteorenweg 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt opgemerkt dat de 
brandweer niet binnen de normtijden aanwezig kan zijn. Aandacht 
gevraagd voor bereikbaarheid hulpdiensten en meer concreet de 
brandweer. Naar aanleiding hiervan wordt memo toegezegd. 

Bestuursrapportage I en II  
(BURAP I en II) 

Twee keer per jaar stuurt het college een Bestuursrapportage 
(Burap) naar de raad. Daarin wordt de voortgang van de uitvoering 
van de lopende begroting beschreven. De raad stelt vragen aan het 
college, met name over risico´s, kan moties indienen en moet 
uiteindelijk de Burap vaststellen. 
Burap I werd behandeld in de vergadercyclus van eind 
augustus/begin september. De PCW heeft gevraagd naar de 
kosten van het woonwagenbeleid, de invulling van de vacatures 
voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)en verschillende 
uitgaven voor meer extra gemeentepersoneel. Deze vragen zijn 
naar tevredenheid beantwoord. Verder legde de PCW de vinger bij 
een risico van 9 ton bij de NSDMH (Netwerk Sociaal Domein 
Midden Holland).  
Burap II is besproken in de decembercyclus. Deze Burap doet 
vermoeden dat de jaarrekening van 2016 een goed resultaat zal 
hebben.  De PCW heeft aandacht gevraagd voor het aantal 
overheveling van budgetten naar het volgende jaar. Deze 
budgetten zijn wel begroot, maar niet of gedeeltelijk gebruikt. 
Misschien plant het college teveel projecten en komt het aan de 
uitvoering niet toe, zo gaven wij aan. Door het doorschuiven 
kunnen de geplande werkzaamheden in 2017 in de knel komen. 
Dat zorgt voor een nog groter effect van doorschuiven van 
budgetten. Nogmaals is aandacht gevraagd voor het risico bij de 
NSDMH. Wanneer komt daar duidelijkheid over? 

Vaststellen notitie herijking 
minimabeleid 2016 

Belangrijk punt in de herijking van het minimabeleid is het 
gelijktrekken van de grens van het inkomen waarbij Waddinxveners 
aanspraak kunnen maken op minimaregelingen. Die grens was niet 
bij al de regelingen hetzelfde. Met deze notitie is de inkomensgrens 
voor alle minimaregelingen gelijkgetrokken op 130% van het 
wettelijke sociale minimum. 
  
Voor de PCW is dit altijd al een belangrijk punt geweest omdat er 
een lagere norm (<130%) toch gezinnen buiten de boot vallen die 
juist goed gebruik zouden kunnen maken van de minimaregelingen. 
Op deze manier bevorderen we als gemeente dat iedereen mee 
kan blijven doen (met studie, sport, maatschappelijke activiteiten, 
etc.). 
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Tussenrapportage Preventienota Naar aanleiding van de tussenrapportage van de Preventienota een 
aantal vragen gesteld. Er was onduidelijkheid over het on-hold 
zetten van de sociaal makelaar, onduidelijkheid over preventieteam 
0-100, en over het resultaat van de pilot ‘Fit aan het werk’ daar zijn 
goede antwoorden vanuit het college opgekomen. Buiten deze 
vragen was het een positieve tussenrapportage. 

Notitie huurwoningen Naar aanleiding van diverse moties die al eerder door de raad zijn 
aangenomen deze collegeperiode, heeft het college in een notitie 
aangegeven hoe zij invulling wil geven aan deze moties. Het gaat 
dan om zaken als het tegengaan van scheefwonen, vergroten van 
kansen voor starters en het realiseren van huurwoningen tot € 800. 
De notitie van het college was voor de PCW aan de magere kant; 
concrete uitvoering van de moties (die teruggrijpen op de 
woonvisie) wordt gemist. Hierop is de wethouder kritisch bevraagd. 
Uiteindelijk heeft e.e.a. geresulteerd in een themabijeenkomst van 
de raad over het onderwerp ‘wonen’ eind november 2016. 

Uitvoering woonwagenbeleid 
2016 

In februari 2016 is het woonwagenbeleid vastgesteld (zie hiervoor). 
Middels dit besluit is nadere invulling gegeven in de onderbouwde 
uitbreiding van het aantal standplaatsen en worden kaders 
gecreëerd voor substantiële investeringen om de kwaliteit van de 
woonwagenlocatie op de Pater Jornaweg te verbeteren. De PCW is 
blij met dit besluit en hoop hiermee een langslepend dossier te 
kunnen afsluiten. 

Verordening en nadere regels 
Wmo en jeugd 

Inmiddels wordt ruim 1,5 jaar uitvoering gegeven aan de nieuwe 
taken binnen het sociaal domein. Naar aanleiding van ervaringen 
vroeg de verordening om een herziening. Daarnaast waren er ook 
procesmatige en juridische punten die om verbetering vroegen.   
 
Op zich was dit geen ‘zwaar’ stuk. Als PCW hebben we wel een 
amendement ingediend met betrekking tot het opnemen van de 
vertrouwenspersoon in de verordening. De vertrouwenspersoon is 
indertijd door de PCW voorgesteld en door de raad overgenomen. 
Het is een Waddinxveense invulling met betrekking tot de WMO en 
de jeugdzorg die goed blijkt te werken. We vonden het belangrijk 
om deze vertrouwenspersoon te benoemen in de verordening. Door 
dit amendement is dit geregeld. 

Programmabegroting 2017 De gemeente Waddinxveen heeft voor 2017 een sluitende 
begroting. Dat betekent dat de uitgaven van de gemeente niet 
hoger zullen zijn dan de inkomsten. Vorig jaar kende de begroting 
nog meerjarige tekorten als gevolg van de dreigende tegenvallers 
in de zorg. Dit is in 2015 goed uitgepakt en zodoende ligt er nu een 
meerjarenbegroting met in de jaren 2017 tot en met 2020 een 
voordelig saldo. Complimenten aan het college.  
- Bij de behandeling van de begroting worden er door de fracties in 
de gemeenteraad altijd Algemene Beschouwingen gehouden. De 
PCW heeft daarin de inwoner centraal gesteld. Dat past bij de 
toerustingsbijeenkomsten, die de fractie dit jaar heeft gehouden. De 
gemeenteraad nam een motie aan waarbij het college om een 
memo wordt gevraagd over de “burgernabije overheid”. 
- Het armoede beleid ligt de PCW na aan het hart. Het is vanuit 
onze christelijke roeping dat we deze mensen nooit in de steek 
mogen laten.  
- Er is in de raad veel aandacht gevraagd voor doorstroming van 
goedkopere, naar middel-dure woningen. In de Algemene 
Beschouwing nam de PCW het dit keer op voor de oudere inwoner 
en zijn woning. Het college heeft, op verzoek van de PCW, 
toegezegd te onderzoeken of een zogenaamde “blijverslening”(voor 
ouderen om in hun  eigen huis te kunnen blijven wonen) in 
Waddinxveen kan worden geïntroduceerd. 
- Om het belang van de band tussen gemeente – ondernemers – 
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en inwoners te onderstrepen, wilde de PCW het Ondernemersfonds 
structureel maken. Nu loopt dat met deze collegeperiode af. Een 
motie om het budget voor dit fonds ook na 2018 op te nemen, 
strandde, doordat alleen de VVD deze motie steunde.  
- Een mooi succes was het aanvaarden van een motie, waarin het 
college gevraagd is voor alle gemeentelijke bezittingen te 
onderzoeken of levensduur rendabele energiebesparende 
investeringen mogelijk zijn.   
- De algemene beschouwing sloot af met de constatering dat de 
PCW in de Joods- Christelijke traditie staat en haar waarden en 
normen ontleent aan de Bijbel. We wensen en bidden het college 
Gods zegen toe.  

Monitor Sociaal Domein Het college heeft een monitor gepresenteerd met een goede balans 
tussen kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. De monitor is nog 
niet af. Andere onderdelen van het sociale domein zullen bij de 
volgende versie toegevoegd worden zodat er één totaalmonitor 
voor het sociale domein ontstaat.  
 
Bij de bespreking in de raad hebben wij als PCW drie woorden uit 
de conclusies onderstreept: bejegening, empathie en 
communicatie. In de monitor wordt geconcludeerd dat deze 
aspecten meer aandacht nodig hebben. De wethouder heeft 
aangegeven dat dit de aandacht heeft. 

Verordening Voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2017 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de buitenkant van de scholen. Voorheen 
lag deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. Deze wijziging was 
nog niet verwerkt in de verordening (uit 2010). Daarnaast bevat het 
integrale huisvestingsplan dat in april 2016 door de gemeenteraad 
is vastgesteld ook zaken die in de verordening verankerd moesten 
worden. Deze twee zaken zijn in overleg met de schoolbesturen 
verwerkt in de nieuwe verordening. 
 
Omdat er al eerder over de twee genoemde aanleidingen was 
gesproken, had de PCW geen opmerkingen op de nieuwe 
verordening. Alleen D66 had een opmerking over de afstand tussen 
scholen en gymzalen. Het amendement dat D66 hiervoor opgesteld 
had, is niet aangenomen. Overige partijen hadden ook geen 
opmerkingen. De verordening is in de raad van 14 december dan 
ook vastgesteld. 
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Naam werkgroep Doel en resultaat 

* Uitwerking verkiezingsprogramma 
 
Samenstelling: alle fractieleden 

Doel: actiepunten opstellen en opnemen in 
jaarprogramma, jaarlijks evalueren. 
 
Termijn: overzicht in 2014, jaarlijks evalueren. 
 
Resultaat: naar aanleiding van het 
verkiezingsprogramma zijn actiepunten 
opgesteld en deze zijn verwerkt in het 
jaarprogramma van de fractie. Dit wordt jaarlijks 
geëvalueerd en geactualiseerd 

* Werkgroep Permanente Profilering (inclusief 
nieuwe website). 
 
Samenstelling: Chris, (voorzitter), Jannes, Peter 
(secretaris/coördinatie), Corine (lid), Robbert 
(lid) en Ton (lid) 

Doel: jaarprogramma opstellen met betrekking 
tot contacten achterban, werkbezoeken, 
gesprekken, de oprichting van een 
deskundigennetwerk. Daarnaast voorbereiding 
nieuwe website. 
 
Termijn: doorlopend (sinds 2011) 
 
Resultaten: 
- bijeenkomsten PCW-Kennisnetwerk 
- PCW op braderie Dorpstraat 
- verantwoording en informatie via website, 
Facebook en Twitter 
- Diverse werkbezoeken en gesprekken (zie 
elders) 

* Fractiereglement en -handleiding 
 
Samenstelling: Peter 

Doel: opstellen nieuw fractiereglement en 
fractiehandleiding (wijze van vergaderen, hoe 
gaan wij met elkaar en andere fracties om etc.) 
 
Termijn: afronding en vaststelling 2014. 
 
Resultaat: notitie en reglement zijn afgerond in 
het najaar 2014. 

* Werkgroep evaluatie fractie 
 
Samenstelling: 
- voorjaar 2015: Erik, Martijn en Peter 
- voorjaar 2016: Peter en Jannes 

Doel: voorbereiding evaluatie functioneren 
fractie. Doel is jaarlijks onze werkwijze te 
evalueren en daar lessen uit te trekken. Jaarlijks 
terugkerend. 
 
Termijn: jaarlijks (sinds 2011) 
 
Resultaat 1: op 8 juni 2015 hebben wij ons 
functioneren geëvalueerd. 
Resultaat 2: op 12 september 2016 hebben wij 
ons functioneren geëvalueerd 
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Wat en wanneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Motie Woonwagenbeleid 
10 februari 2016 

PCW (initiatief, 
Erik), CDA, 
WeWa en VVD 

Naar aanleiding van het woonwagenbeleid heeft de 
PCW verzocht In overleg met de bewoners en 
Woonpartners de toekomstige ruimtebehoefte van de 
Waddinxveense woonwagenbewoners en hun 
kinderen te inventariseren en de mogelijkheden om de 
hiervoor aan de Pater Jornaweg hierdoor ruimte te 
realiseren.  
Tevens is verzocht met Woonpartners te onderzoeken 
hoe het beheer van de woonwagenlocaties kan 
worden verbeterd, de achterstand weg te werken en 
duurzame maatregelen overeen te komen om 
verloedering van de locaties in de toekomst tegen te 
gaan 

21 voor, 0 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. 

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot 
inbrekerswerktuigen en 
inbraakpreventie 
10 februari 2016 

PCW 
(Peter en Jannes) 

Veiligheid, aanpak jeugdoverlast, handel in drugs en 
het voorkomen van inbraken scoren erg hoog in het 
Waddinxveense veiligheidsbeleid. Ondanks de hoge 
prioritering vinden er helaas nog steeds inbraken 
plaats. De gemeente Putten heeft een creatieve, maar 
ook juridisch door de Raad van State geaccordeerde 
bestuursrechtelijke aanpak. Hiervan gaat ook een 
preventieve werking uit. Via schriftelijke vragen is het 
college hierop geattendeerd en gevraagd dit over te 
nemen. 

n.v.t. Het college zegt toe dit 
verder uit te zoeken en de 
gemeenteraad hierover te 
informeren. 

Motie Vitaal Sportbeleid 1 
23 maart 2016 

PCW (initiatief, 
Jannes en 
Lambert) en VVD 

Het verzoek was om uiterlijk in september 2016 met 
een integraal implementatieplan te komen. In dit plan 
moest worden opgenomen op welke wijze 
sportverenigingen bijdragen aan het preventie op het 
sociaal domein en de verwachtingen met betrekking 
tot sportdeelname en de hiervoor benodigde 
accommodaties. 

20 voor, 0 tegen Besluitvorming zal zijn in 
maart 2017 

Motie Vitaal Sportbeleid 2 
23 maart 2016 

PCW (initiatief, 
Jannes en 
Lambert) en CDA 

Voordat de het aantal fte’s buurtsportcoaches wordt 
uitgebreid moet eerst in kaart worden gebracht wat 
hun toegevoegde waarde is (evaluatie) en vervolgens 
of en zo ja wat de benodigde behoefte en capaciteit is. 

17 voor, 3 tegen Plan van implementatie is 
langs de raad geweest ter 
kennisname. We blijven er 
positief-kritisch naar kijken. 
Het blijft een gevoelig 
dossier binnen de raad. 
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Wat en wanneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Mondelinge vragen 
23 maart 2016 

PCW 
(Erik) 

Verhuurbeleid woonwagen / uitspraak Comité 
Rechten van de Mens 

n.v.t.  

Mondelinge vragen 
23 maart 2016 

PCW 
(Lambert) 

Waardering mantelzorgers n.v.t.  

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot tekort aan 
elektrische oplaadpalen 
29 maart 2016 

PCW 
(Peter) 

Naar aanleiding van een deskundigenrapport bleek 
dat de komende jaren landelijk het tekort aan 
oplaadpalen voor elektrische auto’s zal toenemen. Dat 
was voor de PCW-fractie aanleiding om hierover 
schriftelijke vragen te stellen. 

n.v.t. Het college geeft aan het 
knelpunt te onderkennen en 
dit mee te nemen in de 
duurzaamheidsvisie (reactie 
college 13 april 2016) 

Motie kappen grauwe 
abelen 
20 april 2016 

VVD (initiatief), 
PCW en CDA 

Diverse keren hebben insprekers zorgen geuit over 
een bomengroep aan het Machtelderf. Na ampel 
beraad is besloten deze zorg te honoreren en mee te 
gaan met de motie die oproept deze bomen te 
kappen. 

12 voor, 8 tegen Het collega heeft de motie 
over willen nemen, maar is 
in gesprek met voor- en 
tegenstanders van de kap 
om tot een compromis te 
komen en een oplossing te 
realiseren waar de wijk 
weer verder mee kan. 

Mondelinge vragen 
20 april 2016 

PCW 
(Jannes) 

In april 2016 verscheen er een rapport van de 
Nederlandse zorgautoriteit waaruit bleek dat de 
responstijden van ambulances veelal niet binnen de 
normen vielen. Gevraagd is naar de situatie in 
Waddinxveen 

n.v.t. Het college bevestigt dat 
een (groot) deel van de 
spoedeisende ritten niet 
wordt gehaald. Via de 
vierjaarlijkse vergaderingen 
van de RDOG probeert de 
gemeente invloed aan te 
wenden om dit punt aan de 
orde te stellen. Daarnaast 
worden politie en 
brandweer toegerust voor 
eerste hulp activiteiten. 

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot AD 
Misdaadmeter 
27 mei 2016 

PCW 
(Jannes en Peter) 

De achterliggende jaren is de gemeente steeds 
"gestegen" op de 'ranglijst' van de AD-
Misdaadmonitor. Stonden we 2014 op plek 190, in 
2015 was dat plek 139 en dit jaar op plaats 118. Om 
deze reden heeft de PCW-fractie hierover schriftelijke 
vragen gesteld. 

n.v.t. Het college geeft aan dat de 
problematiek bekend is, 
geeft aan dat het AD ten 
onrechte geen onderscheid 
maakt tussen pogingen en 
daadwerkelijke misdaden 
en ziet geen aanleiding om 
inzet te intensiveren. 

Mondelinge vragen 
8 juni 2016 

PCW  
(Lambert) 

Vragen over de gevolgen van de opheffing van 
projectgezinnen bij Horizon Pleegzorg 

n.v.t. De wethouder is in gesprek 
met Horizon en pleeggezin 
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en inzet is dat 
pleegkinderen niet 
(onnodig) overgeplaatst 
worden. 

Mondelinge vragen 
6 juli 2016 

PCW, mede 
namens D66 en 
VVD 
(Peter) 

Gevraagd wordt naar de voortgang van de 
onderzoeken en gesprekken over de warmterotonde 

n.v.t. Waddinxveen is nog steeds 
‘aangehaakt’ en actief 
betrokken. In oktober 2016 
wordt besluitvorming 
verwacht. 

Motie kaderstelling 
beoordeling verzoek COA 
6 juli 2016 

PvdA/GroenLinks, 
PCW en WeWa 

Naar aanleiding van het verzoek van de COA (30 juni 
2016) verzoekt de gemeenteraad alleen te spreken 
voor een volwaardige opvang voor asielzoekers (met 
voorzieningen etc.) en niet in gesprek te gaan over 
een zogenaamd ‘satelliet-azc’. 

20 voor, 0 tegen College zegt toe de motie 
bij de gesprekken te 
betrekken en neemt motie 
over. 

Mondelinge vragen 
aansluiting Beethovenlaan-
Groensvoorde 
7 september 2016 

Chris van Harten De nieuwe aansluiting Beethovenlaan / Groensvoorde 
wordt door diverse inwoners als onveilig bestempeld. 

n.v.t. College zegt toe dit in de 
evaluatie van de 
wijkrenovatie mee te nemen 
en te bezien of aanpassing 
nodig is. 

Mondelinge vragen naar 
aanleiding stijging 
woninginbraken 
5 oktober 2016 

Jannes Berghout Maatregelen in het verleden lijken niet het beoogde 
effect te hebben gehad als je de cijfers bekijkt. Hoe 
denkt het college de woninginbraken het komende 
jaar aan te pakken en te verminderen? Naar 
aanleiding van het artikel in het Hart van Holland werd 
er onder andere gesproken over criminele jongeren. 
Wat wordt er concreet gedaan om de criminele 
jongeren in Waddinxveen aan te pakken? Volgens dit 
artikel is de burgemeester voornemens om op enkele 
punten de politie inzet te intensiveren. Nu hebben wij 
als PCW vaak aandacht gevraagd voor meer blauw in 
de wijken (door bijv. een extra wijkagent.) Wat gaat u 
of het college doen om extra of intensiever 
politietoezicht structureel te maken 

 Burgemeester neemt het 
zeer serieus. Bij de 
volgende onderhandelingen 
in de regio zal de inzet zijn 
om meer wijkagenten in 
Waddinxveen te krijgen. 
Inmiddels is het vaak in het 
nieuws geweest, en zijn er 
een reeks aanhoudingen 
verricht. Het probleem is 
nog wel aanwezig, maar 
minder. 

Mondelinge vragen 
wijkonderhoud 
Groenswaard 
5 oktober 2016 

Chris van Harten Een gedeelte achter de winkels aan Groensvoorde 
leek in de wijkrenovatie te zijn overgeslagen. De stoep 
ligt er niet goed bij. 

n.v.t. Het college heeft toegezegd 
ernaar te kijken, wat heeft 
geresulteerd in het 
verhelpen van de 
oneffenheden. 
 



Jaarverslag PCW-fractie 2016 (vastgesteld 23 januari 2017) 4 

Wat en wanneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Amendement inzake 
toevoeging 
vertrouwenspersoon in de 
WMO-verordening 
7 oktober 2016 

PCW (initiatief 
Lambert) 

Vraagt college om aan artikel 3 ‘Clientondersteuning’ 
het volgende toe te voegen (toevoeging [vet]): 
Het college wijst de cliënt die een melding doet en 
diens mantelzorger(s) op de mogelijkheid gratis 
gebruik te maken van cliëntondersteuning en op de 
mogelijkheid van het inschakelen van een 
vertrouwenspersoon. 

21 voor, 0 tegen  

Motie ruimte en grenzen 
burgernabije overheid 
9 november 2016 

PCW (initiatief, 
Ton en Peter) 

Vraagt college met een memo of thema-avond over 
veranderende rol overheid, verantwoordelijkheden en 
grenzen bevoegdheden raad en inwoners 

21 voor, 0 tegen  

Motie ‘Welkom in 
Waddinxveen’ 
9 november 2016 

PCW (initiatief, 
Ton en Peter) 

Vraagt college in overleg met ondernemers voor 
nieuwkomers een welkomstpakket samen te stellen 

11 voor, 10 tegen  

Motie duurzame 
energiebesparende 
investeringen 
9 november 2016 

PCW (initiatief, 
Ton en Erik) en 
WeWa 

Vraagt college te onderzoeken of energiebesparende 
maatregelen aan gemeentelijke gebouwen mogelijk 
zijn (mits terugverdiend binnen resterende levensduur 
pand) 

21 voor, 0 tegen  

Motie doorgaan 
ondernemersfonds 
9 november 2016 

PCW (initiatief 
Ton) 

Vraagt college om ondernemersfonds structureel te 
maken 

9 voor en 12 
tegen 

verworpen 

 
 


