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Algemene Beschouwing PCW Begroting 2016-2019. 
 
Voorzitter,  
 
Ik kwam de buurman van opa Leerling tegen, mijnheer Zorgdrager. Hij was al jaren opa. Hij stond 
bij de hefbrug te kijken. Ik ging bij hem staan en begon een praatje over de brug en het pontje. 
“Och mijnheer”, zei de oude opa, “met die brug komt het wel weer goed. Er zijn ergere dingen…. “ 
en hij viel stil. Ik keek hem aan en zag hem denken. Hij twijfelde of hij meer zou zeggen. Toen ik 
hem daartoe stimuleerde ging hij verder: “Kijk die brug die wordt wel weer gemaakt. Daar maak ik 
me geen zorgen over. Weet u wat veel erger is? Al die bezuinigen op zorg, op huishoudelijke hulp 
en de WMO. En bij mijn kleinzoon is de begeleiding verminderd. Daar maak ik me zorgen over. 
Geld is belangrijker dan goede zorg en belangrijker dan mensen”. De oude opa raakte 
geëmotioneerd, en stapte op zijn fiets en ging naar zijn vrouw.   
Opa Zorgdrager verwoordde gevoelens, die bij velen leven en daarmee zitten we direct in de 
problematiek van het Sociaal Domein. Zijn zorg is onze zorg: Gaat geld en gaan bezuinigingen 
leidend worden in de zorg of staat de mens in al zijn broosheid centraal. Voor de PCW is dat 
duidelijk: het gaat om de mensen. Ik sla nu alvast een piketpaal door te stellen dat armlastigen, 
zorg-behoevenden en zwakken in de samenleving niet de dupe mogen worden van 
onverantwoorde kortingen van deze regering op budgetten. Oog hebben voor de meest zwakken 
in de samenleving is voor ons niet alleen een speerpunt maar ook overtuiging. Tegelijk zullen we 
ons als gemeente tot het uiterste moeten inspannen om in het sociaal domein kwalitatief goede 
zorg te bieden dicht bij de cliënt en zijn omgeving, tegen zo laag mogelijke kosten. In dit verband 
dien ik een motie in met het volgende dictum:  
Verzoekt het college 
In het herstelplan geen maatregelen op te nemen, waardoor de meest zwakken/kwetsbaren in de 
samenleving op een onverantwoorde manier worden getroffen door de bezuinigingen op het 
sociaal domein. 
 

Netwerkomgeving om zwaksten op te vangen 
Verbindingen leggen tussen instellingen, individuen, etc. wordt een steeds belangrijker taak van de 
gemeente. We hoeven niet alles zelf te doen. Sterker nog, dat kunnen we ook niet en moeten we 
ook niet willen. Daarom moet ook de gemeentelijke organisatie meer en meer competenties 
ontwikkelen om in een netwerkomgeving te functioneren. Juist die netwerken kunnen voorkomen 
dat mensen, bijvoorbeeld eenzamen, tussen wal en schip vallen. Daar vragen we aandacht voor. 
Hoe staat het met de contacten in deze tussen de gemeente en geloofsgemeenschappen?  
 

Participatie  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij zijn daarom blij met aandacht voor de jeugd. We maken 
daar graag een aantal opmerkingen over. 

 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

De rol van het CJG wordt versterkt, zo lezen wij in de begroting. Is in de achterliggende tijd het 
functioneren van het CJG geëvalueerd en zijn daar maatregelen uit voort gekomen om de kwaliteit 
van het CJG te versterken ? 
 
Jeugdproblematiek vs echtscheidingen 

Gebleken is, dat veel jeugdproblematiek te maken heeft met (v)echtscheidingen. Onlangs leidden 
problemen tussen ouders die in scheiding lagen tot dramatische gevolgen bij een gezin in 
Dordrecht. Kunnen we als gemeente preventief iets aanbieden voor jonge ouders? Kan het CJG 
bijvoorbeeld een cursus hiervoor aanbieden? Graag de mening van het college. 
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Andere doelgroepen 
Met de aandacht voor de jeugd vergeten we uiteraard onze Waddinxveense ouderen niet. Er zijn 
plannen m.b.t. Souburgh. We horen er vrij weinig over en vragen ons af of de plannen wel 
voldoende bekend zijn in Waddinxveen. Wij vragen hier aandacht voor.  Ook is het belangrijk dat 
ouderen zich veilig blijven voelen in hun eigen woonomgeving en zich niet eenzaam gaan voelen. 
Welke maatregelen neemt u daarvoor? 
Ook vragen we aandacht voor de toename van het aantal verwarde personen. Van de politie 
begrepen we dat dit ook in Waddinxveen een zorgpunt is.  Is daar beleid voor geformuleerd? 
 
Kindcentra 

In de discussie over de scholenbouw in Waddinxveen Noord beluisteren we pleidooien voor de 
realisatie van kindcentra. Onze PCW- fractie vindt de opvoeding en opvang van peuters en 
kinderen in de eerste plaats de taak van de ouders. De overheid, in dit geval de gemeente, zal wat 
ons betreft niet financieel bijdragen aan buitenschoolse opvang en kinderopvang en laat dat graag 
over aan het particulier initiatief.  
 
De woningmarkt 

Het college zet in op een woningaanbod gericht op de vraag uit de markt. Prima! Ook wil het 
college de huizenmarkt toegankelijk houden voor starters. Ook prima! Voor deze starters heeft de 
raad onlangs het college nog opgeroepen, in een motie van  de PCW, om met marktpartijen in 
gesprek te gaan hoe de slagingskans voor starters op de huurmarkt kan worden vergroot. Hierover 
verwachten we binnenkort terugkoppeling van het college. 
 
Maar voor de  andere doelgroepen (alleenstaanden en ouderen) is onze indruk dat daar nog niet 
genoeg aandacht voor bestaat. Sterker nog,  dat de realisatie van (nieuwe) woningen voor deze 
doelgroepen achterblijft bij de vraag.  
 
Voor de PCW is er inmiddels een nieuwe doelgroep bijgekomen, die gerichte aandacht verdient, 
namelijk huishoudens die, door gewijzigde regelgeving, niet langer in aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning. Voor hen is dringend behoefte aan vrije sector huurwoningen tot ongeveer 
€ 800. Het aanbod hiervan is sinds 2012 echter afgenomen doordat diverse huurwoningen bij leeg 
- komen werden verkocht.   
In de Triangel worden  vrije sector huurwoningen gebouwd met een huurprijs boven de € 850 per 
maand.  Deze woningen zijn voor de genoemde doelgroep onbereikbaar.   
Wij dienen daarom een motie in waarvan het dictum luidt:  
Verzoekt het college:  

 Te onderzoeken op welke wijze de realisatie van vrije sector huurwoningen tot ongeveer 
€ 800 (onder meer in Park Triangel) kan worden gestimuleerd; 

 De raad hierover in de eerste helft van 2016 te informeren. 
 
 
Inwoners met een smalle beurs moeten ook in Waddinxveen kunnen blijven wonen. Sociale 
woningbouw is niet alleen woningbeleid, maar ook sociaal beleid. Zorgen bestaan, dat inwoners 
van Waddinxveen bij de toewijzing van sociale huurwoningen verdrongen worden door 
statushouders. Die zorg moeten we wegnemen, door te zoeken naar creatieve methoden om én 
mensen met een kleine beurs, én statushouders, én singles die te lang bij hun ouders wonen, 
woongelegenheid te bieden.  
 
De discussie over de vraag en het aanbod is al vaak gevoerd in deze raad. De beleving van het 
college en hetgeen wij als volksvertegenwoordigers via onze netwerken horen schuurt soms met 
elkaar. We zijn overtuigd van de goede inspanningen van het college, maar willen de signalen, die 
wij horen het komende jaar beter kunnen duiden. In navolging van de acties “Boer zoekt  
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Brugwachter” en “Meldt het Niek” opent de PCW het meldpunt ‘Meldt het Chris’. Daar kunnen 
inwoners hun ervaringen, kansen en teleurstellingen als woningzoekende melden en delen.  
 
Duurzaamheid 

Op 3 november hebben we het voorontwerp van de Duurzaamheidsvisie van het college 
ontvangen. Goed dat het college werk maakt van concrete invulling van de duurzaamheidsambitie 
en kleur bekent inzake haar rol hierin. Inhoudelijk zullen we dit plan ook beoordelen bij de 
besluitvorming van deze visie. De PCW komt binnenkort met een voorstel om gemeentelijke 
duurzaamheidsleningen te gaan verstrekken.  
 

Veiligheid. 

Contacten met etnische gemeenschappen en radicalisering  

De burgemeester heeft het afgelopen jaar aangegeven, dat er moeilijk contact te leggen is met 
etnische gemeenschappen in Waddinxveen. Er bereiken ons signalen dat dit nog steeds het geval 
is en dat baart ons zorgen. Wanneer er geen of onvoldoende zicht is en geen gestructureerd 
contact is met deze etnische gemeenschappen, hoe kunnen we dan preventief handelen als er 
radicalisering dreigt te ontstaan. Is het college het daar mee eens en wat zijn de plannen om dit te 
verbeteren? 

 

jeugdoverlast  

Dit krijgt in het onlangs vastgestelde beleidsplan veiligheid gelukkig prioriteit. Daar zijn we blij mee 
en we vinden het nodig. Er is immers een specifieke groep jongeren die zich hinderlijk en 
respectloos gedraagt. Goed dat de portefeuillehouder ons iedere raad hierover bijpraat. Wat ons 
betreft mag de aanpak ‘hard dan wel stevig’ zijn.  

 
Drugsproblematiek 

Het is onze indruk dat er In Waddinxveen op diverse plaatsen drugs gedeald worden. Inwoners en 
ondernemers wijzen ons hier op. De PCW wil dat dit wordt tegen gegaan. Wat is het beleid van het 
college?   
 
Dekkingsplan en Algemene Dekkingsmiddelen. 

We hebben een probleem. De programmabegroting begint er mee: we hebben een niet sluitende 
begroting. Dat strijdt met ons verkiezingsprogramma. Dat doet ons pijn. Twee jaar lang en wellicht 
ook in 2015 moeten we een beroep doen op ons vermogen. Niet omdat we zelf een probleem 
hebben veroorzaakt, maar omdat we een probleem over de schutting gegooid hebben gekregen uit 
de Haag, van de regering.  Einstein heeft gezegd, dat problemen niet opgelost kunnen worden op 
het niveau waar ze geschapen zijn. Hij kon wel eens gelijk hebben. Dat betekent dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de oplossingsrichting.   
Het college komt met een herstelplan en toont haar wil en verantwoordelijkheid. Dat moet ook, 
anders sleep je het probleem als een loden last mee. Wij zien het herstelplan in het raadsvoorstel 
als een aantal serieuze potloodstrepen, maar meer ook niet. Dat betekent gelijk ook een fors risico. 
Noch het college, noch de raad heeft blijkbaar voldoende inzicht in de ervaringscijfers van 2015. 
De maatregelen uit het herstelplan, zijn vooral procedure- en procesgericht, efficiency gericht en 
gefocust op slim werken. Onze zorg is, dat we het daar niet mee redden en dan? De doelgroep 
van het sociaal domein bestaat uit niet de meest draagkrachtigen. Het tegenovergestelde zelfs. 
Wanneer komt het college met inzicht in de cijfers van het sociaal domein 2015; met een 
gedetailleerder herstelplan en met eventuele alternatieven als het herstelplan onvoldoende 
oplevert?  
 
De septembercirculaire vertoont financiële voordelen. Gezien de onzekerheid over het succes van 
het herstelplan, wil mijn fractie uiterste terughoudendheid van het college en de raad met het  
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aanwenden van deze voordelen. Ze konden wel eens hard nodig zijn om resterende gaten in de 
begroting te dichten. Is het college het daar mee eens?   
 
Crisisopvang 

Ondanks de financiele zorgen zijn er ook heel veel goede en positieve ontwikkelingen. 
Waddinxveen en Waddinxveners  kunnen iets! Dat bewezen we half oktober met de crisisopvang 
van vluchtelingen. De organisatie en het college en veel vrijwilligers als vertegenwoordigers van de 
samenleving, hebben gezorgd voor een vreedzaam en rustig verblijf in Waddinxveen, op een wijze 
waar iedere betrokkene energie van kreeg. Dank daarvoor.  Mooi dat vrijwilligers uit kerken en 
andere verbanden samen zich inzetten voor de zorg voor de gevluchte naaste. Dat sluit aan bij 
christelijke thema’s als gastvrijheid en herbergzaamheid.  
 
Slot.  

Het is 31 december 2016. Opa Zorgdrager staat bij de hefbrug te kijken.  Ik ga naast hem staan en 
zeg: “Met de brug gaat het goed en met u en thuis?”  

Opa reageert tevreden: “Ik mag niet klagen. Met hulp van de kinderen en met wat professionele 
zorg kunnen we het goed redden. Het is anders dan vorig jaar, maar zo kan het ook”. Ik weer: ”En 
uw kleinzoon?” Opa: “Daar ben ik nog niet gerust op, mijnheer. Dat is jammer.  Maar ja, we leven 
niet meer in het paradijs.  Ik ga naar huis een oliebolletje eten met mijn vrouw.  Veel heil en zegen 
in het nieuwe jaar, mijnheer.” En die wens voor het nieuwe begrotingsjaar geeft de PCW graag 

door aan de raad en het college.  

 
 

 

 

 
 


