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Jaarverslag PCW-fractie 2013 
 
 
1. Inleiding 
Hier vindt u het fractiejaarverslag 2013 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 2013 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 Jaarverslag 2013 bevat tevens een terugblik over vrijwel een gehele collegeperiode (2010-2014). Om 
die reden zijn ook de belangrijkste thema’s opgenomen waarvoor de PCW zich in deze periode heeft 
ingezet. 
 
In 2013 kwamen er weer diverse voorstellen en onderwerpen langs waarover we onze mening moesten 
vormen en ook een besluit namen. Naast de ‘gebruikelijke’ financiële onderwerpen (kadernota, 
jaarrekening, begroting) waren de huisvesting van het gemeentehuis en de ontwikkelingen in het ‘sociaal 
domein’ (denk aan overgang Jeugdzorg naar gemeenten) thema’s die regelmatig onze aandacht 
vroegen. Andere onderwerpen waren onder andere de actualisatie van de bestemmingsplannen, de 
mobiliteitsvisie, buurtsportcoaches, Blok 5 en de scholenbouw in Waddinxveen-Noord. Na de eerste paal 
in november 2012 werd vanaf medio februari 2013 echt duidelijk dat het Centrum er komt? Maar wat 
doen we dan met de huidige Passage, hoe zit het met de zondagsrust? Vragen die ons in 2013 hebben 
beziggehouden maar bij gezondheid ook in 2014 onze visie en aandacht zullen vragen! 
 
In het ‘historisch’ overzicht worden de meest belangrijke onderwerpen en de inbreng van de PCW-fractie 
benoemd (bijlage 4). Een overzicht van de schriftelijke vragen, moties en amendementen van de PCW 
staan in bijlage 5. De samenstelling van de fractie en vertegenwoordiging in gemeenteraad, commissies 
en andere overlegplatformen worden in de bijlagen 1 en 2 vermeld.  
 
2. Samenstelling fractie 
De samenstelling van de fractie is in 2013  ongewijzigd gebleven. 
 
3. Vergaderingen 
Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden en dergelijke worden 
bijgewoond. Met alle overige informatieavonden erbij waren dat in 2013 ongeveer 250 bijeenkomsten. 
Voor duo-raadsleden betekende dit een gemiddelde belasting van tussen de 60 en 65 
bijeenkomsten/vergaderingen in 2013. Voor raadsleden een belasting van tussen de 85 en 115 
bijeenkomsten/vergaderingen. 
 
De bijeenkomsten betreffen, in hoofdlijnen, de volgende: 
 - Fractie 20% 
 - Gemeenteraad 25% 
 - Gemeenschappelijke regelingen 5% 
 - Wijkplatforms en inloopbijeenkomsten 15% 
 - Overige overleggen en bijeenkomsten 35% 
 
4. Inbreng PCW-fractie 
Als PCW-fractie hebben we in commissies, gemeenteraad en diverse gemeenschappelijke regelingen 
onze inbreng. In bijlage 3 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.html  
 - Notities: www.kiespcw.nl/bibliotheek.html 
 - Weblogs: www.kiespcw.nl (kies weblog) 
 
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 

http://www.kiespcw.nl/
http://www.kiespcw.nl/speeches.html
http://www.kiespcw.nl/bibliotheek.html
http://www.kiespcw.nl/
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(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 Werkbezoeken en Dorpstraatbraderie 
In verband met de voorbereidingen van ons verkiezingsprogramma hebben wij in 2013 geen 
werkbezoeken afgelegd. Wel waren wij met een inloopkraam aanwezig op de Dorpstraatbraderie (1 juni 
2013) en de weekmarkt (22 november 2013). 
 
5.3 Gesprekken burgers en organisaties 
Net als voorgaande jaren hebben diverse organisaties en burgers ingesproken tijdens een van onze 
fractievergaderingen. Denk daarbij aan onderwerpen en organisaties als de actualisering van de 
bestemmingsplannen, de Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW) en anderen. 
 
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 
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 2013 
tweemaal bij elkaar geweest. 
 
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 337 @chrisvharten 
Peter van den Berg 25 februari 2011 407 @PCW_Peter 
Kees de Jong 13 december 2011 282 @KeesdeJongwveen 
Jannette Nieboer 5 maart 2012 114 @Niebuit 
Erik Segers 5 maart 2012 168 @Erik_Segers 
Herman Timmermans 23 mei 2012 24 @HermanTimm 
Ton van Doorn 9 juli 2012 118 @Doorn438 
 
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 bijna 150 volgers. 
 
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 

http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090
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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 2013 zijn er tien 
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 3 is een overzicht 
daarvan opgenomen met daarbij het (beoogde) resultaat. 
 
9. Evaluatie en monitoring 
9.1 Evaluatie fractie 
In maart 2010 was een vernieuwde PCW-fractie aangetreden en een nieuwe PCW-wethouder benoemd 
in het college. Na driekwart jaar samenwerken was het goed om terug te kijken en de eerste ervaringen 
te evalueren. Omdat de genoemde veranderingen invloed hebben op de taakverdeling en de 
samenwerking in de fractie, is er voor gekozen om de evaluatie niet primair te richten op de processen en 
onderlinge verhoudingen binnen de fractie, maar op de wijze waarop de fractie naar buiten treedt en 
samenwerkt met andere geledingen (wethouder, coalitie, commissies, raad, samenleving/pers, college). 
Aan de hand van (prikkelende) stellingen hebben we de evaluatie vormgegeven. Bij een zevental 
werkgebieden hebben we naar aanleiding van de stellingen gediscussieerd en kritisch naar onszelf 
gekeken. Naast een aantal leerpunten kwam ook duidelijk naar voren dat we dankbaar mogen zijn voor 
de manier waarop we in allerlei verbanden ons werk in en voor de gemeente Waddinxveen mogen doen! 
In 2012 en 2013 hebben wij een dergelijke evaluatie herhaald. 
 
9.2 Evaluatie verkiezingsprogramma en monitoring actiepunten 
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. 
 
10. Voorbereiding verkiezingen en verkiezingsprogramma 
Op DV woensdag 19 maart 2014 worden weer de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Op 21 
november 2013 zijn het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gepresenteerd. Voor dat het zover 
was is daar veel werk en overleg aan voorafgegaan. Als fractie zijn wij vanaf medio maart 2013 druk 
geweest met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Denk aan enkele tientallen gesprekken met 
maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen, betrokken én deskundige burgers. Bij 
voorgaande verkiezingen was dit minder intensief maar dergelijke gesprekken leveren veel kennis, 
informatie en betrokken reacties op: door en voor Waddinxveners! Ook voor het ‘lopende’ raadswerk 
konden we ons voordeel doen dankzij deze gesprekken. 
 
 
 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
(raadslid, secretaris PCW-fractie) 
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Bijlage 1: Samenstelling fractie 2013 – verkiezingen maart 2014 
 
 
Namen Samenstelling 2013 – verkiezingen maart 2014 
Herman Timmermans - raadslid, fractievoorzitter 

- lid commissie Bestuur en Middelen 
- lid fractievoorzittersoverleg 
- ‘voorzitter’ coalitieoverleg 

Peter van den Berg - raadslid, secretaris fractie 
- lid commissie Openbare Ruimte 
- plv. voorzitter commissie Samenleving 
- lid algemeen bestuur Gouwepark 
- lid algemeen bestuur Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) 
- plv. lid algemeen bestuur Grondbank RZG 

Ton van Doorn - raadslid, plv. fractievoorzitter 
- lid commissie Bestuur en Middelen 
- voorzitter programmaraad Regionale Rekenkamer 
- lid auditcommissie 

Jannette Nieboer-Buitinga - raadslid, penningmeester fractie 
- lid Presidium 
- voorzitter commissie Samenleving 
- lid interne werkgroep functiebeschrijving griffie(r) 

Kees Bax - raadslid, nestor van de raad 
- lid commissie Samenleving 
- voorzitter Presidium 

Chris van Harten - raadslid 
- lid commissie Openbare Ruimte 

Lambert den Dekker - duo-raadslid 
- lid commissie Samenleving 

Erik Segers - duo-raadslid  
- lid commissie Openbare Ruimte 

Jannes Berghout - fractiemedewerker 
 
 
Opmerking: de commissies zijn in de loop van het kalenderjaar 2012 opgeheven. Om een vergelijk te maken met 

voorgaand jaar staan ze er nu nog wel in. 
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Bijlage 2: Samenstelling fractie 2010 – verkiezingen maart 2014 
 
 
Functie 2010 

(tot verkiezingen) 
2010 2011 2012 2013 2014 

(tot verkiezingen) 
Raadslid 
(fractievoorzitter) 

Kees Bax Herman Timmermans Herman Timmermans Herman Timmermans Herman Timmermans Herman Timmermans 

Raadslid 
(plv. fractievoorzitter) 

Ton van Doorn Ton van Doorn Ton van Doorn Ton van Doorn Ton van Doorn Ton van Doorn 

Raadslid 
(secretaris) 

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

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Jannette Nieboer Jannette Nieboer Jannette Nieboer Jannette Nieboer Jannette Nieboer 

Raadslid Kees de Jong Menno van der 
Haven (tot november) 

Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten 

Raadslid n.v.t. Kees Bax Kees Bax Kees Bax Kees Bax Kees Bax 
       
Duo-raadslid Niet ingevuld Ronald Markus Ronald Markus Erik Segers 

(vanaf februari) 
Erik Segers Erik Segers 

Duo-raadslid Arjan de Wit Lambert den Dekker Lambert den Dekker Lambert den Dekker Lambert den Dekker Lambert den Dekker 
Duo-raadslid Herman Timmermans Chris van Harten 

(tot november, 
daarna raadslid) 

Henk Teekens Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld 

       
Fractiemedewerker n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jannes Berghout 

(vanaf mei) 
Jannes Berghout Jannes Berghout 

       
Wethouder Wiebrand Dijksterhuis Kees de Jong Kees de Jong Kees de Jong Kees de Jong Kees de Jong 
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Bijlage 3: Vertegenwoordiging fractie in commissies e.d. (2010 - 2014) 
 
Vertegenwoordigt in 2010 

(tot verkiezingen) 
2010 2011 2012 2013 2014 

(tot verkiezingen) 
Commissie Bestuur & 
Middelen 

Kees Bax Herman 
Ton 
Ronald 

Herman 
Ton 
Ronald 

Herman 
Ton 
Ronald 

Herman 
Ton 

Herman 
Ton 

Commissie Openbare Ruimte Peter (plv. voorzitter) 
Kees de Jong 
Herman 

Peter 
Jannette 
Chris 

Peter 
Chris 
Henk 

Peter 
Chris 
Erik (vanaf 9 februari) 

Peter 
Chris 
Erik 

Peter 
Chris 
Erik 

Commissie Samenleving Jannette (voorzitter) 
Kees de Jong 
Arjan de Wit 

Jannette (voorzitter) 
Peter (plv. voorzitter) 
Kees Bax 
Menno 
Lambert 

Jannette (voorzitter) 
Peter (plv. voorzitter) 
Kees Bax 
Lambert 

Jannette (voorzitter) 
Peter (plv. voorzitter) 
Kees Bax 
Lambert 

Jannette (voorzitter) 
Peter (plv. voorzitter) 
Kees Bax 
Lambert 

Jannette (voorzitter) 
Peter (plv. voorzitter) 
Kees Bax 
Lambert 

Seniorenconvent) Kees Bax Herman Herman opgeheven opgeheven opgeheven 
Fractievoorzittersoverleg Bestond nog niet Bestond nog niet Bestond nog niet Herman  Herman Herman 
Presidium Jannette  Kees Bax (voorzitter) 

Jannette  
Kees Bax (voorzitter) 
Jannette 

Kees Bax (voorzitter) 
Jannette 

Kees Bax (voorzitter) 
Jannette  

Kees Bax (voorzitter) 
Jannette 

Rekenkamercommissie Ton Ton Ton Ton opgeheven opgeheven 
Begeleidingscommissie 
Regionale Rekenkamer 

Bestond nog niet Bestond nog niet Bestond nog niet Ton (voorzitter) opgeheven opgeheven 

Programmaraad Groene Hart 
Rekenkamer 

Bestond nog niet Bestond nog niet Bestond nog niet Bestond nog niet Ton (voorzitter) Ton (voorzitter) 

Auditcommissie Ton Ton Ton Ton Ton Ton 
Bezwaarschriftencommissie Kees Bax (lid) 

Peter (plv. lid) 
Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Coenecoopcollege Kees de Jong (plv. 
lid) 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Geen raadsleden 
meer als (plv.) lid 

Gouwepark Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) 
Grondbank RZG Zuidplas Niet in 

vertegenwoordigt 
Niet in 
vertegenwoordigt 

Peter (plv. lid) Peter (plv. lid) Peter (plv. lid) Peter (plv. lid) 

Regionale 
Ontwikkelingsorganisatie 
Zuidplas (ROZ) 

Peter (plv. lid) Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) Peter (lid) 

Recreatieschap Reeuwijkse 
plassen 

Niet in 
vertegenwoordigt 

Niet in 
vertegenwoordigt 

Niet in 
vertegenwoordigt 

Niet in 
vertegenwoordigt 

Niet in 
vertegenwoordigt 

Niet in 
vertegenwoordigt 

Werkgroep duurzaamheid Bestond nog niet Bestond nog niet Bestond nog niet Bestond nog niet Erik (lid) Erik (lid) 
Werkgroep ruimtelijke 
plannen 

Bestond nog niet Bestond nog niet Peter (, coördinator) Peter (, coördinator) opgeheven opgeheven 

PCW/SGP/CU-overleg 
Zuidplas / Greenport 

Peter (coördinator) 
Kees Bax (lid) 

Peter (coördinator) 
Kees Bax (lid) 

Peter (coördinator) 
Kees Bax (lid) 

Peter (coördinator) 
Kees Bax (lid) 

Peter (coördinator) 
Kees Bax (lid) 

Peter (coördinator) 
Kees Bax (lid) 

Vertrouwenscommissie Kees Bax (voorzitter) opgeheven opgeheven opgeheven opgeheven opgeheven 
 
Opmerking: de commissies zijn in de loop van het kalenderjaar 2012 opgeheven. Om een vergelijk te maken met voorgaand jaar staan ze er nu nog wel in. 



Jaarverslag PCW-fractie 2013 (vastgesteld 10 februari 2014) 1 

Bijlage 4: ‘Scorepunten 2010-2014’  
 
 
Met de jaarwisseling 2013/2014 wordt ook vrijwel een gehele collegeperiode (2010-2014) afgesloten. Om 
die reden zijn hieronder de belangrijkste thema’s opgenomen waarvoor de PCW zich in deze periode 
heeft ingezet. 
 
1. Veiligheid 
 1. De PCW-fractie heeft in 2012 schriftelijke vragen gesteld aan het college over de brandveiligheid 

van zorginstellingen in Waddinxveen. De fractie baseerde zich op het rapport "Brandveiligheid van 
zorginstellingen”, waaruit bleek, dat de helft van de Waddinxveense zorginstellingen niet aan alle 
eisen voldoet. Gevolg was dat de gemeente handhavend is gaan optreden. In 2013 blijken alle 
zorginstellingen aan de eisen te voldoen; 

 2. Naar aanleiding van een beroving (15 mei 2012) van een 57-jarige bewoner van Waddinxveen op 
de Kerkweg-Oost hebben wij tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2012 aandacht gevraagd 
voor de openbare orde en veiligheid in Waddinxveen. Uit de reactie van de burgemeester kregen 
wij het vertrouwen dat er zicht was op de problematiek en dat er op dat moment al een onderzoek 
liep. Wel was er sprake van een toename van incidenten en dat baart ons zorgen. Deze signalen 
kregen wij ook vanuit de bevolking. Daarom hebben wij nogmaals gevraagd om directer optreden 
van de politie waardoor de veiligheid en veiligheidsbeleving weer toe kan nemen. 

 
2. Samenleving 
 1. Op voorstel van de PCW wordt een raadsbehandeling over het zwembad van de agenda gehaald. 

Een verbeterd voorstel voor de renovatie wordt in februari 2010 door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Het bestaande zwembad wordt hierdoor in 2011 gerenoveerd en aangepast aan de 
eisen van deze tijd; 

 2. De mogelijkheid om bij schrijnende gevallen ruimere mogelijkheid te geven voor aangepast 
leerlingenvervoer; 

 3. Helaas worden wij door Den Haag gedwongen de minimaregelingen te beperken tot mensen met 
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, terwijl dat voorheen 120% was. Op aandringen van 
de PCW heeft het college in 2012 toegezegd dat het zal proberen dit verschil zo veel mogelijk te 
compenseren; 

 4. Vragen gesteld aan het college om Care for Family te helpen bij de huisvesting; 
 5. De PCW zag en ziet de noodzaak in van het project “Verbetering huisvesting basisscholen 

Waddinxveen-Noord (12/080). We kozen voor de meest duurzame maar ook de duurste variant. 
Het project kost de gemeente extra 320.000 Euro. Toen de landelijke overheid ongeveer gelijktijdig 
bezuinigingen aankondigde (ongeveer 1,5 ton minder overheidssubsidie) dreigde het project niet 
meer op steun van de meerderheid van de raad te kunnen rekenen. Op initiatief van de PCW werd 
met steun van de coalitiepartners een amendement voorbereid waarbij de jaarlijkse extra bijdrage 
van 320.000 de gemeente naar 200.000 verminderd werd. Deze beperking moest worden 
gerealiseerd door fasering van het project of door andere door de scholen aangedragen 
oplossingen. 

 
3. Ruimtelijke ordening en wonen 
 1. Inzet op stedenbouwkundige kwaliteit entreegebieden Waddinxveen (motie structuurvisie);  
 2. Actualisering regels zodat agrarische sector mee kan met huidige ontwikkelingen (amendement 

archeologiebeleid, motie Inrichtingsvisie Weids Bloemendaal, amendement dubbel-ruimtegebruik); 
 3. Aandacht voor cultuurhistorische bebouwing (motie ‘Beeldkwaliteitsplan van Station tot Brug’, 

motie Inrichtingsvisie Weids Bloemendaal); 
 4. Structuurvisie 2030 vastgesteld. PCW heeft hierbij in een motie onder meer extra aandacht 

gevraagd voor beeldkwaliteit van de entreezones van Waddinxveen. Dit is onder meer van belang 
voor bedrijventerrein A12 Noord; 

 5. Startershuisvesting. Hierover heeft de PCW diverse keren vragen gesteld en bij de Woonvisie ook 
een motie voor ingediend. Het is van belang dat starters snel over passende huisvesting kunnen  
beschikken. Ook heeft de PCW zich hard gemaakt voor herintroductie van de starterslening. Dit is 
ook gebeurd; 

 6. Welstandsvrij bouwen. De PCW heeft zich eerder hard voor gemaakt voor deregulering. Mede 
hierdoor heeft het college in de achterliggende raadsperiode verschillende delen welstandsvrij 
verklaard.  
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4. Duurzaamheid en milieu  
 1. Op initiatief PCW een raadsbrede werkgroep ingesteld; 
 2. Op initiatief PCW oplaadpalen elektrische auto’s; 
 3. Aandacht voor zwerfafval en top kleine ergernissen (motie statiegeld blikjes, hondenpoepbeleid); 
 4. Bij de besluitvorming over de renovatie van het oude gemeentehuis is een motie van de PCW 

aangenomen, dat de renovatie van het gemeentehuis duurzaam moet plaats vinden.  
 
5. Ondernemerschap / economie 
 1. Tijdens de behandeling van de begroting 2013-2016 heeft de PCW een motie ingediend om te 

bezien of er nog mogelijkheden zijn om de eigenaren van de Passage tegemoet te komen bij 
medewerking aan bedrijfsverplaatsing naar het nieuwe centrum. Ook is het college verzocht een 
stimulerende rol te spelen bij onderhandelingen tussen winkeliers en de ontwikkelaar; 

 2. November 2013 diende de PCW een amendement in om een Ondernemingsfonds in te stellen wat 
de gemeente vult. 

 3. Benadrukt dat zondagsrust een belangrijke en blijvende waarde heeft. Zowel vanuit christelijk als 
vanuit maatschappelijk motief. Geen betutteling maar gezonde zorgzaamheid; 

 4. In 2010 heeft de PCW een motie ingediend voor een toekomstbestendige weekmarkt, waarin de 
gemeente een kleinere rol heeft. Dit heeft mede geleid tot andere afspraken met de 
marktkooplieden. 

 
6. Financiën en kwaliteit informatievoorziening 
 1. De (verplichte) plaatselijke rekenkamercommissie is in de achterliggende collegeperiode 

opgeheven. Daarvoor in de plaats is “De regionale Groene Hart Rekenkamercommissie” ingesteld. 
De besprekingen hiertoe vonden plaats onder leiding van het PCW raadslid Ton van Doorn. Hij is 
inmiddels voorzitter van de genoemde Regionale Rekenkamercommissie; 

 2. De PCW pleitte jaar in jaar uit voor versterking van het weerstandsvermogen. Dankzij goed 
financieel beleid en dankzij steun van onder andere de PCW zijn de positieve saldi van 
jaarrekeningen toegevoegd aan het weerstandsvermogen; 

 3. De PCW heeft steeds gepleit voor minder administratieve lasten als gevolg van regelgeving. Dat 
proces is kritisch gevolgd via de algemene beschouwingen. Uiteindelijk zijn veel regels 
vereenvoudigd; 

 4. De PCW steunde voorstellen om gehandicapten en vrijwilligerswerk te ontzien bij legesheffing; 
 5. PCW diende een motie van educatie in over verbetering informatievoorziening aan de raad.  
 
7. Openbare ruimte / groen 
 1. Voor beheerplannen via een motie afgedwongen dat eventuele aanbestedingsvoordelen worden 

ingezet voor een hoger onderhoudsniveau. Uiteindelijk hebben de voordelen ertoe geleid dat het 
beheer over de hele linie weer op het gewenste, hogere onderhoudsniveau wordt uitgevoerd.  

 
8. Bestuurlijke samenwerking / openbaar bestuur 
 1. Geen gedwongen fusie met Gouda. PCW heeft hierin een actieve rol gespeeld;  
 2. De PCW heeft zich hard gemaakt voor een referendum over wel of geen fusie; 
 3. PCW heeft notitie opgesteld voor bestuurlijke vernieuwing. Doel: meer betrokkenheid inwoners en 

kwaliteit besluitvorming omhoog. Dit is uiteindelijk de aanzet geweest voor een gewijzigde 
vergaderstructuur; 

 4. Op initiatief van de PCW wordt de gemeenteraad in een eerder stadium betrokken bij de 
planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor zij meer invloed kan uitoefenen op de 
inhoud.  
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Bijlage 5: Belangrijke thema’s uit 2013 met inbreng PCW 
 
 
Onderwerp 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. 
Bestuur en Middelen 

Huisvesting gemeentehuis Er is geen onderwerp in 2013 dat de gemoederen meer 
bezighield dan de huisvesting van het nieuwe gemeentehuis. 
Het leek allemaal zo mooi in juni: Er zou een nieuw 
gemeentehuis komen, dat per jaar minder kost. De raad 
besloot met zeer grote meerderheid voor nieuwbouw in het 
nieuwe centrum. Helaas moest het college nog voor de 
zomervakantie met hangende pootjes terug naar de raad. Er 
was een systeemfout gemaakt, waardoor de cijfers waarop 
het raadsbesluit tot nieuwbouw gebaseerd was, onjuist 
bleek. Het college moest met een nieuw voorstel komen na 
de zomervakantie. In september lag er zodoende een heel 
ander voorstel, waarbij het college opnieuw voorstelde te 
kiezen voor nieuwbouw, zij het, dat dit duurder was dan 
renovatie. Op voorstel van de PCW stemde het college er 
mee in de nieuwbouw te realiseren voor hetzelfde jaarlijkse 
kostenplaatje als renovatie van het oude gemeentehuis. 
Voordeel daarvan was, dat het nieuwe centrum verlevendigt 
zou worden met een nieuw gemeentekantoor en 
publieksbewegingen en de renovatie, die niet duurzaam was, 
voorkomen werd. Maar de meerderheid van de raad koos 
toch voor renovatie en niet voor nieuwbouw. Alleen de PCW 
en CDA kozen voor nieuwbouw.  
In december kwam de discussie over het gemeentehuis weer 
terug. Het college had een brief aan de raad geschreven 
over de voortgang van het onderzoek naar renovatie. Bij de 
niet-confessionele fracties bleken onduidelijke passages in 
de brief van het college angst te veroorzaken, dat het college 
op termijn toch nog nieuwbouw wil. Via een motie werd het 
college een strak financieel kader meegegeven en bij 
voorbaat een reducering van duurzaamheids- en Arbo- 
elementen opgedragen. Opnieuw vormden de niet-
confessionele partijen een blok tegenover de confessionelen. 
De PCW wilde op voorhand geen reductie toepassen op 
duurzaamheid en ook geen beknotting van de ARBO-eisen. 
In tegendeel de PCW wilde weten wat een duurzame en een 
ARBO-bestendige renovatie uiteindelijk zou kosten. Pas als 
dat bekend is, wil de PCW kiezen wat we wel of niet 
renoveren dan wel aanpassen.  
Het dossier van het nieuwe gemeentehuis is een zeer 
gevoelig dossier geworden door de rekenfouten van het 
college, door de weerstand binnen de bevolking en door de 
politieke verdeeldheid over dit  dossier.  Ook binnen de PCW 
achterban ligt dit thema gevoelig. De PCW wethouder en de 
fractie hebben tot het uiterste geprobeerd hun achterban, de 
burgers en de andere fracties te overtuigen dat e de 
goedkoopste en duurzaamste oplossing de beste oplossing. 
Maar deze inspanning hebben we niet met succes af kunnen 
ronden. Het nieuwe Hart van Waddinxveen begint zodoende 
bij voorbaat met een geamputeerd publieksgebouw.   

Burap In de Bestuursrapportage geeft het college tweemaal per jaar 
een doorkijkje in het verloop van het jaar. Eigenlijk is  het een 
rapportage over de uitvoering van de begroting 2013. Over 
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Onderwerp Specifieke inbreng PCW 
het algemeen leidt een BURAP niet tot grote politieke 
debatten. Meestal worden er in het voortraject technische 
vragen gesteld, waarna de raad meestal rustig akkoord gaat 
met de Buraps. Zo ging de eerste BURAP in juni zelfs als 
hamerstuk naar de besluitvormende raad. De tweede 
BURAP, in december, leidde wel tot enig debat op 
onderdelen, maar echt spannend werd het niet. Dat werd 
misschien ook wel veroorzaakt door het geprognotiseerde 
positieve saldo voor 2013 van € 1,8 miljoen.  Hierbij moet wel 
vermeld worden, dat de gemeente nog een zogenaamd “lijk 
in de kast” heeft gevonden. Het pand van de RABO-
bank/Hema moet door de gemeente gekocht worden als 
gevolg van een in het verleden gesloten overeenkomst. Een 
afboeking tussen de één en twee miljoen Euro’s lijkt 
onvermijdelijk en zal het positieve saldo van 2013 dus 
grotendeels verslinden. 

Kaderbrief 2014-2017 De Kaderbrief 2014 – 2017 ging vooral over cijfers. Dat is 
meestal zo, maar dit jaar wel in het bijzonder. 2014 Is 
immers het jaar van gemeenteraadsverkiezingen en dat 
betekent terughoudendheid met maatregelen die in een 
andere collegeperiode vallen. Uit de Kaderbrief blijkt, dat we 
er als gemeente financieel goed voorstaan, ondanks 
meegenomen hoge kortingen door het Rijk. De PCW heeft bij 
3 thema’s opmerkingen gemaakt. Ten eerste over de op 
handen zijnde decentralisaties. Complimenten voor de 
voorbereiding en verlangen naar meer duidelijkheid vanuit 
Den Haag. Ten tweede: zorgen over het op “nul” brengen 
van de begrotingsposten voor nieuw beleid. En ten derde 
aandacht voor het uitstel van nieuwbouw van de 
brandweerkazerne en de toekomst van de plaatselijke 
brandweer.  De PCW diende een amendement in over het 
dictum van het raadsbesluit van de Kaderbrief. Dit 
amendement werd door de raad aanvaard. 

Begroting 2014-2017 Ook de Programmabegroting 2014 – 2017 wordt beïnvloed 
door de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor 
is deze programmabegroting beleidsarm, of wel er staan 
weinig nieuwe voornemens in. Belangrijk is het financiële 
plaatje, dat in deze begroting is gepresenteerd. En dat ziet er 
goed uit. Alle jaren hebben onder de streep een positief 
saldo. Dat wil zeggen er zijn meer inkomsten dan uitgaven. 
Zeker als je rekening houdt meet een opgenomen korting op 
het Gemeentefonds van € 435.000 per jaar, is dat een mooi 
uitgangspunt.  
Toch roept een begroting altijd politiek debat op in de 
gemeenteraad, ook al staat er weinig nieuws in. Het is 
immers het belangrijkste document van het jaar. Zonder 
begroting kan een college niets uitvoeren en niets betalen! 
De PCW heeft bij de behandeling een amendement 
ingediend om een Ondernemersfonds in te stellen en daarin 
eenmalig een bedrag te storten, teneinde in de 
collegeonderhandelingen te zorgen dat dit fonds structureel 
wordt (met bijdragen van gemeente en ondernemers). Dit 
amendement is aangenomen door de raad.  
Nog voordat de Programmabegroting in de besluitvorming 
kwam in de gemeenteraad, werd bekend dat de korting op 
het gemeentefonds voor Waddinxveen tegenvalt. De 
positieve saldi van de meerjarenbegroting moeten 
gecorrigeerd worden. Waddinxveen wordt meer gekort dan 
het college had berekend. De jaren 2015 en 2017 hebben nu 
een rood (= nadelig) begrotingssaldo). Het college hoopt dat 
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Onderwerp Specifieke inbreng PCW 
dit in december of daarna alsnog recht getrokken wordt als 
gevolg van de deal van de regering met SGP,CU en D’66, 
dat weer moet leiden tot meer geld voor de gemeente.  

Nieuwe Regio De commissie Hendriks stelt de Nieuwe regio voor. Een 
regio die samenwerkt op project basis. Met gekozen 
wethouders die verantwoordelijk zijn voor programma 's 
waarin gemeente samenwerken. 
 
De nieuwe regio heeft als opgave om het groene hart naar 
buiten toe goed te positioneren. Naar de markt, de 
consumenten, naar Brussel. Want het kan niet zo zijn dat we 
kansen laten liggen die wel gehaald worden als we 
samenwerken. Er komt geen groot ambtelijk apparaat, geen 
grote verplichtingen omdat zo nodig een heel pand moet 
worden gehuurd om de regio in onder te brengen. Het 
moeten korte lijnen blijven, alleen daar aan meedoen, waar 
je als gemeente, in relatie tot de regio beter van wordt. 
 
Waddinxveen heeft een taak om in de regio een rol te spelen 
die misschien wel wat groter is dan uit het aantal inwoners 
valt af te leiden. We hebben een College dat krachtig is en 
waarmee we de regio kunnen helpen. Dan moeten we het 
niet laten. Voor de toekomst is belangrijk dat de 
controlerende taak van de gemeenten goed uitgeoefend kan 
worden. 

Jaarrekening 2012 De jaarrekening 2012 sloot met een positief resultaat van € 
3,8 miljoen. Voor het grootste deel betreft dit incidentele 
meevallers, zoals verkoop grond e.d. Het resultaat is het 
gevolg van uitstekend en zorgvuldig financieel beleid van dit 
college, onder aanvoering van de portefeuillehouder C. de 
Jong. Ook onze vermogens positie is goed met een vrij 
aanwendbaar saldo van bijna € 13 miljoen.  Over zo’n 
jaarresultaat behoef je niet veel politiek spektakel te 
verwachten en dat gebeurde ook niet. De PCW 
ondertekende bij de behandeling een raadsbreed gesteunde 
motie om het oorlogsmonument op te knappen. Zo’n 
monument moet er keurig uitzien en om dat te handhaven 
mag, ja moet, wat geld vrijgemaakt kunnen worden. 

Openbare Ruimte 
Nota hondenbeleid Overlast van hondenpoep is niet maar een incident. Dit blijkt 

onder meer uit de Veiligheidsmonitor van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden en de reacties die we als fractie ontvangen. 
Daarom hebben we in februari 2011 hiervoor aandacht 
gevraagd en het college gevraagd de overlast aan te pakken. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in januari 2013 een 
visie en plan van aanpak door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld. Dit wordt nu door het college uitgewerkt. 
Uit de Leefbaarheidsmonitor, de wijkplatforms en de 
wijkkranten blijkt dat er meer ergernissen zijn. Belangrijkste 
zijn zwerfafval en te hard rijden in woonwijken. Vooral 
zwerfafval is velen een doorn in het oog. Wij hebben het 
college gevraagd om in gezamenlijkheid met de 
wijkplatforms deze ergernissen in kaart te brengen en te 
bezien hoe dit kan worden aangepakt. Een daartoe door ons 
ingediende motie ‘Schoon Waddinxveen’ werd unaniem door 
de gemeenteraad overgenomen en wordt door het college 
uitgevoerd. 

Behoud historische bebouwing De PCW is van mening dat een prettig woon- en leefklimaat 
mede wordt bepaald door een goede en zorgvuldige 
ruimtelijke ontwikkeling. Afwisseling in diverse woonmilieus 
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Onderwerp Specifieke inbreng PCW 
en bouwstijlen levert daaraan een belangrijke bijdrage. 
Vanuit het belang van deze inpassing hebben we als PCW 
bij de Structuurvisie een motie ingediend waarbij de raad in 
meerderheid heeft uitgesproken dat entreegebieden van ons 
dorp bij nieuwe ontwikkelingen extra bescherming verdienen. 
 
Een belangrijk punt is het behoud van cultuur-historisch 
erfgoed. Juist dat erfgoed geeft een dorp een gezicht en 
karakter. Om deze reden hebben wij bij de behandeling van 
de gebiedsvisie op de Bloemendaalse Polder (december 
2011) en het Beeldkwaliteitsplan Van Station tot Brug 
(oktober 2012) een motie ingediend om cultuur-historische 
bebouwing te bewaren voor onze gemeente. Daarnaast 
hebben wij in de gemeenteraadsvergadering van 13 april 
2013 mondelinge vragen gesteld over slechte staat van 
onderhoud van de voormalige dokterswoning. 

Regionale agenda wonen Als fractie hebben we deze agenda gesteund, omdat deze 
grotendeels in lijn is met onze structuur- en woonvisie. Wel 
(kritische) vragen gesteld over opstelling provincie m.b.t. 
aantal woningen en negatief migratiesaldo leeftijdsgroep 25-
34 jaar. 

Bestemmingsplan ‘Landelijk Veen’ Vier jaar geleden (december 2009) heeft de gemeenteraad 
ingestemd met het Veenweideconvenant Gouwe-Wiericke. 
Via een ‘tussenstap’, de grote Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Regio Boskoop is inmiddels ook de 
Visie Weids Bloemendaal (december 2011), de Ruimte-voor-
Ruimteregeling (februari 2012) en de geactualiseerde 
Waddinxveense Structuurvisie 2030 (oktober 2012) 
vastgesteld. Dit waren bouwstenen voor het uiteindelijke 
bestemmingsplan. 
 
Het eindresultaat, het bestemmingsplan ‘Landelijk Veen’, 
hebben we getoetst aan deze bouwstenen. Als PCW-fractie 
wij zijn van mening dat het college zorgvuldig heeft 
gehandeld en rekening heeft gehouden met de inbreng van 
onze raad en eerder door ons ingediende moties. Daarom 
konden we volledig met dit bestemmingsplan instemmen. 

Bestemmingsplan ‘Waddinxveen 
Noord-West’ 

Schrappen van sierteelt ten westen Eerste Tocht heeft 
discussie opgeleverd. Uiteindelijk in onderhandeling met 
provincie het maximale door college er uit gehaald. Motie 
CDA die oproept tot ondersteuning betrokken ondernemers 
meegetekend. 

Glasparel + In de raad is n.a.v. ontheffingsverzoek richting provincie op 
aangeven van D66 discussie gevoerd over wenselijkheid van 
deze ontwikkeling. PCW voelt mee in wens om landelijk 
gebied te behouden, maar consistentie in beleid richting 
initiatiefnemers en (heel belangrijk) afdracht voor 
Bentwoudlaan maken dat we ons toch hard maken voor 
Glasparel+. 

Ontwikkeling bedrijventerrein A12 
noord 

Als fractie onze steun uitgesproken aan vestiging van 
toonaangevend bedrijf, ondanks wens om bestaande 
terreinen eerst (uit) te ontwikkelen. Financieel aspect en 
goede invulling conform motie ‘goede invulling zichtlocaties’ 
speelden hierin een rol. 

Mobiliteitsplan Wij zijn blij dat het college ook uit de samenleving 
(bijvoorbeeld de ICW en de OVW) zo veel steun krijgt voor 
dit plan. Het is belangrijk om een goede basis te hebben voor 
de beoordeling van de mobiliteitsvraagstukken in ons dorp. 
Dit plan geeft een helder afwegingskader en wij steunen de 
prioriteitsstelling zoals aangegeven. Wij steunen dit plan en 
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Onderwerp Specifieke inbreng PCW 
kijken uit naar de financiële uitwerking van de knelpunten en 
hopen op een snelle uitwerking hiervan. Dit zal zo veel 
mogelijk gebeuren in combinatie met geplande 
renovatieprojecten. 
Vanuit andere fracties zijn 2 moties opgesteld welke wij niet 
gesteund hebben ondanks dat we hier positief tegenover 
stonden: 
- fietsers voorrang op rotondes: wij wensen eerst landelijke 
richtlijnen hiervoor af te wachten 
- oplossen verkeersknelpunt Chopinlaan. Dit knelpunt wordt 
naar verwachting minder als de school wordt verplaatst naar 
de nieuwe locatie op het WSE-terrein. 

Herinvoering starterslening Hier hebben wij ons hard voor gemaakt. Motie van PCW 
aangenomen waarin de voorwaarden voor verstrekking zijn 
verruimd. 

Bestemmingsplan ’t Suyt Kritisch gekeken, met name naar woningdichtheid fase 2. 
Uiteindelijk geen reden tot zorg, maar wel alert blijven in de 
toekomst. Aandacht gevraagd voor verkeersafwikkeling. 

Bestemmingsplan Zuidplas-Noord Dit bestemmingsplan was één van de laatste in het kader 
van de actualisering van het gehele ruimtelijke beleid. In 
grote lijnen konden wij ons vinden in het voorstel van het 
college omdat rekening gehouden werd met actuele 
ontwikkelingen. Omdat dubbelruimte gebruik in het 
raadsvoorstel expliciet werd verboden is een amendement 
voorbereid en ingediend. Dit amendement is unaniem 
aangenomen waardoor het als 'recht' opgenomen in het 
vastgestelde bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat 
bijvoorbeeld de eerste laag (de begane grond), wordt 
gebruikt voor opslag, bewerking, logistiek of kantoor en de 
tweede laag gebruikt wordt voor de teelt van groente, fruit of 
bloemen. Met een dergelijk dubbelruimte gebruik wordt een 
stuk efficiency bereikt hetgeen duurzaamheid bevordert.  

Duurzaamheid Voor de PCW is de Bijbelse boodschap doorslaggevend. Als 
gezaghebbende opdracht. En daardoor ook stimulerend. 
Christenen hebben eeuwenlang als opdracht en motivatie 
ervaren wat er staat in Genesis 3:15: de mensen moeten de 
aarde bewerken en bewaren. Dat is een werkopdracht. Om 
daardoor voor zichzelf en voor de naaste te zorgen.  
 
Binnen de fractie hadden we al enige tijd het gevoel dat we 
meer nadrukkelijk, ondanks de moeizame economische 
tijden, onze christelijke opdracht over het beheer van deze 
aarde ook lokaal concreet vorm moeten geven. De thema's 
uitputting fossiele energie en schaarse grondstoffen, 
opwarming van de aarde en leefbaarheid van mensen zijn 
groot en zeer complex. Hoe kunnen wij op Waddinxveense 
schaal hieraan bijdragen? 
 
We zijn begonnen met het opstellen van een notitie. Onze 
PCW-notitie 'Waddinxveense duurzaamheid 2.0' bleek 
uiteindelijk de aftrap van een inspirerend proces van de 
raadswerkgroep Duurzaamheid.  
 
Samen met betrokken inwoners en in een volledig open 
planproces zijn 4 thema's benoemd met concrete plannen 
die de komende tijd moeten worden uitgewerkt tot haalbare 
implementatievoorstellen. De thema's zijn: 
1. Waddinxveen Fair en Duurzaam; 
2. Afvalmanagement voor een duurzaam Waddinxveen; 
3. Duurzaamheidscommunicatie; 
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4. Wijkgericht energiebeleid Waddinxveen. 
 
Deze uitwerking moet, wat de PCW betreft, worden opgepakt 
met en door betrokken inwoners. De thema's lenen zich daar 
zeer goed voor. De politiek is hierin faciliterend en indien 
nodig regisserend. 

Oplaadpalen elektrische auto's Als fractie maken we ons 'druk' om een schoon en prettig 
leefklimaat in onze gemeente. Dat kan onder andere worden 
bewerkstelligd door schoon vervoer. Daarom zijn al twee 
keer namens de PCW-fractie schriftelijke vragen gesteld en 
gepleit voor het plaatsen van een enkele oplaadpalen voor 
elektrische auto's. Het college heeft begin maart 2013 
besloten om een drietal oplaadpalen in Waddinxveen te 
plaatsen. 

Grondbank RZG Bij de vaststelling van het Uitname Strategiekader (USK) en 
bij de Begroting is namens Waddinxveen de discussie 
aangezwengeld hoe om te gaan met de niet strategische 
gronden en welke strategie wordt toegepast of ontwikkeld 
moet worden om deze gronden te verkopen. In het USK 
staat dat alleen in uitzonderlijke gevallen met verlies verkocht 
mag worden. Een beleidsstuk hierover zal nog worden 
voorbereid en aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 
Besloten is dat de Grondbank als ‘stallingsbedrijf’ zal 
functioneren en zich niet actief op de vastgoedmarkt zal 
opereren. 
Een evaluatie van de Grondbank RZG vindt in 2018 plaats. 

Regionale Ontwikkelingsorganisatie 
Zuidplas 

De gemeenschappelijke regeling ROZ heeft als einddatum 1 
januari 2015. Uit de door het Dagelijks Bestuur gehouden 
evaluatie komt het voorstel om deze Gemeenschappelijke 
regeling niet te verlengen. 
Vanuit Waddinxveen aandacht gevraagd voor behoud 
kwaliteit inrichting/ontwikkelingen als de ROZ is opgeheven. 
Vanuit het Dagelijks Bestuur en provincie is aangegeven dat 
we weer teruggaan naar 'normale' interbestuurlijke 
verhoudingen, dat we elkaar regionaal niet loslaten en elkaar 
kunnen aanspreken op realisering vaststaand beleid, 
waaronder kwaliteit. In het voorstel richting de deelnemende 
gemeentes is een uitvoerige paragraaf over dit onderwerp 
opgenomen en heeft de gemeenteraad besloten de ROZ op 
te heffen. Uiteindelijke besluitvorming moet nog plaatsvinden 
in het Algemeen Bestuur van de ROZ. 

Gouwepark Aan het gebruik van derivaten zit vaak een luchtje (denk aan 
Vestia en grote risico’s). Omdat er op NU.NL een bericht 
stond dat lokale en regionale overheden voor meer 4 miljard 
aan derivaten had uitstaan, dat bleek weer uit een brief van 
minister Ronald Plasterk, zijn er schriftelijke vragen over dit 
onderwerp gesteld aan het Dagelijks Bestuur van 
Gouwepark. De beantwoording gaf vertrouwen dat het 
Dagelijks Bestuur zorgvuldig handelt waarbij de toezegging 
werd gedaan dat bij eventuele aanschaf van derivaten eerst 
het Algemeen Bestuur zal worden geïnformeerd en 
geraadpleegd. 

Samenleving 
Blok 5 In juni besloot de raad om het plan voor realisatie/inrichting 

en exploitatie van een ‘bruisend dorpshuis’ in Blok 5 
(cultureel centrum) van het nieuwe centrum, nader uit te 
werken. In de voorlopige plannen is naast de eenmalige 
inrichtingskosten, sprake van een exploitatietekort van circa 
€ 100.000,- per jaar.  
Begin 2014 zal dit ter besluitvorming aan de raad voorgelegd 



Jaarverslag PCW-fractie 2012 (vastgesteld 10 februari 2014) 7 

Onderwerp Specifieke inbreng PCW 
worden. De PCW is voorstander van cultuur(educatie) maar 
heeft er wel op aangedrongen dat in de definitieve plannen, 
het exploitatietekort (sterk) verlaagd dient te worden. 

Visie sociaal domein De PCW vindt het belangrijk dat er, bij de samenwerking in 
de regio op dit terrein, ruimte blijft voor inbreng vanuit de 
Waddinxveense bevolking en voor specifiek Waddinxveense 
behoeften. Daarom moet in de financiële administratie te 
zien zijn hoeveel middelen beschikbaar zijn voor 
Waddinxveen. 

Buurtsportcoaches De buurtsportcoaches kunnen ingezet worden dankzij 
subsidie. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie 
is cofinanciering. Voor de PCW waren er twee belangrijke 
voorwaarden om met het voorstel voor de inzet van 
buurtsportcoaches in te stemmen: het mag de gemeente 
niets extra’s kosten én de buurtsportcoaches moeten niet 
alleen ingezet kunnen worden voor bevordering van sport 
maar ook voor de bevordering van culturele activiteiten. 
Doordat andere partijen zorgden voor de cofinanciering is 
voldaan aan het eerste punt. Omdat ook aan het tweede 
punt voldaan wordt, stemde de PCW in met het voorstel. 

Scholenbouw Waddinxveen-Noord Het voorstel van het college te kiezen voor de locatie Peter 
Zuid laan en niet voor de WSE locatie. Die keuze was 
gebaseerd op tal van parameters. De PCW heeft de 
verkeerssituatie onderstreept. Niet alleen verkeersveiligheid 
is aan de orde maar juist ook verkeersdoorstroming, een 
nieuw argument dat door de PCW is ingebracht. Dit heeft er 
toe bijgedragen dat de raad het voorstel van het college 
heeft verworpen en gekozen heeft voor bouw op het WSE- 
terrein.   

Vermindering accommodaties De PCW stemde in met het voornemen van het college om 
gebouwen Kreater en Kameleon af te stoten, maar bedong 
via een amendement dat het college, in overleg met de 
huidige huurders een oplossing vindt voor hun 
huisvestingsbehoefte, zodanig dat de huurders geen 
noemenswaardige schade lijden en hun activiteiten 
desgewenst kunnen continueren. 

Subsidie Stichting Waddinxveense 
Peuterspeelzalen 

De PCW stemde in met een motie van de oppositiepartijen 
om de bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk te 
temporiseren, waardoor een goede overdracht van het werk 
aan andere partijen beter gewaarborgd is. 

Visie Jeugdhulp Midden-Holland Voor de PCW zijn de volgende kernbegrippen belangrijk in 
de Visie: Eigen kracht vormt de basis en 1 cliënt/gezin – 1 
aanpak – 1 regisseur. Dat moet echt resultaat opleveren! Op 
verzoek van de PCW heeft de wethouder toegezegd dat 
ouders keuzevrijheid hebben bij het kiezen van een 
hulpverlener. Ouders moeten een instantie kunnen kiezen 
die aansluit bij hun levensovertuiging. 

Stichting Care for Family De stichting draait op eigen kracht en met hulp en 
ondersteuning van particulieren. Maar bij het vinden van 
nieuwe huisvesting heeft de PCW door middel van 
schriftelijke vragen bij het college eenmalige hulp 
afgedwongen. 
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Bijlage 6: Stand van zaken werkgroepen fractie 
 
 
Naam werkgroep Doel en resultaat 
* Uitwerking verkiezingsprogramma 
 
Samenstelling: alle fractieleden 

Doel: actiepunten opstellen en opnemen in 
jaarprogramma, jaarlijks evalueren. 
 
Termijn: overzicht in 2011, 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 zondag 
 
Samenstelling: Ton (voorzitter), Peter 
(secretaris), Kees Stigter (bestuur SGP), Henk 
de Bas (bestuur HKV), Erik Segers (bestuur 
HKV), Siem Klapwijk (bestuur ChristenUnie) en 
Gert Brouwer (bestuur ChristenUnie). 

Doel: notitie opstellen met betrekking tot de 
zondag(srust). 
 
Termijn: notitie rond jaarwisseling 2010/2011 
vaststellen. 
 
Resultaat: op 9 mei 2011 is de notitie 
‘Zondagsrust in Waddinxveen’ vastgesteld en 
vervolgens verstuurd naar pers, leden, RMU, en 
landelijke fracties. 

* Werkgroep Permanente Profilering (inclusief 
nieuwe website). 
 
Samenstelling: Lambert (voorzitter), Jannes, 
Peter (secretaris/coördinatie), Corine (lid), 
Herman (lid) 

Doel: jaarprogramma opstellen met betrekking 
tot contacten achterban, werkbezoeken, 
gesprekken, de oprichting van een 
deskundigennetwerk. Daarnaast voorbereiding 
nieuwe website. 
 
Termijn: programma (2011-2014) vaststellen 
jaarwisseling 2010/2011 
 
Resultaten: 
- 10 januari 2011 programma 2010-2014 
vastgesteld 
- 28 februari 2011 nieuwe website PCW 
- 14 mei 2011: PCW op braderie Dorpstraat 
- 19 juni 2011: eerste bijeenkomst PCW-
kennisnetwerk 
- 14 mei 2012: PCW op braderie Dorpstraat 
- 23 augustus 2012: bijeenkomst PCW-bestuur, 
PCW-kennisnetwerk en fractie 
- vanaf 10 september 2012 maandelijks 
fractiespreekuur 
- vanaf 22 december 2012 maandelijks digitale 
nieuwsbrief fractie 
- vanaf 8 februari 2013 PCW-pagina op 
Facebook 
- 1 juni 2013: PCW op braderie Dorpstraat 
- 22 november 2013: PCW op weekmarkt 
- Diverse werkbezoeken en gesprekken (zie 
elders) 

* Werkgroep bestuurlijke toekomst 
 
Samenstelling: Herman, Kees, Jannette en 
Chris 

Doel: permanente bezinning op bestuurlijke 
toekomst Waddinxveen. Bereid standpunten 
voor, onderhoud contacten met fracties in ‘Den 
Haag’. 
 
Termijn: periodiek (afhankelijk van actuele 
situatie). 
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Werkgroep rollen en werkwijze raad 
 
Samenstelling: Jannette, Herman, Peter en Ton 

Doel: voorbereiding notitie over functioneren 
gemeenteraad (inclusief commissies, 
besluitvorming etc.). Indienen concrete 
voorstellen. 
 
Termijn: jaarwisseling 2010/2011 
 
Resultaat: op 14 januari 2011 is notitie 
vastgesteld en in voorjaar 2011 ingediend bij 
Presidium en Seniorenconvent. Een aantal 
punten zijn overgenomen door de raad (raad 14 
december 2011), andere punten worden door 
ons zelf toegepast (denk aan betrokkenheid 
deskundigen). College is nog met notitie bezig 
over burgerparticipatie etc. 

* Fractiereglement en -handleiding 
 
Samenstelling: Kees Bax en Lambert 

Doel: opstellen nieuw fractiereglement en 
fractiehandleiding (wijze van vergaderen, hoe 
gaan wij met elkaar en andere fracties om etc.) 
 
Termijn: afronding jaarwisseling 2010/2011, 
bespreking met bestuur en vaststelling voorjaar 
2011. 
 
Resultaat: notitie en reglement zijn afgerond in 
het voorjaar en besproken met het bestuur. 
Definitief vastgesteld op 27 juni 2011. 

* Werkgroep evaluatie fractie 
 
Samenstelling: Jannette en Lambert 

Doel: voorbereiding evaluatie functioneren 
fractie. Doel is begin 2011 onze werkwijze te 
evalueren en daar lessen uit te trekken. Jaarlijks 
terugkerend. 
 
Termijn: jaarlijks 
 
Resultaat: evaluaties op 17 januari 2011 en 29 
oktober 2012. 

* Werkgroep Actualisatie Structuurvisie 
Waddinxveen 
 
Samenstelling: Ton (voorzitter), Peter 
(secretaris), Chris (lid), Erik (lid, redactie notitie) 
en de volgende leden van het PCW-
kennisnetwerk: Pieter Foekens, Bernard 
Oosterom en Ron Verleun. 

Doel: ontwikkeling visie op toekomstige 
(ruimtelijke) ontwikkelingen in Waddinxveen 
 
Termijn: voorjaar 2012 
 
Resultaat: 17 september 2012 is fractienotitie 
definitief vastgesteld. 
 

* Verkiezingsprogramma 2014-2018 
 
Samenstelling: alle fractieleden 
(Kees de Jong, Herman en Ton vormen 
‘toetsingscommissie) 

Doel: opstellen verkiezingsprogramma 2014-
2018 
 
Termijn: maart – november 2013 
 
Resultaat: vastgesteld verkiezingsprogramma 
(20 november 2013) 
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Bijlage 7. Overzicht PCW-moties, amendementen en – schriftelijke vragen 
 
 
Wat en waneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 
Mondelinge vragen PCW 
over attentie schooljeugd bij 
troonswisseling 
30 januari 2013 

PCW 
(Peter) 

Bij voorgaande troonswisselingen of jubilea in de sfeer 
van het Koninklijk Huis kregen basisscholieren een 
klein aandenken van blijvende waarde. Het college is 
gevraagd of zij in overleg wil treden met de Stichting 
Nationale Gedenkdagen en de 
Ondernemingsvereniging Waddinxveen of het 
mogelijk is om ook bij de komende troonswisseling 
een kleine bijzondere attentie aan basisscholieren te 
geven. 

n.v.t. College zegt toe dit actief 
op te zullen pakken. 

Motie ‘Schoon 
Waddinxveen’  
30 januari 2013 

PCW (initiatief, 
Peter), VVD en 
CDA 

Naar aanleiding van debat over nota Hondenbeleid 
wordt college gevraagd om in samenwerking met de 
wijkplatforms de bestaande overlast te inventariseren 
en aan te pakken. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie om gemeenteraden 
meer te betrekken bij 
Nieuwe Regio 
30 januari 2013 

WeWa (initiatief), 
PCW, VVD, CDA, 
PvdA en D66 

De Nieuwe Regio staat of valt met steun en 
participatie en betrokkenheid gemeenteraden. Motie 
roept op dit te bevorderen. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Schriftelijke vragen over 
aanschaf derivaten door 
Gouwepark 
1 maart 2013 

PCW 
(Peter) 

Aan het gebruik van derivaten zit vaak een luchtje 
(denk aan Vestia en grote risico’s). Omdat er op 
NU.NL een bericht stond dat lokale en regionale 
overheden voor meer 4 miljard aan derivaten had 
uitstaan, dat bleek weer uit een brief van minister 
Ronald Plasterk, zijn er schriftelijke vragen over dit 
onderwerp gesteld aan het Dagelijks Bestuur van 
Gouwepark.  

n.v.t. De beantwoording gaf 
vertrouwen dat het 
Dagelijks Bestuur 
zorgvuldig handelt waarbij 
de toezegging werd gedaan 
dat bij eventuele aanschaf 
van derivaten eerst het 
Algemeen Bestuur zal 
worden geïnformeerd en 
geraadpleegd. 

Schriftelijke vragen over 
huisvestingsproblematiek 
Care for Family 
3 april 2013 

PCW 
(Jannette) 

De stichting draait op eigen kracht en met hulp en 
ondersteuning van particulieren maar heeft problemen 
met vinden andere en geschikte huisvesting. 

n.v.t. College zegt eenmalig hulp 
toe bij het vinden van 
nieuwe huisvesting 

Mondelinge vragen over 
mogelijke sloop voormalige 
dokterswoning 
10 april 2013 

PCW 
(Chris) 

Rondom de voormalige dokterswoning zijn hekken 
geplaatst en gerucht ging dat woning wordt gesloopt. 
Dat was aanleiding om aandacht  te vragen voor het 
behoud van cultuur-historische bebouwing in 
Waddinxveen in z'n algemeenheid en het behoud van 

n.v.t. College zegt toe zich in te 
zetten maar onderhoud niet 
te kunnen afdwingen of 
sloop te kunnen 
voorkomen. 
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Wat en waneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 
de voormalige dokterswoning in het bijzonder. 

Motie met verzoek 
compensatie agrariërs nabij 
Bentwoudlaan 
10 april 2013 

CDA (initiatief), 
PCW en WeWa 

Door een bestemmingsplanwijziging zal de realisatie 
van de Bentwoudlaan (provinciale weg) planologisch 
mogelijk worden. Motie roept om bij provincie verzoek 
neer te leggen om agrariërs zoveel mogelijk te 
compenseren. 

17 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie om achterstallig 
onderhoud 
oorlogsmonument aan te 
pakken 
29 mei 2013 

VVD (initiatief), 
PCW, CDA, 
PvdA, WeWa en 
D66 

In 2007 is het oorlogsmonument (tussen Station en 
Passage) gerestaureerd. Inmiddels is er achterstallig 
onderhoud ontstaan en ook zichtbaar. Motie roept op 
om, uit respect voor de slachtoffers, onderhoud te 
plegen. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie herinvoering 
starterslening 
28 mei 2013 

PCW (initiatief, 
Chris), VVD, 
CDA, PvdA, 
WeWa en D66 

Al geruime tijd verhuizen er meer jongeren uit 
Waddinxveen dan dat er nieuw binnen komen. Soms 
vertrekt men vrijwillig, maar vaak zien jongeren zich 
genoodzaakt om uit te wijken naar een andere 
gemeente. In een motie heeft de PCW daarom aan 
het college gevraagd om de maximale leeftijd te 
verhogen. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie met betrekking tot 
proces Vonk 
28 mei 2013 

PCW (initiatief, 
Ton), VVD, CDA, 
PvdA, WeWa en 
D66 

In september 2011 heeft de raad een besluit genomen 
over de toekomst van Vonk. Uiteindelijk bleek het 
genomen besluit niet haalbaar en is het college 
overgestapt op een andere toekomstvisie voor Vonk, 
zonder de raad hierin te kennen. Door die 
koerswijziging bleef het pand Kreater verhuurd en was 
een voorgenomen bezuiniging niet haalbaar. Gevolg 
van dat alles was ook nog, dat de frictiekosten om 
Vonk toekomstbestendig te maken bijna verdubbelden 
en de raad te laat over dit alles werd geïnformeerd, 
zodat de raad in mei 2013 voor een voldongen feit 
werd geplaatst. De PCW diende daarom een 
educatieve motie in, die het college opdroeg om lering 
te trekken uit de gemaakte fouten en alert te zijn om 
de raad tijdig te informeren. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie om jaarlijks de WMO 
bedragen te indexeren 
26 juni 2013 

PvdA (initiatief), 
PCW (mede 
initiatiefnemer), 
CDA, WeWa en 
D66 

Voorstel om de bedragen weer jaarlijks te indexeren. 20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie versterking CDA (initiatief) en Naast openbare ruimte zouden de wijkplatforms ook 20 voor, 0 tegen College heeft dit 
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Wat en waneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 
buurtbinding en sociale 
cohesie 
26 juni 2013 

PCW meer mogen betekenen in het sociale beleid in de 
buurten: buurtbinding. Vanuit de gemeente  
kunnen daar de benodigde middelen voor worden 
verstrekt. Meedoen is het devies: daar krijg je ook 
weer wat voor terug!  

overgenomen. 

Motie met verzoek om 
WSE-terrein aan te wijzen 
voor scholenbouw 
26 juni 2013 

PCW (initiatief, 
Ton) 

Vanuit voor al oogpunt van verkeersveiligheid wordt 
voorgesteld een andere keuze te maken dan 
oorspronkelijke raadsvoorstel. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Motie met strekking om te 
voorkomen dat locatie 
Raadhuisplein verpaupert 
26 juni 2013 

PCW (initiatief, 
Ton) en VVD 

Als huidige gemeentehuis leeg komt te staan kan dit 
verpaupering tot gevolg hebben. Dit moet worden 
tegengegaan en met ASR besproken worden. 

20 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Amendement om 
Kaderbrief voor 
kennisgeving aan te nemen 
26 juni 2013 

PCW (initiatief, 
Ton) 

Het dictum van het raadsbesluit  luidde "de Kaderbrief 
(Concept begroting) wordt vastgesteld". Die tekst 
week af van andere jaren. Het raadsbesluit 
suggereerde dat de Kaderbrief hetzelfde is als een 
Conceptbegroting. De PCW was het daar principieel 
niet mee eens. Essentieel voor een 
(concept)begroting is het autoriseren (goedkeuren) en 
alloceren (verdelen) van bedragen. Dat gebeurde bij 
de Kaderbrief niet en daarmee was ze geen 
(concept)begroting. De PCW diende daarom met 
succes een amendement in om het dictum te wijzigen. 

Ingetrokken Na toezegging college 
ingetrokken. 

Amendement om 
dubbelruimtegebruik 
glastuinbouw mogelijk te 
maken 
26 juni 2013 

PCW (initiatief, 
Peter), PvdA,  
CDA en D66 

Omdat dubbelruimte gebruik in het raadsvoorstel 
expliciet werd verboden is een amendement 
voorbereid en ingediend. Dit amendement is unaniem 
aangenomen waardoor het als 'recht' opgenomen in 
het vastgestelde bestemmingsplan. Concreet betekent 
dit dat bijvoorbeeld de eerste laag (de begane grond), 
wordt gebruikt voor opslag, bewerking, logistiek of 
kantoor en de tweede laag gebruikt wordt voor de teelt 
van groente, fruit of bloemen. Met een dergelijk 
dubbelruimte gebruik wordt een stuk efficiency bereikt 
hetgeen duurzaamheid bevordert. 

21 voor, 0 tegen Amendement is verwerkt in 
bestemmingsplan 

Amendement waarmee 
voorkeurslocatie Peter 
Zuidlaan wordt ingetrokken 
26 juni 2013 

PCW (initiatief, 
Ton) 

Vanuit voor al oogpunt van verkeersveiligheid wordt 
voorgesteld een andere keuze te maken dan 
oorspronkelijke raadsvoorstel. 

20 voor, 0 tegen Amendement heeft geleid 
tot aangepast raadsvoorstel  
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Wat en waneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 
Motie over vermindering 
accommodaties 
26 juni 2013 

PCW (initiatief, 
Jannette), VVD en 
CDA 

College moet, in overleg met de huidige huurders een 
oplossing vinden voor hun huisvestingsbehoefte, 
zodanig dat de huurders geen noemenswaardige 
schade lijden en hun activiteiten desgewenst kunnen 
continueren. 

17 voor, 4 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Schriftelijke vragen over 
rapportage voor- en 
vroegschoolse educatie 
30 augustus 2013 

PCW 
(Jannette) 

Waddinxveen heeft jaarlijks € 190.864 te besteden 
aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is 
onderwijs voor peuters en kleuters met een 
taalachterstand. Naar aanleiding van een rapport van 
de Inspectie van het Onderwijs heeft de PCW vragen 
gesteld aan het college over de resultaten van de 
VVE. Uit het rapport bleek onder meer dat de 
resultaten van het beleid niet voldoende duidelijk zijn. 

n.v.t.  

Mondelinge vragen PCW-
fractie over vaste 
openingstijden hefbrug 
2 oktober 2013 

PCW 
(Herman) 
 

Er werd een toename van verkeersdrukte rond en op 
de hefbrug waargenomen rond en op de hefbrug. 
Mogelijk doordat de brug bij Boskoop is gesloten en 
door de vrachtschepen. Gevraagd is naar zowel 
tijdelijke als structurele aanpak problematiek 

n.v.t. College zegt toe dit met 
buurgemeenten op te 
pakken en dan bij provincie 
te bespreken. 

Amendement inzake keuze 
nieuwe gemeentehuis en 
exploitatielasten 
2 oktober 2013 

PCW (initiatief, 
Ton) en CDA 

Voorstel om de nieuwbouw te realiseren voor 
hetzelfde jaarlijkse kostenplaatje als renovatie van het 
oude gemeentehuis. Voordeel daarvan was, dat het 
nieuwe centrum verlevendigt zou worden met een 
nieuw gemeentekantoor en publieksbewegingen en 
de renovatie, die niet duurzaam was, voorkomen 
werd. 

Niet in stemming gebracht vanwege aannemen 
amendement met verdergaande strekking 

Motie tot keuze duurzame 
renovatie gemeentehuis 
2 oktober 2013 

PCW (initiatief, 
Ton) en CDA 

Als gekozen wordt voor renovatie van het 
gemeentehuis dan moet er wel sprake zijn van een 
duurzame renovatie 

19 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

Schriftelijke vragen over 
prestatieafspraken 
Woonpartners 
6 november 2013 

PCW 
(Chris) 

In oktober 2013 zijn de prestatieafspraken met 
Woonpartners gepresenteerd. In december 2012 heeft 
de PCW in een motie opgeroepen concrete doelen 
vast te stellen met betrekking tot woningen voor 
starters. Ook is aandacht gevraagd voor (meer) 
middeldure huurwoningen. In de prestatieafspraken 
zien wij dit onvoldoende terug. Dit is aanleiding 
geweest om hierover schriftelijke vragen aan het 
college te stellen 

n.v.t.  

Amendement tot instelling 
ondernemersfonds 

PCW (initiatief, 
Ton) 

Amendement bij Begrotingsbehandeling om een 
Ondernemersfonds in te stellen en daarin eenmalig 

16 voor, 5 tegen Amendement is verwerkt in 
Programmabegroting 2014-
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Wat en waneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 
13 november 2013 een bedrag te storten, teneinde in de 

collegeonderhandelingen te zorgen dat dit fonds 
structureel wordt (met bijdragen van gemeente en 
ondernemers). 

2017 

Mondelinge vragen over 
overlast zwerfafval 
18 december 2013 

PCW 
(Peter) 
 

Uit de Leefbaarheidsmonitor, de wijkplatforms en de 
wijkkranten blijkt dat er meer ergernissen zijn. 
Belangrijkste zijn zwerfafval en te hard rijden in 
woonwijken. Vanuit Nedvang is er een 
subsidieregeling ingesteld. College is bevraagd op 
inspanning tot inventarisatie problematiek en 
aanvragen subsidie. 

n.v.t. College zegt dit actief te 
zullen oppakken en 
uitwerken. 

Motie om onderwerpen 
duurzaamheid zoveel 
mogelijk door werkgroep uit 
te laten werken 
18 december 2013 

PCW (initiatief, 
Herman) en D66 

Deze uitwerking van de voorstellen duurzaamheid 
moet, worden opgepakt met en door betrokken 
inwoners. De thema's lenen zich daar zeer goed voor. 
De politiek is hierin faciliterend en indien nodig 
regisserend. 

21 voor, 0 tegen College heeft dit 
overgenomen. 

 


