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1. Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2020 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 geven we een terugblik op onze inzet in de Waddinxveense politiek in het jaar 2020. Bij onze 
inzet zijn er twee belangrijke elementen die hand in hand gaan. Als eerste voelen we ons verantwoordelijk 
voor wat we doen. Tegelijkertijd weten we ons ook afhankelijk van God. 
We hopen dat dit fractieverslag een goed beeld geeft van onze inzet en dat het daardoor ook bijdraagt aan 
de verbondenheid tussen ons als fractie en u als lezer. Als u vragen hebt kunt u ons uiteraard altijd 
benaderen. 
 
Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. In maart werden we geconfronteerd met het 
Corona-virus. Ingrijpend voor de hele samenleving. Ook Waddinxveen en Waddinxveners werden 
getroffen. Allereerst denken wij dan aan de nabestaanden van overleden inwoners. Maar ook aan inwoners 
die ziek werden en nog steeds met gevolgen kampen. Daarnaast denken we aan de zorgmedewerkers die 
een enorme inspanning moesten (en moeten) leveren. Maar ook materieel werden Waddinxveners geraakt. 
Met name ondernemers die omzet en inkomsten zagen kelderen. Ondanks alle verliezen mogen we 
dankbaar zijn voor de welvaart in ons land. Hierdoor konden de landelijke en plaatselijke overheid 
regelingen treffen om verliezen zo veel mogelijk te compenseren. 
 
Terugkijkend op 2020 komt de vraag naar ons toe wat dit alles ons te zeggen heeft. ‘God is veel sterker 
dan ’t geweld’ staat er in de Bijbel (Psalm 93). Het gaat dan over de sterkte van God ten opzichte van de 
kracht van het water, de rivieren, de zee. We mogen dat toch ook wel van toepassing verklaren ten opzichte 
van ander (natuur)geweld zoals een virus? We mogen ons vertrouwen stellen op God. Diezelfde psalm 
gaat ook verder: ‘Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; al wat U ooit beloofd hebt, zal bestaan’. 
Wat belooft God dan: ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Zie, Ik maak alle dingen nieuw! (Openbaringen 21).  
 
 

2. Vanuit oppositie weer in het college…  
 
2020 was een jaar waarin ook politiek gezien veel gebeurd is in Waddinxveen. Wethouder Henry ten Zijthoff 
(PvdA/GroenLinks) trad begin 2020 af. Martin Kraaijesteijn nam zijn plaats in. Na een half jaar zegde 
wethouder Kraaijesteijn het vertrouwen op in de collega-wethouders. Na het spoeddebat dat hierop 
volgende zijn de andere drie wethouders (Schippers (WeWa), Atzema (VVD) en Van der Wal (D66) per 
direct opgestapt. 
 
De PCW pleitte na de val van het college voor een ‘zakencollege’. Belangrijke reden hiervoor was dat de 
resterende collegeperiode (1,5 jaar) nog maar kort zou zijn. Te kort naar onze mening om te gaan 
onderhandelen, een nieuw coalitieakkoord te gaan schrijven en zodoende een nieuw coalitie te vormen. 
Onze bijdrage kunt u hier na lezen: Bijdrage PCW Spoeddebat collegecrisis september 2020  
 
Nadat Herman Timmermans een verkenning heeft uitgevoerd is er een nieuw college gevormd met drie 
nieuwe wethouders: Martijn Kortleven (PCW), Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) en Brigitte 
Leferink (CDA). Het nieuwe college werkt verder aan de hand van het ‘oude’ collegeprogramma.  
 
Als PCW kwamen we weer in een nieuwe rol. Onze intentie is echter niet veranderd. We bleven ook in de 
nieuwe rol constructief samenwerken met al de fracties in de raad. We beogen het goede voor onze 
Waddinxveense samenleving. En uiteraard zijn en blijven we ook in onze nieuwe rol kritisch op het college 
als dat nodig is. 
 
 

3. Samenstelling fractie 
 
Zoals hiervoor beschreven is Martijn Kortleven wethouder geworden. Jannes Berghout heeft zijn plaats als 
fractievoorzitter ingenomen. Door deze verschuiving is Sylvia van de Krol – den Ouden raadslid geworden 
(zij was fractievertegenwoordiger). Bart Drost heeft de plaats van Sylvia van de Krol ingenomen en is de 

https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-pcw-aan-vervolg-spoeddebat-na-collegebreuk-martijn-kortleven
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nieuwe fractievertegenwoordiger. We zijn dankbaar dat we op deze manier de plekken die leegvallen weer 
op kunnen vullen doordat er mensen die op de kieslijst stonden bereid zijn het fractiewerk op zich te nemen. 
 
De samenstelling van de fractie zag er eind december 2020 als volgt uit: 
 
Naam Functie   “Bloedgroep” 
Jannes Berghout raadslid, fractievoorzitter   ChristenUnie 
Albert Kerssies raadslid   ChristenUnie 
Lambert den Dekker raadslid, plv. fractievoorzitter, fractiesecretaris HKV 
Hans van Mourik raadslid   HKV 
Sylvia van de Krol – den Ouden raadslid   ChristenUnie 
Gerrie Buijs fractievertegenwoordiger   HKV 
Corné Verduijn fractievertegenwoordiger   SGP 
Bart Drost fractievertegenwoordiger   SGP 
Martijn Kortleven  wethouder   SGP 
 
 

4. Vergaderingen 
 
Ook in 2020 waren er weer veel vergaderingen. Door de Corona echter wel heel anders dan we gewend 
waren. We moesten overschakelen naar digitaal vergaderen. Ook de gemeenteraadsvergaderingen 
vonden digitaal plaats. Inclusief het stemmen. Ondanks dat digitaal vergaderingen veel nadelen heeft, ging 
het technisch gezien best goed. We weten nog niet hoe 2021 zal verlopen maar we hopen dat we snel 
weer over kunnen schakelen naar ‘normaal’ vergaderen. 
 
Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden, wijkplatforms en dergelijke 
worden bijgewoond. Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers betekende dit een belasting van 1, 2, 
3 of soms wel 4 dagdelen/avonden per week. 
In deze ‘belasting’ zijn niet meegenomen het lezen van stukken, informele contacten en gesprekken en 
overige voorbereidingen van (raads)vergaderingen. 
 
 

5. Inbreng PCW-fractie 
 
Als PCW-fractie hebben we in commissies, gemeenteraad en diverse gemeenschappelijke regelingen onze 
inbreng. Op de PCW-website (www.kiespcw.nl) kunt u onze inbreng en standpunten terugvinden: 
 - speeches: www.kiespcw.nl/speeches 
 - notities: www.kiespcw.nl/bibliotheek 
 - weblogs: www.kiespcw.nl/weblogs  
 - nieuwsberichten: www.kiespcw.nl/nieuws  
 
Met betrekking tot het afgelopen jaar 2020 brengen we graag de volgende punten onder de aandacht: 
 

- Januari 
o Motie onderzoek vuurwerkverbod 

- Februari 
o Luchtkwaliteit, houtkachels en biomassa  
o Waterstof  

- Maart 
o Blog Sylvia van de Krol, Opeens zijn de agenda's leeg 
o Blog Corne Verduijn, Zware klappen in mijn tuinbouwsector   

- April:  
o Aanvullend krediet verbindingsgang Rehobothschool 

- Mei: 
o Motie zonnepanelen op bedrijfsdaken 

- Juli 
o Algemene beschouwingen, Kaderbrief 2021-2024  
o Jaarrekening 2019  
o Regionale energiestrategie  

- September: 

http://www.kiespcw.nl/
http://www.kiespcw.nl/speeches
http://www.kiespcw.nl/bibliotheek
http://www.kiespcw.nl/weblogs
http://www.kiespcw.nl/nieuws
https://www.kiespcw.nl/weblogs/luchtkwaliteit-houtkachels-en-biomassa-lambert-den-dekker
https://www.kiespcw.nl/weblogs/waterstof-groeit-niet-aan-plantjes-lambert-den-dekker
https://www.kiespcw.nl/weblogs/opeens-zijn-de-agenda-s-leeg-sylvia-van-de-krol-den-ouden
https://www.kiespcw.nl/weblogs/zware-klappen-in-mijn-tuinbouwsector-corne-verduijn
https://www.kiespcw.nl/speeches/algemene-beschouwingen-pcw-kaderbrief-2021-2024-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/speeches/jaarrekening-2019-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/weblogs/regionale-energiestrategie-lambert-den-dekker
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o Concept Regionale Energie Strategie 
- Oktober: 

o Paraplu bestemmingsplan biomassa-installaties 
o Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie ’t Suyt; een mooie wijk met evenwichtig 

aanbod in duurzame omgeving  
o Funderingsproblematiek in Waddinxveen  

- November: 
o Algemene beschouwing, programmabegroting 2021-2024  
o Gemeentelijk waterplan 
o Dag van de mantelzorg, respect voor alle mantelzorgers  
o Monitor Sociaal Domein, ontwikkelingen alliantie burgervoogdij  

- December:  
o Herijking subsidiebeleid 
o Verordening Middenhuurwoningen 
o Winkeltijdenverordening (in verband met spreiding kerstinkopen) 

 
 

6. Contacten achterban 
 
Wij houden contact met de achterban door 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.  
 
In februari hebben we onze bijdrage geleverd aan de PCW-avond. Op deze avond hebben we voor de 
achterban een toelichting gegeven op een aantal belangrijke thema’s. Vanwege Corona hebben we in 2020 
verder minder gesprekken gevoerd. We hopen dit in 2021 weer op te kunnen pakken.  
 
 

7. Overleg PCW/SGP/CU - fracties regio 
 
Regelmatig hebben wij als fracties in de regio contact met elkaar. Vaak beperken deze contacten zich tot 
afstemming bij onderwerpen die onze fracties raken. Zowel in ‘Zuidplas-verband’ als met betrekking tot de 
Greenport komen wij bij elkaar. Ook met de provinciale ChristenUnie/SGP-fractie wordt er over concrete 
onderwerpen overleg gevoerd (in januari). Daarnaast ontmoeten de fractiespecialisten ‘sociaal domein’ van 
de PCW/SGP/ChristenUnie uit de regio elkaar één of twee keer per jaar  
 
 

8. Website, sociale media en communicatie 
 
8.1 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. 
 
8.2 PCW-ers op Twitter 
Diverse fractieleden zijn inmiddels via Twitter te volgen. Tijdens of na vergaderingen brengen zij indien 
relevant ‘verslag’ uit van wat er is besproken en wat onze fractie(leden) bezighoudt. 
 

Fractielid Twittert sinds Aantal volgers Account 

Albert Kerssies Maart 2011 1.264 @KerssiesA 

Sylvia van de Krol Maart 2017 115 @sylviavdkrol 

Lambert den Dekker Mei 2014 112 @den_lambert 

Corné Verduijn Maart 2015 169 @CorneVerduijn 

PCW Oktober 2014 239 @KiesPCW 

 
 
 
 

https://www.kiespcw.nl/weblogs/t-suyt-ii-mooie-wijk-met-evenwichtig-aanbod-in-duurzame-omgeving-albert-kerssies
https://www.kiespcw.nl/weblogs/t-suyt-ii-mooie-wijk-met-evenwichtig-aanbod-in-duurzame-omgeving-albert-kerssies
https://www.kiespcw.nl/weblogs/funderingsproblematiek-in-waddinxveen-albert-kerssies
https://www.kiespcw.nl/speeches/algemene-beschouwing-programmabegroting-2021-2024-jannes-berghout
https://www.kiespcw.nl/weblogs/respect-voor-alle-mantelzorgers-sylvia-van-de-krol-den-ouden
https://www.kiespcw.nl/weblogs/ontwikkelingen-alliantie-burgervoogdij-sylvia-van-de-krol-den-ouden
https://twitter.com/KiesPCW
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8.3 De PCW op Facebook 
De PCW wil graag met zoveel mogelijk burgers van Waddinxveen in contact zijn. Vanaf 2013 zijn we 
daarom 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 385 volgers (tegenover 377 in 2018 en 
2019, 250 in 2017, 200 in 2014 en 150 in 2013). 
 
8.4 Digitale nieuwsbrief PCW 
Vanaf 2012 verschijnt er een digitale nieuwsbrief van de fractie. Met deze nieuwsbrief willen we 
belangstellenden informeren over inzet en activiteiten van de PCW. Aanmelding voor de nieuwsbrief is 
mogelijk via de website van de PCW. 
 
8.5 Permanente Campagnecommissie 
De Permanente Campagnecommissie is al een aantal jaar actief. De commissie zet zich in om PCW 
blijvend in beeld te houden. Op die manier zijn we niet alleen tijdens de verkiezingscampagne zichtbaar in 
Waddinxveen. 
Leden van de werkgroep zijn: Elwin Beekman, Edwin Schep, Stephan Bol, Yaël de Kool, Sylvia van de 
Krol, Martijn Kortleven en Jannes Berghout 
 
 

9. Financiën 
 
Iedere fractie heeft op basis van de ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2007’ 
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 volksvertegenwoordigende taak van 
een raadsfractie.  
 
In 2020 heeft de PCW geen beroep gedaan op het fractiebudget. Overige activiteiten zoals bijvoorbeeld 
het onderhoud aan de website, zijn inhoudelijk uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de PCW-fractie 
maar vanuit het bestuur (vereniging) gefinancierd.  
 
 

10. Evaluatie en monitoring 
 
Als fractie streven wij er naar om elk jaar een evaluatie uit te voeren. In 2020 hebben we de Waddinxveense 
journalist Bert Woudenberg gevraagd om te reflecteren op onze inzet in de raad (februari). Zijn reactie was 
overwegend positief; we worden als een sterke fractie gezien. Uiteraard gaf hij ons ook tips mee waar we 
ons voordeel mee doen. 
 
Naast de fractie-evaluatie spreken wij ook één keer per jaar het PCW-bestuur. Uiteraard is een terugblik 
op onze inzet daarbij ook onderwerp van gesprek. 
 
 

http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090
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Bijlage 1. Samenstelling fractie 2020 
 
 

Namen Taken/functies 

Jannes Berghout - Raadslid 
- Fractievoorzitter 
- Lid Presidium 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Lid Permanente Campagne 

Albert Kerssies - Raadslid 
- Fractiepenningmeester 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 

Lambert den Dekker - Raadslid 
- Plaatsvervangend fractievoorzitter 
- Fractiesecretaris 
- Commissielid en voorzitter Ruimte en Infrastructuur 
- Lid Presidium 
- Afgevaardigde Klankbordgroep Regio Midden Holland 

Hans van Mourik - Raadslid 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 
- Afgevaardigde Groene Hart Rekenkamer 

Sylvia van de Krol – den 
Ouden 

- Raadslid 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Lid permanente Campagne 

Gerrie Buijs - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Lid Auditcommissie 

Corné Verduijn - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 

Bart Drost - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Maatschappij en Financiën  

Martijn Kortleven - Wethouder 
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Bijlage 2. Samenstelling fractie 2014 – 2020 
 
 

Functie 2014 
(tot verkiezingen) 

2014 
(na verkiezingen) 

2015 2016 2017 2018 
(na verkiezingen) 

2019 2020 

Raadslid 
(fractievoorzitter) 

Herman 
Timmermans 

Herman 
Timmermans 

Herman 
Timmermans 
(tot 21 januari 
2015) 

Ton van Doorn 
(vanaf 21 januari 
2015) 

Ton van Doorn Ton van Doorn 
(tot 1 november 
2017) 

Chris van 
Harten 
(vanaf 13 
november 2017) 

Martijn Kortleven Martijn 
Kortleven 

Martijn 
Kortleven (tot 
oktober 2020)  
Jannes 
Berghout 

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 

Chris van 
Harten 
(tot 13 november 
2017) 

Martijn 
Kortleven 
(vanaf 13 
december 2017) 

Jannes Berghout Jannes 
Berghout 

Jannes 
Berghout (tot 
oktober 2020) 
Lambert den 
Dekker 

Raadslid 
(secretaris) 

Peter van den Berg Peter van den 
Berg 

Peter van den 
Berg 

Peter van den 
Berg 

Peter van den 
Berg 

Lambert den 
Dekker 

Lambert den 
Dekker 

Lambert den 
Dekker 

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Chris van Harten Chris van Harten Chris van 
Harten 

Chris van 
Harten 

Albert Kerssies Albert Kerssies Albert 
Kerssies 

Raadslid Chris van Harten Erik Segers Erik Segers Erik Segers Erik Segers Erik Segers Hans van 
Mourik 

Hans van 
Mourik 

Raadslid Kees Bax Lambert den 
Dekker 

Lambert den 
Dekker 

Lambert den 
Dekker 

Lambert den 
Dekker 

-- -- Sylvia van 
de Krol – 
den Ouden 

Raadslid -- -- Jannes Berghout 
(vanaf 21 januari 
2015) 

Jannes 
Berghout 

Jannes 
Berghout 

-- -- -- 

         
Fractie-
vertegenwoordiger 

Erik Segers Jannes Berghout Jannes Berghout 
(tot 21 januari 
2015) 

Niet ingevuld Niet ingevuld Sylvia van de 
Krol 

Sylvia van de 
Krol 

Gerrie Buijs 

Fractie-
vertegenwoordiger 

Lambert den 
Dekker 

Leonard Marchall 
(mei-juli) 
Martijn 
Kortleven) 
(vanaf 
september) 

Martijn Kortleven Martijn 
Kortleven 

Martijn 
Kortleven 
(tot 13 december 
2017) 

Hans van Mourik Gerrie Buijs Corné 
Verduijn 

Fractie-
vertegenwoordiger 

Niet ingevuld Arie van 
Klaveren 

Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Robbert Verleun Corné Verduijn Bart Drost 
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(mei – 
december) 

         
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld  
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Bijlage 3. Beschouwing raadsleden en fractievertegenwoordigers 2020 
 
In deze bijlage geven een aantal fractieleden een korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 
 

 
Voor de PCW was 2020 een bewogen jaar met grote (bestuurlijke) veranderingen. 
 
Begin 2020 
We begonnen het jaar 2020 als oppositiepartij. Een rol die moeilijk went, maar wel bescheiden heeft 
gemaakt. We hebben geprobeerd om vanuit onze oppositierol een constructieve bijdrage te leveren aan 
het debat. Dit blijkt ook uit de vele moties en amendementen die zijn ingediend (en vaak ook zijn 
aangenomen) om raadsvoorstellen te verbeteren.   
Als PCW waren we als oppositiepartij niet bij voorbaat tegen of voor, maar werd iedere keer opnieuw 
gekeken of een raadsvoorstel voldoende onderbouwd was en of alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen, 
vanuit onze Christelijke waarden en normen. 
 
Bestuurscrisis 
Vlak na de zomervakantie ontstond er een bestuurscrisis en moest er een nieuw college worden gevormd. 
De PCW heeft het voortouw genomen in het vormen van een nieuw college. Namens de PCW hebben we 
het voorstel gedaan om Herman Timmermans (oud-fractievoorzitter PCW) te benoemen als informateur. 
Een grote meerderheid in de raad was hier voor. De informateur heeft met iedere fractie gesproken en de 
wensen en voorkeuren geïnventariseerd. Op basis daarvan is een eindrapport verschenen waarin werd 
geadviseerd om te komen tot een nieuw college, bestaande uit: PCW, CDA en WeWa, mogelijk aangevuld 
met een 4e partij. Uiteindelijk is er een nieuw college gevormd met: PCW, CDA en WeWa. 
 
PCW in het college 
Namens de PCW is Martijn Kortleven benoemd tot wethouder en heeft de fractie mij gekozen als 
fractievoorzitter.  
Terugkijkend was 2020 een enerverend jaar, met grote (bestuurlijke) veranderingen. Als PCW voelen we 
ons verantwoordelijk voor een stabiel en dienend gemeentebestuur, waarin de belangen van de inwoners 
en ondernemers gezien en gehoord worden. We hebben als PCW dan ook gemeend om onze politieke 
verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een stabiel en daadkrachtig college, wat de grote 
uitdagingen m.b.t. de gemeentefinanciën, het sociaal domein, de regionale energiestrategie, wonen en de 
transitievisie warmte voortvarend aanpakt.  
 
Contact met de inwoners en achterban 
We zien en ervaren dat inwoners en ondernemers ons goed weten te vinden. Regelmatig vindt er ook 
overleg plaats tussen fractieleden en organisaties, belangengroepen, inwoners en ondernemers. Dit leidt 
vaak tot nieuwe inzichten die we kunnen betrekken bij ons raadswerk. Daarnaast bieden deze gesprekken 
ook de mogelijkheid om de standpunten van de fractie nader toe te lichten en te verduidelijken.  
 
Werk in de fractie 
In de fractie mag het raadswerk met plezier en enthousiasme worden gedaan. Een ingespeelde fractie die 
goed met elkaar kan samenwerken.  
Het raadswerk is mensenwerk, wat afhankelijk is van de zegen van onze Hemelse Vader. Iedere 
fractievergadering starten we met het lezen uit de Bijbel en bidden we om wijsheid in de te nemen besluiten, 
maar bidden we ook voor het welzijn van de inwoners van Waddinxveen.  
 
Jannes Berghout, fractievoorzitter 
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In 2020 is er ondanks de Coronacrisis best weer veel gebeurd in Waddinxveen. 
Op het gebied van wonen wil ik drie onderwerpen benoemen die in 2020 aan de orde zijn geweest in de 
gemeenteraad en waarbij we als PCW het initiatief hebben genomen: 
 
1. ’t Suyt 2 
Mede door de PCW wordt ’t Suyt 2 nu een mooie wijk met een evenwichtig woningenaanbod in een 
duurzame omgeving. De nieuwe wijk ’t Suyt 2 komt tussen de voetbalvelden van Be Fair en de Onderweg. 
Het eerste voorstel van het college voor ’t Suyt 2 zou in de visie van de PCW in een onevenwichtig 
woningaanbod resulteren. Voor de meeste urgente woningbehoeften van de Waddinxveense inwoners zou 
niet worden gebouwd. Met name voor de mensen die zelf geen huis kunnen kopen en niet in aanmerking 
komen voor een sociale huurwoning en voor de starters zouden er geen huizen komen in ’t Suyt2. Dit was 
voor de PCW niet acceptabel. De PCW wil immers een woning voor iedereen in Waddinxveen. Op verzoek 
van de PCW heeft het college alsnog een aantal varianten doorgerekend en aan de raad aangeboden, 
waarin in plaats van 150 nu 160 woningen kunnen worden gebouwd en waarin wel een evenwichtig 
woningaanbod is verwerkt, met voldoende duurzaamheidsambities en met een positief financieel 
eindresultaat: met 30% sociale huurwoningen, 12% middenhuur woningen, 10% goedkope koopwoningen, 
10% middeldure koopwoningen, 13% dure koopwoningen en met 25% vrije kavels. 
 
2. Dashboard woningbehoeften ontwikkeld op initiatief van PCW 
De vraag is hoe het echt staat met de ontwikkeling van de woningbehoeften in Waddinxveen de komende 
jaren. Op basis van een aantal vragen van de PCW over welke ontwikkelingen van de woningbehoeften er 
voor de verschillende soorten woningen er nu daadwerkelijk zijn in Waddinxveen, nu en in de toekomst, is 
het college bezig om een Dashboard Wonen Waddinxveen (DWW) te ontwikkelen. De verwachting is dat 
er medio 2021 een eerste dashboard kan worden gepresenteerd. Met een goed ontwikkeld dashboard kan 
beter worden ingespeeld op de echte woningbehoeften in Waddinxveen. 
 
3. Verordening middenhuurwoningen Waddinxveen 
Voor veel huishoudens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een 
koopwoning zijn er te weinig woningen beschikbaar in Waddinxveen, de zo geheten middenhuur woningen. 
Om ook deze huishoudens meer kans te geven op een woning in Waddinxveen heeft de PCW, samen met 
het CDA, tijdens de behandeling van de huisvestingsverordening in de gemeenteraad een motie ingediend. 
Hierin werd het college verzocht om in regionaal verband Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 
Waddinxveen, Zuidplas) te bespreken hoe huishoudens met een inkomen tussen de € 38.035 en € 55.000 
(bruto) ook een goede kans kunnen krijgen op een middenhuurwoning (tot € 900 per maand). Deze motie 
is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 
Inmiddels is er in 2020 een regionaal afgestemde versie van een Middenhuurverordening goedgekeurd in 
de gemeenteraad van Waddinxveen. Dit betekent dat huishoudens met een middeninkomen dan ook een 
goede kans krijgen op een nieuwbouw huurwoning in Waddinxveen. Daar zijn we als PCW erg blij mee! 
Wij willen immers een geschikte woning voor iedereen in Waddinxveen. 
 
Grondbank Zuidplas 
Ook hebben we vragen gesteld over de effecten van de deelname van Waddinxveen aan de Grondbank 
Zuidplas.  De toenmalige wethouder heeft op basis van deze vragen een apart overleg gehouden met de 
woordvoerders over de financiële effecten van de deelname aan de Grondbank Zuidplas.  Door de recente 
plannen van de gemeente Zuidplas om een geheel nieuw dorp te ontwikkelen (het zgn. vijfde dorp) zal 
Waddinxveen er financieel toch goed uitspringen en zijn we als het ware ingehaald door de huidige 
ontwikkelingen. 
 
Albert Kerssies, raadslid 
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2020 was helaas een jaar dat grotendeels in het teken stond van corona. Vanaf de maand april kwamen 
we nauwelijks meer fysiek bij elkaar voor fractievergaderingen, commissie-en raadsvergaderingen. 
Doordat je niet meer in de ‘politieke arena’ aanwezig kunt zijn, is het, zeker als fractievertegenwoordiger 
lastiger om de dynamiek te kunnen volgen. In plaats van elkaar in de ogen te kunnen kijken,  in de 
wandelgangen en na afloop van de vergaderingen met elkaar in contact te komen, kijk je thuis vanaf een 
scherm mee. Dit schept helaas een zekere afstand. Het contact met de andere fractiegenoten maar ook 
de raadsleden van de andere fracties heb ik node gemist. 
Er vonden wel weer verschuivingen in de fractie plaats doordat PCW in het najaar toetrad tot het dagelijks 
bestuur van onze gemeente en dat was gelukkig goed nieuws voor PCW. Jannes is vol enthousiasme aan 
de slag gegaan als nieuwe “captain of the crew” en we hebben een duidelijke taakverdeling onderling 
gemaakt. Mijn aandachtsveld Bestuur en Middelen blijft erg leuk om mee bezig te zijn. 
 
Gerrie Buijs, fractievertegenwoordiger 
 
 
 

 
Het derde jaar PCW 
 
Als fractievertegenwoordiger ben ik het jaar 2020 begonnen en als raadslid mocht ik het jaar afsluiten. 
Het was een bijzonder moment toen ik op 28 oktober de eed mocht afleggen en raadslid werd: met de 
hulp van onze God ga ik deze nieuwe uitdaging aan! Er wordt regelmatig aan mij gevraagd wat er nu 
anders is aan raadslid zijn in plaats van fractievertegenwoordiger. Als raadslid ben je 1 van de 21 
stemmen tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Je hebt deze verantwoordelijkheid en mag 
tijdens deze vergaderingen het woord voeren en samen met de PCW fractie en de andere vijf fracties 
bepalen wat goed is voor Waddinxveen. Als fractievertegenwoordiger denk je mee en  heb je een zelfde 
stem in de fractie, maar tijdens de raadsvergaderingen mag je toekijken. Als fractievertegenwoordiger 
was ik actief in het sociaal domein en als raadslid heb ik dezelfde onderwerpen toegewezen gekregen 
door wat verschuivingen in onze fractie wat betreft de aandachtsgebieden.  
 
Tijdens een commissievergadering heb ik aandacht gevraagd voor het belang van burgervoogdij. De 
gemeente Waddinxveen heeft zich aangesloten bij de Alliantie Burgervoogdij en wethouder Leferink heeft 
mij geïnformeerd dat Waddinxveen mee gaat doen met een regionale pilot om voor minimaal tien 
jongeren een burgervoogd te gaan zoeken. Kinderen en jongeren die door omstandigheden niet meer 
thuis kunnen wonen en waarvan de ouders zelf geen voogdij meer bezitten, hebben een vreemde voogd 
die regelmatig wisselt. Een burgervoogd is iemand die ze al kennen en met ze mee oploopt gedurende 
hun leven. Een burgervoogd voelt zich verantwoordelijk en regelt alles rondom financiën en rechten van 
het kind. Hij of zij kijkt mee of het kind of de jongere zich veilig voelt en doet er alles aan om het beste te 
doen en te laten doen voor het kind. Samen met het kind kan ze bijvoorbeeld naar het gemeentehuis om 
een ID aan te vragen. Dat voelt vertrouwder dan een vreemde voogd en is in het belang van de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind of de jongere. 
 
In december zou de verordening sociaal domein worden besproken in de raad. Door het plotselinge 
overlijden van een kundig, gewaardeerd en sociaal mederaadslid, Jan van der Loo, is dit verschoven 
naar januari. In dit jaarverslag kies ik er voor om mijn maiden speech over deze verordening toch te 
benoemen, omdat alle werkzaamheden ervoor wel in 2020 zijn uitgevoerd. Namens de PCW heb ik 
mogen benadrukken dat zorg en ondersteuning gegeven moet worden aan alle inwoners die het nodig 
hebben. Ouderen moeten in een schoon huis kunnen wonen. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen 
opgroeien. Het blijft belangrijk dat maatwerkoplossingen behouden blijven en dat er samen met de 
inwoner, het netwerk en de gemeente gekeken wordt wat de hulpvraag is en hoe deze het beste kan 
worden opgelost. Samen kan de zelfredzaamheid van de inwoner die hulp nodig heeft en krijgt, worden 
vergroot tot samenredzaamheid! Vervolgens heb ik aandacht gevraagd voor de inwoners die een 
collectieve zorgverzekering hebben lopen via de gemeente vanwege een minima regeling. Deze 
zorgverzekering moet digitaal worden aangevraagd, maar niet iedere inwoner is even digitaal vaardig. Als 
het zelf niet lukt, blijft de gemeente helpen bij de digitale aanvraag, zodat de collectieve zorgverzekering 
voor iedereen die dit nodig heeft, haalbaar blijft. De gemeente is momenteel druk bezig met het opstellen 
van een denkkader om de relatie tussen formele zorg en de informele zorg (vrijwilligers en 
mantelzorgers) in kaart te brengen. Als PCW zien we graag dat vrijwilligers en mantelzorgers van alle 
leeftijden behouden blijven voor de toekomst. We hebben ze heel hard  nodig in onze samenleving.  
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Sylvia van de Krol-den Ouden, raadslid 
 
 
 

 
Patissier in een mini ijstijd 
 
Eind 2019 ben ik beëdigd als fractievertegenwoordiger namens de PCW. Mijn eerste en natuurlijke focus 
ligt daarbij op Infrastructuur en Ruimtelijke ordening. Echter zie je dat je dit zo breed kan trekken als je 
zelf wilt. Als Fractievertegenwoordiger kan je overal aan snuffelen en is er ruimte binnen de fractie om de 
diepte in te gaan met de woordvoerders op de dossiers. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat focus belangrijk 
is om ook de tijd die voorhanden is effectief te besteden in de politiek.  
 
Dossiers als de inrichting van de Vredenburghzone, maatregelen binnen beter Bereikbaar Gouwe om 
knelpunten in de infrastructuur rondom Waddinxveen te verbeteren en diverse Ruimtelijke Ordening 
vraagstukken hadden ruim mijn aandacht en heb ik ook actief aan kunnen deelnemen. 
Hoogtepunt was de realisatie van een raadsbrede motie over de maatregelen binnen BBG. Hierbij waren 
er diverse gedachtelijnen en standpunten bij de diverse fracties maar met intensieve gesprekken heb ik 
een motie mogen opstellen waarin alle fracties zich konden vinden en de wethouder met een duidelijk 
statement op pad ging naar de Bestuurlijke Afstem Groep. Aangezien het in de periode met stevige vorst 
was heeft het me de titel ‘ Patissier in een mini-ijstijd’ opgeleverd.  
 
Nadat Martijn wethouder is geworden hou ik me samen met Jannes veel bezig op het gebied van 
Financiën. Hierdoor doe ik regelmatig woordvoering in de commissie namens de PCW als er financiële 
stukken langs komen. 
 
Eind 2020 ben ik ook voorzitter geworden van de Permanente Campagne Commissie. Hierbij hebben we 
als doelstelling de standpunten, bijdrages en analyses goed bij de burger te brengen. Binnen de 
commissie hebben we een gedreven team met verschillende disciplines wat werkt aan leuke dingen.  
 
Kortom: er is genoeg te doen voor een fractievertegenwoordiger en ik geniet er nog elke dag van.  
 
Corné Verduijn, fractievertegenwoordiger 
 
 
 

 
Als ik terugdenk aan 2020 dan zijn er twee zaken die bij mij boven komen: 

1. Corona 

Naast al het persoonlijke leed, raakte Corona ook ons doen en laten als gemeenteraad. Digitaal vergaderen 
was wel even wennen en niet te vergelijken met het debat fysiek in de raadzaal. Toch is het bijzonder wat 
er met de digitale voorzieningen allemaal mogelijk is. Zelfs digitaal stemmen is ons gelukt zonder als teveel 
nukken van systemen die niet meewerken. Als commissievoorzitter was het ook wel even schakelen om 
de commissievergaderingen digitaal voor te zitten. Maar ook dat ging zonder noemenswaardige problemen. 

2. Regionale Energiestrategie 

We hebben in 2020 twee keer besluiten genomen met betrekking tot de RES. Eerst hebben we in juli als 
raad een zienswijze opgesteld op de ‘voorlopige concept-RES’. De PCW speelde daar een belangrijke rol 
in. Als woordvoerder heb ik al de fracties bij elkaar gebracht en in een paar stappen als penvoerder een 
zienswijze opgesteld. Deze is in juli vastgesteld door de raad. Vervolgens hebben we in september de 
concept-RES vastgesteld. Ook hierbij heeft de PCW een voortrekkersrol gehad.  

De RES is een interessant onderwerp. Enerzijds vind ik het inhoudelijk gezien interessant maar ook 
belangrijk. We moeten met elkaar zorgen dat de CO2-uitstoot minder wordt. Windmolens en zonnepanelen 
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zijn daarvoor noodzakelijk. En ook in onze regio zullen we hiervoor ruimte moeten vinden. Anderzijds was 
het ook interessant om als PCW een voortrekkersrol in te vullen en samen met de andere fracties te zorgen 
voor een eenduidig geluid/standpunt in de regio.  

Lambert den Dekker, raadslid  

___________________________________________________________________________________ 

Het was een vreemd jaar waarin we zowel live als ook op afstand met elkaar hebben vergaderd en aan 
meningsvorming hebben gedaan. Als PCW hebben wij op diverse fronten onze stem laten horen. 

Zo hebben we vragen gesteld over de 1e verkenning met betrekking tot een mogelijk station Gouweknoop. 
We hebben gevraagd om binnen dit onderzoek voor bewoners uit Waddinxveen de mogelijkheid naar 
ketenmobiliteit mee te nemen. 

Agendapunt Projectleider openbaar vervoer. Dit gaat om de concessie openbaar vervoer Zuid Holland 
Noord. Daar hebben wij vragen gesteld over Waddinxveens participatie binnen dit proces. 

Gemeentelijk waterplan (GWP). De cijfers kwamen niet overeen met de eerdere presentatie. We hebben 
gevraagd aan welke knoppen er gedraaid zijn en waarom. Het ging om een forse stijging van lasten met 
7½ %. 

Gaat om ambitie van Waddinxveen. Met elkaar hebben we het wel voor elkaar gekregen dat voortaan het 
aantal aansluitingen (toekomstige aansluitingen) zichtbaar zal worden gemaakt. GWP wordt gefinancierd 
vanuit broekzak - vestzak combinatie. Daarnaast zal per 2023 gekeken worden naar duaal belastingstelsel. 
Dus rioolheffingen eventueel te splitsen.  

BBG-consultatie Brugweg. In gezamenlijkheid met alle fracties hebben we gekeken naar een mogelijkheid 
om het verkeer op de Brugweg te verminderen. Daarnaast, hoe moeilijk ook, naar de verkeersstromen naar 
andere gemeentes, zoals Reeuwijk, Boskoop en Hazerswoude. Een aquaduct onder de Gouwe door aan 
de Noordkant van Boskoop. Afwaarderen N207 en zorg dragen voor de afwikkeling door Hazerswoude. 

IBOR-verkeer en verkeersveiligheid. VRI KW Plein aanpassen rotonde. Is er voldoende begroot voor een 
rotonde KW-Plein? 

Wanneer ontvangen we als raad de begroting om de uitvoering voor elke motie een boom uit te kunnen 
voeren? 

Als PCW proberen we ook altijd insprekers tot hun recht te laten komen, door gericht door te vragen en 
erachter te komen wat er speelt. 

Als PCW maken we ook gebruik van het vragen halfuur om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te 
brengen zoals vragen over verkeer en verkeersveiligheid. Ook zijn vragen gesteld over het ‘Inpassingsplan 
N207 Zuid (PIP)’. Hoe ziet de beoogde routekaart met betrekking tot de ecologische verbindingszone van 
de Krimpenerwaard naar het Bentwoud eruit?  

Het is fijn en mooi om te weten dat je het niet alleen doet, maar met elkaar als PCW staan we voor een 
mooi Waddinxveen. 

Hans van Mourik, raadslid 

 


