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Jaarverslag PCW-fractie 2014 
 
 

1. Inleiding 
Hier vindt u het fractiejaarverslag 2014 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 2014 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. 
 
In 2014 kwamen er weer diverse voorstellen en onderwerpen langs waarover we onze mening moesten 
vormen en ook een besluit namen. Naast de „gebruikelijke‟ financiële onderwerpen (jaarrekening, 
begroting) waren de huisvesting van het gemeentehuis, de vorming van een coalitie (inclusief 
coalitieakkoord) 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 
Triangel, duurzaamheid, ontwikkelingen Glasparel en Passage en de scholenbouw in Waddinxveen-
Noord. Vragen en onderwerpen die ons in 2014 hebben beziggehouden maar bij gezondheid ook in 2015 
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 6. De samenstelling van de fractie en vertegenwoordiging in gemeenteraad worden in de 
bijlagen 1 en 2 vermeld.  
 

2. Samenstelling fractie 
Begin 2014 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende 
coalitieonderhandelingen. De personele samenstelling van- en taakverdeling binnen de fractie is mede 
door de verkiezingen en collegevorming sterk gewijzigd. 
Na de verkiezingen is afscheid genomen van Kees Bax (raadslid) en Jannette Nieboer (raadslid). Na de 
verkiezingen –die leidde tot een grote toename van het aantal stemmen maar helaas net niet tot een 
zevende zetel– en coalitieonderhandelingen, traden de volgende personen toe tot de fractie: Lambert den 
Dekker (nu als raadslid, hiervoor duo-raadslid), Erik Segers(nu als raadslid, hiervoor duo-raadslid), 
Jannes Berghout (nu als fractievertegenwoordiger, hiervoor fractiemedewerker), Arie van Klaveren 
(fractievertegenwoordiger) en Leonard Marchal (fractievertegenwoordiger). Helaas moesten Leonard 
(vanwege persoonlijke overwegingen) en Arie (vanwege aanvaarden ambt van ouderling) in 2014 
stoppen. Leonard werd opgevolgd door Martijn Kortleven. 
 
In het college wordt de PCW vertegenwoordigd door Kees de Jong (vanaf 2010, herbenoemd in 2014) en 
Jannette Nieboer-Buitinga (benoemd in 2014). 
 
De samenstelling van de fractie zag er begin 2014 (vóór de verkiezingen) als volgt uit: 
Naam Functie “Bloedgroep” 
drs. C.D. (Kees) Bax raadslid HKV 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg raadslid, secretaris fractie SGP 
A. (Ton) van Doorn raadslid, plv. fractievoorzitter HKV 
C. (Chris) van Harten raadslid ChristenUnie 
J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga raadslid, penningmeester fractie ChristenUnie 
drs. H. (Herman) Timmermans raadslid, fractievoorzitter ChristenUnie 
ing. L.H. (Lambert) den Dekker duo-raadslid SGP 
ir. G.E. (Erik) Segers duo-raadslid HKV 
J. (Jannes) Berghout fractiemedewerker ChristenUnie 
C. (Kees) de Jong wethouder SGP 
 
De samenstelling van de fractie zag er eind december 2014 als volgt uit: 
Naam Functie “Bloedgroep” 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg raadslid, secretaris fractie SGP 
ing. L.H. (Lambert) den Dekker raadslid SGP 
A. (Ton) van Doorn raadslid, plv. fractievoorzitter HKV 
C. (Chris) van Harten raadslid, penningmeester fractie ChristenUnie 
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ir. G.E. (Erik) Segers raadslid HKV 
drs. H. (Herman) Timmermans raadslid, fractievoorzitter ChristenUnie 
J. (Jannes) Berghout fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
M. (Martijn) Kortleven  fractievertegenwoordiger SGP 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger HKV 
C. (Kees) de Jong wethouder SGP 
J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga wethouder ChristenUnie 
 
De huidige PCW-fractie bestaat uit 6 raadsleden en 3 fractievertegenwoordigers. Formeel maken de 
wethouders C. (Kees) de Jong en J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga geen deel uit van de PCW-fractie. Zij 
wonen wel regelmatig onze fractievergaderingen bij.  
 

3. Vergaderingen 
Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden en dergelijke worden 
bijgewoond. Met alle overige informatieavonden erbij waren dat in 2014 ongeveer 250 bijeenkomsten. 
Voor fractievertegenwoordigers (voorheen: duo-raadsleden) betekende dit een gemiddelde belasting van 
tussen de 60 en 65 bijeenkomsten/vergaderingen in 2014. 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 
(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 
Vooral de eerste helft van 2014 stond in het teken van verkiezingen en collegevorming. Daarom zijn er in 
2014 „slechts‟ drie werkbezoeken afgelegd: 
 - op 7 juli 2014 (op ons initiatief) een regionaal werkbezoek (ChristenUnie en SGP-fracties 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas) aan Etec de gesprek over duurzaamheid en 
afstemming samenwerking PCW-, ChristenUnie- en SGP-fracties regio; 

 - op 1 december 2014 (op ons initiatief) een regionaal werkbezoek (ChristenUnie en SGP-fracties 
Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk) aan boomkwekerij de gesprek over ontwikkelingen 
Greenport Regio Boskoop; 

 - op 5 december 2014 (op ons initiatief en met fractieafgevaardigden van CDA, WeWa en VVD): 
Bredeweg 14 (naar aanleiding van bespreking collegevoorstel). 

 
Wij waren ook met een inloopkraam aanwezig op de Dorpstraatbraderie (24 mei 2014). 
 
5.3 Gesprekken burgers en organisaties 
Net als voorgaande jaren hebben diverse organisaties en burgers ingesproken tijdens een van onze 
fractievergaderingen. 

http://www.kiespcw.nl/
http://www.kiespcw.nl/speeches.html
http://www.kiespcw.nl/bibliotheek.html
http://www.kiespcw.nl/
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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 2014 
eenmaal bij elkaar geweest. 
 
5.5 Klankbordgroep decentralisaties 
Vanuit het rijk zijn per 1 januari 2015 diverse (zorg)taken aan de gemeente overgedragen. We denken 
onder andere aan de zogenaamde decentralisaties. Voor gemeenten, maar ook voor onze fractie, een 
geheel nieuwe en complexe ontwikkeling. Daarom hebben wij met deskundigen uit de Jeugd- en 
pleegzorg, zorg, kerken en betrokken ouders, een klankbordgroep decentralisaties opgericht om beleid te 
toetsen en uitvoering van beleid positief-kritisch te volgen. 
 

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

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

Fractielid Twittert sinds Aantal volgers Account 

Chris van Harten 9 december 2010 426 @chrisvharten 

Peter van den Berg 25 februari 2011 461 @PCW_Peter 

Kees de Jong 13 december 2011 392 @KeesdeJongwveen 

Jannette Nieboer 5 maart 2012 183 @Niebuit 

Erik Segers 5 maart 2012 219 @Erik_Segers 

Herman Timmermans 23 mei 2012 32 @HermanTimm 

Ton van Doorn 9 juli 2012 168 @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 meer dan 200 volgers (tegenover 150 in 2013). 
 
7.4 Digitale nieuwsbrief PCW 
Vanaf begin december 2012 verschijnt er iedere eerste maandag van de maand een digitale nieuwsbrief 
van de fractie. Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we belangstellenden informeren over notities die 
de PCW-fractieleden hebben ingediend binnen de gemeenteraad, met welke onderwerpen onze PCW-
wethouder Kees de Jong zich bezig houdt, wanneer het spreekuur van de PCW is, enzovoorts. 
Aanmelding voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website van de PCW. In 2014 zijn er tien 
nieuwsbrieven verstuurd naar in totaal ruim 300 „geabonneerden‟. 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090


Jaarverslag PCW-fractie 2014 (vastgesteld 9 maart 2015) 5 

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 5 is een overzicht 
daarvan opgenomen met daarbij het (beoogde) resultaat. 
 

9. Evaluatie en monitoring 
Periodiek worden het Verkiezingsprogramma en de actiepunten die daaruit voortvloeien besproken, 
geëvalueerd en gemonitord. Voor de komende periode (2014-2018) heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid 
dat in het nieuwe Verkiezingsprogramma nu concrete en meetbare actiepunten zijn geformuleerd. 
 
 
 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
(raadslid, secretaris PCW-fractie) 
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Bijlage 1: Samenstelling fractie 2014 (tot de verkiezingen) 
 
 

Namen Samenstelling 2014 (tot de raadsverkiezingen) 

Herman Timmermans - raadslid, fractievoorzitter 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- lid fractievoorzittersoverleg 
- „voorzitter‟ coalitieoverleg 
- lid „vertrouwenscommissie‟ (procedure herbenoeming burgemeester) 

Peter van den Berg - raadslid, secretaris fractie 
- woordvoerder ruimtelijke ordening en openbare ruimte 
- lid algemeen bestuur Gouwepark 
- lid algemeen bestuur Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) 
- plv. lid algemeen bestuur Grondbank RZG 

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

Jannette Nieboer-Buitinga - raadslid, penningmeester fractie 
- lid Presidium 
- plv. voorzitter (informerende en opiniërende) gemeenteraad 
- lid interne werkgroep functiebeschrijving griffie(r) 

Kees Bax - raadslid, nestor van de raad 
- woordvoerder Samenleving (waaronder sociale zaken, gezondheidszorg, 
sport en onderwijs) 
- voorzitter Presidium 

Chris van Harten - raadslid 
- woordvoerder ruimtelijke ordening en openbare ruimte 

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

Erik Segers - duo-raadslid  
- woordvoerder ruimtelijke ordening en openbare ruimte 

Jannes Berghout - fractiemedewerker 
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Bijlage 2: Samenstelling fractie 2014 (ná de verkiezingen) 
 
 

Namen Samenstelling 2014 (na de raadsverkiezingen) 

Herman Timmermans - raadslid, fractievoorzitter 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- lid fractievoorzittersoverleg 
- „voorzitter‟ coalitieoverleg 
- lid „vertrouwenscommissie‟ (procedure herbenoeming burgemeester) 

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

Ton van Doorn - raadslid, plv. fractievoorzitter 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- lid Presidium 
- plv. voorzitter (informerende en opiniërende) gemeenteraad 
- voorzitter programmaraad Regionale Rekenkamer 
- lid auditcommissie 

Chris van Harten - raadslid, penningmeester fractie 
- woordvoerder Samenleving (waaronder sociale zaken, gezondheidszorg, 
sport en onderwijs) ruimtelijke ordening en openbare ruimte 

Erik Segers - raadslid  
- woordvoerder ruimtelijke ordening en openbare ruimte 

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

  

Jannes Berghout 
(vanaf mei) 

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

Arie van Klaveren 
(vanaf mei – december) 

- fractievertegenwoordiger 
- woordvoerder Openbare Ruimte en Middelen 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Zuidplas 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Zuid & Oost 

Leonard Marchall 
(vanaf mei – juli) 

- fractievertegenwoordiger 
- woordvoerder Veiligheid, Openbare Ruimte en Samenleving (waaronder 
sociale zaken, gezondheidszorg, sport en onderwijs) 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk 

Martijn Kortleven 
(vanaf september) 

- fractievertegenwoordiger 
- woordvoerder Veiligheid, Openbare Ruimte en Middelen 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk  
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Bijlage 3: Samenstelling fractie 2014 – verkiezingen maart 2018 
 
 
Functie 2014 

(tot verkiezingen) 
2014 
(na verkiezingen) 

2015 2016 2017 2018 
(tot verkiezingen) 

Raadslid 
(fractievoorzitter) 

Herman Timmermans Herman Timmermans     

Raadslid 
(plv. fractievoorzitter) 

Ton van Doorn Ton van Doorn     

Raadslid 
(secretaris) 

Peter van den Berg Peter van den Berg     

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Chris van Harten     

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

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

    

Fractievertegenwoordiger Niet ingevuld Arie van Klaveren 
(mei – december) 

    

       
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld     
       
Wethouder Kees de Jong Kees de Jong     
Wethouder n.v.t. Jannette Nieboer     
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Bijlage 4: Belangrijke thema’s uit 2014 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. 

Burap In 2014 zijn er twee Buraps verschenen. Hierin rapporteert 
het college over de stand van de budgetten over het lopende 
jaar. Ook worden eventuele belangrijke beleidswijzigingen 
door het college gemeld. De Buraps bevatten meestal geen 
grote verrassingen. Belangrijke ontwikkelingen of afwijkingen 
zijn vaak al eerder door het college aan de raad gemeld.  
Zowel bij de eerste als bij de jaarrekening 2013 was de PCW 
kritisch over de tegenvallende opbrengsten van bouwleges. 
Bij diverse gelegenheden heeft de fractie namelijk 
aangegeven, dat de bedragen van de bouwleges in de 
begroting veel te positief zijn geraamd en daarom bij iedere 
tussenrapportage weer benedenwaarts moet worden 
bijgesteld.  
De tweede Burap is vooral belangrijk, omdat dit document 
een voorloper is van de Jaarrekening. Zo wordt bij Burap II 
de ingewikkelde renteberekening alvast gemaakt, hetgeen 
voorheen bij de jaarrekening gebeurde. De noodzaak van de 
tweede Burap staat ter discussie. Bij de 
begrotingsbehandeling 2015 e.v. is een motie ingediend om 
deze Burap af te schaffen. De motie is aangehouden. 

Begroting 2015-2018 Dit is de eerste begroting, die door het nieuwe college is 
ingediend. Zoals gebruikelijk is daarin ook de uitwerking van 
het nieuwe coalitieakkoord opgenomen. Bij zo‟n belangrijk 
document behoren “Algemene beschouwingen”. Deze zijn 
uitgesproken door onze fractievoorzitter Herman 
Timmermans. Hij introduceerde “De ladder van 
Waddinxveen”. Een soort beslisboom op weg naar een 
slanke overheid.  
De begroting bevatte voor het eerst ramingen als gevolg van 
de drie decentralisaties. De PCW en de raad worstelen hoe 
zij hun controlerende taak waar kunnen maken bij de 
uitvoering van de drie decentralisaties.  Gelukkig  was de 
begroting sluitend, ook meerjarig. Wel bevat de begroting 
een aantal stevige risico‟s (o.a. de decentralisaties), maar 
het weerstandsvermogen is goed. De OZB stijgt in 2015 niet 
en dat is vriendelijk naar de burgers. De PCW diende twee 
moties in, die beiden zijn aangenomen. Motie 1 betreft een 
verzoek aan het college om de raad een intentieplan te 
overleggen waaruit blijkt hoe het college de reserve positie 
van de gemeente wil verbeteren. Motie 2 vraagt het college 
te bevorderen dat de Omgevingsdienst en de 
Veiligheidsregio hun toezichtstaken zoveel mogelijk 
integreren.  

Jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 sloot met een nadelig saldo van € 1,8 
miljoen. Dat is € 3,7 miljoen “slechter” dan verwacht. 
Grootste “boosdoeners” van dit tegenvallende resultaat zijn 
de aankoop van het pand Kerkweg Oost 161 en de 
historische plankosten Centrum. Verder nog een fors aantal 
incidentele nadelen, die allen in de jaarrekening zijn 
toegelicht en door de raad aanvaard. Door het grote aantal 
incidentele uitgaven is het weerstandsvermogen van de 
gemeente in 2013 gedaald.  
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven 
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Onderwerp Specifieke inbreng PCW 

bij de jaarrekening 2013 en een rapport van bevindingen aan 
de raad gestuurd, waarin de raad drie prioriteiten mee krijgt: 
de kwaliteit van de interne controle (1); het beheer van 
grondexploitaties (2) en de beheersing van inkoop en 
aanbesteding (3). 

Veiligheid In de Algemene beschouwingen is er nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor het thema veiligheid. Dit is onder te verdelen 
in drie categorieën: 
1.Waddinxveen heeft een aantal jongeren die zich hinderlijk 
en respectloos gedragen, zij geven overlast. Daarvan was al 
sprake in de analyse van de veiligheidsmonitor. De PCW 
vraagt het college of er al een gerichte en bijzondere inzet 
heeft plaats gevonden om deze groep te bestrijden, dan wel 
te helpen; 
2. Met de komst van het nieuwe winkelcentrum ontstaan er 
ook nieuwe gelegenheden voor hanggroepen, kleine 
criminaliteit en gevaar van overlast. De PCW heeft aandacht 
gevraagd voor (preventieve) veiligheidsmaatregelen rondom 
het nieuwe Gouweplein; 
3. Klachten over snelheden van automobilisten die zich niet 
aan de maximumsnelheid houden en het ontbreken van 
handhaving daarop. De vraag aan het college is of het 
mogelijk is in Waddinxveen met flexibele flitspalen te gaan 
werken. 

Coalitieakkoord Na de verkiezingsuitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen, die ons net geen 7

e
 zetel 

opleverde, zijn de onderhandelingen over het nieuwe college 
opgestart. Deze onderhandelingen werden geleid door Ton 
van Doorn, die voor deze gelegenheid zijn PCW -pet aflegde. 
De onderhandelingen tussen PCW, D66 en het CDA konden 
niet met succes worden afgerond. Uiteindelijk breekpunt was 
het verzoek van D‟66 om enkele winkels de mogelijkheid te 
bieden hun deuren op zondag(avond) open te stellen. 
Eerlijkheidshalve moet ook geschreven worden, dat in het 
proces van onderhandelingen over en weer zich irritatie 
hadden voorgedaan, waardoor de discussie over de 
zondagsrust meer de druppel was, die de emmer over deed 
lopen.  
Daarna startte, onder leiding van dezelfde informateur, 
coalitiebesprekingen tussen de PCW, het CDA en de VVD. 
Zwaartepunten tijdens deze onderhandelingen waren: de 
zondagsrust, de windmolens en het gemeentehuis. Nadat 
over deze thema‟s, na intensieve onderhandelingen, 
overeenstemming was bereikt, kwam het concept coalitie-
akkoord snel tot stand. Op 14 mei 2014 werd het akkoord 
“Met elkaar voor Waddinxveen” door de betrokken partijen 
ondertekend. Een unicum daarbij was, dat de PCW voor het 
eerst in de geschiedenis een tweede wethouder levert in de 
persoon van Jannette Nieboer. Lijsttrekker Kees de Jong is 
de andere PCW-er in het college. 

Huisvesting gemeentehuis Een brief van ASR om alsnog een nieuw gemeentekantoor te 
realiseren in het nieuwe centrum deed de spanning in de 
PCW gelederen en de coalitie sterk oplopen. De vraag van 
het college of er een berekening gemaakt kon worden van dit 
aanbod stuitte op zeer hardnekkig verzet van coalitiepartner 
VVD. De PCW -fractie had vanuit rationele overwegingen 
geen  bezwaar tegen zo‟n berekening. Bij de 
coalitieonderhandeling was het gemeentehuis een zwaar 
discussiepunt geweest en afgekaart op basis van de toen 
bekend zijnde gegevens. Het aanbod van ASR was een 
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nieuw feit, waarvoor het coalitieakkoord een 
ontsnappingsclausule bevatte. De VVD zat uitermate strak in 
de discussie en wilde geen  beweging op dit punt maken. 
Hoe daarop te reageren en het proces naar besluitvorming 
verdeelde uiteindelijk de PCW – gelederen. Toen  voor de 
fractie vaststond dat de VVD uit de coalitie zou stappen bij 
berekening van het ASR - aanbod, koos de PCW fractie, met 
pijn, voor het voortbestaan van de coalitie. Bij deze 
besluitvorming was het PCW bestuur aanwezig. 

Duurzaamheid / fair trade Na onze notitie Waddinxveense duurzaamheid 2.0 uit 2012 
is een lang traject doorlopen om dit onderwerp concreet te 
vertalen naar Waddinxveense oplossingen. In oktober 2014 
is concreet besloten Waddinxveen ook fair trade gemeente 
te late worden. Daarmee gaat de gemeente zelf waar 
mogelijk fair trade producten gebruiken en bij de bedrijven 
het gebruik van fair trade producten promoten. 

Onthuring Passage Besloten is om (zo veel mogelijk) de detailhandel 
bestemming van de winkelpanden in de Passage te 
verwijderen. Hierdoor wordt voorkomen dat op relatief korte 
afstand van het nieuwe Centrum een ander centraal gelegen 
winkelcentrum blijft. Met het verwijderen van deze 
bestemming stimuleren we dus het nieuwe hart van 
Waddinxveen verder, en voorkomen we dat er concurrentie 
gaat ontstaan tussen de twee locaties. 
 
Het voorstel betekent wel een verdere vermagering van onze 
vermogenspositie en een forse aanslag op de exploitatie, 
door vermindering van bespaarde rente. Die financiële 
aderlating doet de gemeente pijn. De achterliggende jaren 
zijn zowel de vermogenspositie als de begroting financieel 
gezond gemaakt. Een dergelijk besluit is financieel gezien 
behoorlijk ingrijpend.  

Bestemmingsplan Glasparel+ Glasparel+ is een uitvoering van het ruimtelijk beleid in de 
regio en Waddinxveen. Dit project (en bestemmingsplan) had 
onze instemming, omdat: 
1. Het project brengt de realisatie van de Bentwoudlaan een 
flinke stap dichterbij; 
2. Voor Waddinxveen en de regio is er een stimulans met 
betrekking tot werkgelegenheid; 
3. Met de invulling is ernstig rekening gehouden dat het om 
één van de entrees van ons dorp gaat (hoge kwalitatieve 
uitstraling en ruimtelijke inpassing); 
4. Er ligt een hoge duurzaamheidsambitie. 

Bestemmingsplan Ruimte-voor-
Ruimte Bloemendaal 

Dit bestemmingsplan is een van de sluitstukken van een 
succesvol Waddinxveens project. De ruimte-voor-ruimte 
regeling brengt de glassanering en kwaliteit aan de oostelijke 
rand van Waddinxveen een stap dichterbij. De goede 
intenties van het consortium van ondernemers hebben wij 
gewaardeerd. Goede intenties moeten echter ook zorgvuldig 
in een ruimtelijk plan verankerd worden. Daarom hebben wij 
het als bespreekstuk geagendeerd en hebben wij ook 
diverse betrokken burgers en ondernemers gesproken. 

Visie Beheer Openbare Ruimte Als voorloper op nieuwe gemeentelijke beheerplannen is de 
Beleidsvisie Openbare Ruimte aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Deze visie maakt afwegingen en keuzes met 
betrekking tot bijvoorbeeld begroeiing, onderhoud openbare 
ruimte, kwaliteit winkelcentra etc. Voor de PCW waren 
volgende overwegingen belangrijk: 
1. Gebiedsdifferentiatie goed uitgangspunt; 
2. Daling naar niveau naar C onwenselijk. Als Waddinxveen 
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de ondernemers vriendelijkste gemeente wil worden dan 
moeten we het kwaliteitsniveau op bedrijventerreinen zeker 
niet omlaag te brengen; 
3. Stijging winkelcentra naar niveau A goed uitgangspunt in 
kader beleefbaarheid leefomgeving en de citymarketing. 

Beukmaat woningen Triangel In september lag een raadsvoorstel voor om de beukmaat in 
Triangel te stellen op minimaal 4.60m. Hierop is een 
discussie ontstaan in de raad over de vraag of dit afbreuk 
doet aan de kwaliteit van de wijk. De PCW heeft betoogt dat 
kwaliteit meer is dan de beukmaat. De wijk moet ook 
onderscheidend aanbod bieden om zo haar regioambitie in 
te vullen (aantrekkend aanbod). Hierin past mogelijk ook een 
smallere woning voor starters en/of het toenemend aantal 
singles. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met een 
beukmaat van 4.80m. In de raad heeft PCW opgeroepen tot 
een bezinning op toekomstige ontwikkelingen en de markt en 
hoe deze effect kunnen / moeten hebben op Triangel. 

Bredeweg 14 Bijzonder agendapunt op 10 december 2014 was een brief 
van een ondernemer die zich wil vestigen in een historisch 
pand aan de Bredeweg. Het is niet bijzonder dat het om 
ondernemerschap gaat, uniek wel dat het hier in principe om 
een collegebevoegdheid gaat.  
 
Naar aanleiding van een ingediende zienswijze en de 
inspraak tijdens de informerende gemeenteraad is gekozen 
om ter plaatse te kijken. Zo'n bezoek levert altijd extra 
informatie op. Al uit de bespreking in de informerende 
gemeenteraad bleek dat het plan niet past binnen 
bestemmingsplan. De door de ondernemers gewenste 
ontwikkeling blijkt dat in ieder geval wel aan vijf van de zes 
criteria om het bestemmingsplan te wijzigen is voldaan. 
Vooral een goede ruimtelijke onderbouwing, het feit dat er 
geen sprake is van milieuhinder en ook geen sprake is van 
verkeershinder wegen bij ons erg zwaar. Om deze reden 
hebben wij het college gevraagd haar besluit nog eens te 
heroverwegen. Wat bij ons zwaar meewoog is het feit dat het 
hier ook gaat om een monumentaal pand dat, als het 
voorlopig niet wordt her-ontwikkeld, dreigt te verpauperen. 
 
In dit verband hebben we ook een motie ingediend (die bijna 
raadsbreed werd gesteund) om onderzoek te doen naar een 
verbreding van gebruiksmogelijkheden van voormalig 
agrarische bebouwing waardoor verval van cultuur-
historische bebouwing kan worden voorkomen. 

Notitie woonwagens In september hebben we met elkaar uitgebreid stilgestaan bij 
de huidige en toekomstige situatie van de 
woonwagenkampen in Waddinxveen. Hierin hebben wij een 
pleidooi gehouden om aan de ene kant de openbare orde te 
handhaven en aan de andere kant een faire afweging te 
maken in hoeverre de eventuele autonome groei van deze 
bijzondere woonbehoefte kan en moet worden gefaciliteerd.  

Participatiewet In oktober is het beleidsplan Participatiewet en WWB 
maatregelen besproken en aangenomen. Als PCW hebben 
we dit aarzelend gesteund. Aarzelend omdat: 

- nog veel onduidelijk is en moet worden uitgewerkt 
- de doelgroep die tot 1-1-15 in aanmerking kwam 

voor Beschut Werken niet meer bij WSW terecht lijkt 
te kunnen 

- het plan aangeeft dat de rijksbudgetten leidend zijn, 
en een overschrijding niet wordt toegestaan. De 
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PCW heeft gewezen op het coalitieakkoord waarin 
staat dat de rijksbudgetten in principe leidend zijn. 
Dit geeft ruimte voor heroverweging als de budgeten 
onvoldoende zijn om de gewenste zaken uit te 
voeren. 

In december zijn een aantal verordeningen in het kader van 
de Participatiewet vastgesteld. De PCW heeft toen een motie 
van PvdA/GL gesteund waarin de norm voor Individuele 
Inkomenstoeslag wordt gesteld op 110% (in plaats van 
100%) van de bijstandsnorm.   

WMO en Jeugdzorg In oktober is het beleidsplan „Jeugd en WMO 2015-2018‟ 
besproken en aangenomen. Als PCW hebben we drie zaken 
genoemd: 

1. Het belang van sociale netwerken en de rol van de 
gemeente hierin als verbinder. 

2. Het belang van een „oliemannetje‟ om te zorgen dat 
het met name in de beginperiode gesmeerd verloopt 
en dat er een laagdrempelig contactpersoon is voor 
mensen met vragen, klachten, etc, 

3. Het belang van het beheersen van (financiële) 
risico‟s. 

We hebben voor het beleidsplan gestemd. We hopen dat het 
er voor kan zorgen dat we minder als individuen langs elkaar 
heen leven en dienstbaar zijn aan onze omgeving, aan onze 
medemensen. En zo ook aan God. 
In december zijn de verordeningen goedgekeurd waarin een 
aantal concretere zaken zijn vastgelegd (over 
persoonsgebonden budget, verstrekken van zorg en 
middelen, eigen bijdragen, etc.). 

Scholenbouw Waddinxveen-Noord In juni is de keus voor de WSE-locatie geformaliseerd. 
Vrijwel alle fracties waren kritisch. Om uitstel van de 
besluitvorming en vertraging van de bouw te voorkomen 
heeft de PCW het voortouw genomen in een motie, waarin 
aandacht wordt gevraagd voor diverse knelpunten en ook 
wordt gevraagd te onderzoeken of binnen het budget een 
gymzaal bij de school kan worden geresulteerd. Met deze 
motie is het raadsvoorstel uiteindelijk unaniem door de raad 
aangenomen.  

Preventie- en handhavingsbeleid 
alcohol 

Net voor de zomervakantie is het Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 vastgesteld. Het plan 
kent vier pijlers: 

1. beleid en regelgeving. 
2. Educatie en draagvlak. 
3. Toezicht en handhaving. 
4. Vroeg signaleren. 

Het plan is zonder discussie vastgesteld in de raad. Het 
enige punt dat is aangedragen is om doelen concreter te 
maken zodat het mogelijk is om achteraf na te gaan of het 
beleid goed/effectief is geweest. 

Promen In september hebben we gesproken over de begroting van 
Promen en daarmee samenhangend de gemeentelijke 
bijdrage van Waddinxveen aan Promen. Voorlopig alleen 
voor het jaar 2015. Promen werkt de komende tijd aan een 
ondernemingsplan waarbij ook de meerjarige begroting wordt 
opgesteld. 
Bij de behandeling van de begroting is er uiteraard ook 
gesproken over de onrust die er is bij Promen. In de 
zomerperiode is dat ook via de pers naar buiten 
gekomen/gebracht. Er zijn onderzoeken gestart om in beeld 
te brengen wat er nu echt aan de hand is. Begin 2015 zullen 
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de resultaten bekend worden. 
Als PCW hebben we bij dit punt gewezen op enerzijds het 
belang van professionalisering van de organisatie om 
zodoende de efficiency te verbeteren. Anderzijds hebben we 
ook aandacht gevraagd voor de doelgroep: een kwetsbare 
groep mensen die je niet zomaar kan overvragen. 

Subsidieverordening In de laatste besluitvormende raad van 2014 is de nieuwe 
subsidieverordening vastgesteld. Meer dan voorgaande jaren 
is aansluiting gezocht bij het beleid. Hiervoor is dan ook een 
beleidskader opgesteld met als titel „Samen voor 
Waddinxveen, veranderen in het maatschappelijke domein‟. 
De basis is dat organisaties en instellingen die subsidies 
ontvangen van de gemeente een gezamenlijk doel hebben 
namelijk het zorgen voor een goede leefomgeving in 
Waddinxveen. De eigen kracht en mogelijkheden van 
inwoners is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om die te 
mobiliseren is soms net een „zetje‟ nodig. Subsidies kunnen 
daarbij een bijdrage hebben.  
Als PCW hebben we gewezen op zorgvuldigheid en 
duidelijke criteria bij het verstrekken van subsidies. Het gaat 
om gemeenschapsgeld dat goed ingezet moet worden. We 
hebben gevraagd om criteria in samenspraak met de raad op 
te stellen. De wethouder heeft aangegeven dat dat niet nodig 
en wenselijk is. We hebben dit geaccepteerd met de 
afspraak dat we het een jaar aanzien en dan kijken hoe het 
nieuwe beleid gewerkt heeft. 
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Bijlage 5: 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 2014, jaarlijks evalueren. 
 
Resultaat: naar aanleiding van het 
verkiezingsprogramma zijn actiepunten 
opgesteld en deze zijn verwerkt in het 
jaarprogramma van de fractie. Dit wordt jaarlijks 
geëvalueerd en geactualiseerd 

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

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

* Fractiereglement en -handleiding 
 
Samenstelling: Peter 

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

* Werkgroep evaluatie fractie 
 
Samenstelling: Erik, Martijn en Peter 

Doel: voorbereiding evaluatie functioneren 
fractie. Doel is begin 2011 onze werkwijze te 
evalueren en daar lessen uit te trekken. Jaarlijks 
terugkerend. 
 
Termijn: jaarlijks (sinds 2011) 
 
Resultaat: in periode 20142018 nog geen 
evaluatie plaatsgevonden 
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Bijlage 6. Overzicht PCW-moties, amendementen en – schriftelijke vragen 
 
 
Wat en waneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Motie onderzoeksopdracht 
informateur 
27 maart 2014 

PCW en D66 
(initiatief, 
Herman), 

Benoeming Ton van Doorn als informateur 20 voor, 0 tegen Informateur aanvaard 
benoeming. 

Motie onderzoeksopdracht 
informateur 
27 maart 2014 

D66 en PCW 
(initiatief, 
Herman), 

Draagt informateur op te onderzoeken of een coalitie 
waarvan PCW en D66 deel uit maken, haalbaar is 

20 voor, 0 tegen Informateur aanvaard 
opdracht. 

Motie onderzoeksopdracht 
informateur 
9 april 2014 

CDA, VVD en 
PCW (initiatief, 
Herman), 

Draagt informateur op te onderzoeken of een coalitie 
waarvan PCW, VVD en CDA deel uit maken, haalbaar 
is 

14 voor, 7 tegen Informateur aanvaard 
opdracht. 

Amendement wijziging 
Reglement van Orde 
16 april 2014 

PCW (initiatief 
Peter) 

Het aantal fractievertegenwoordigers (voorheen duo-
raadsleden) was beperkt tot maximaal 2. In verband 
met continuïteit en opleidings- en ervaringstraject is dit 
maximum aantal bepaald op 3. 

18 voor, 3 tegen Amendement is verwerkt in 
Reglement van Orde 

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot risico‟s 
decentralisaties 
5 juni 2014 

PCW 
(Lambert) 

Naar aanleiding van een verslag van een VNG-
bijeenkomst hebben we vragen gesteld over de 
risico's met betrekking tot de decentralisaties en de 
beheersing van deze risico's.  

n.v.t. Het college onderkende in 
de beantwoording dat er 
risico's zijn en dat bij de 
uitwerking van de plannen 
hier aandacht aan besteed 
zal worden. 

Amendement Visie Beheer 
Openbare Ruimte 
9 juli 2014 

PCW en VVD 
(initiatief Chris) 

 n.v.t. Na toezegging college 
ingetrokken 

Motie Visie Beheer 
Openbare Ruimte 
9 juli 2014 

PCW (initiatief 
Chris) 

 16 voor, 5 tegen  

Mondelinge vragen over 
aanvragen extra rijksgelden 
huishoudelijke hulp 
24 september 2014 

PCW 
(Lambert) 

In het najaar is in de Tweede Kamer een motie van de 
ChristenUnie aangenomen waardoor er 40 miljoen 
extra geld beschikbaar komt voor gemeenten voor 
huishoudelijke hulp. 
Om voor extra geld in aanmerking te komen moet er 
voor 15 oktober een aanvraag ingediend te worden bij 
het ministerie van VWS. Omdat uit informatie bleek 
dat hier niet alle gemeenten van op de hoogte zijn, 
hebben we hier vragen over gesteld met als strekking 
of de gemeente Waddinxveen van deze regeling op 
de hoogte is en of een aanvraag ingediend is of wordt. 

n.v.t. College zegt toe dit actief 
op te zullen pakken. 
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Motie inzake beukmaat 
woningen Triangel  
24 september 2014 

PCW 
(initiatief Chris) 

Onder voorwaarden instemmen met gewijzigde 
beukmaat woningen, mits voldaan wordt aan positief 
advies deskundigen en onder aankoopsom maximaal 
€ 185.000 v.o.n. 

15 voor, 6 tegen Omgezet als amendement, 
is verwerkt in raadsbesluit. 

Amendement Fair Trade 
15 oktober 2014 

D66 (initiatief), 
PCW, WeWa en 
PvdA/GroenLinks 

Inzet om notitie van de Raadswerkgroep 
Duurzaamheid uit te werken en Waddinxveen aan te 
merken als Fair Trade Gemeente 

n.v.t. Ingetrokken na toezegging 
wethouder 

Motie Intentieplan tot 
verbetering gemeentelijke 
reservepositie 
12 november 2014 

PCW 
(initiatief Ton) 

De reservepositie van de gemeente is verslechterd e 
kwetsbaar. Tussen het verschijnen van de 
Jaarrekening 2014 en Begroting 2016-2019 moet er 
intentieplan verbetering reservepositie opgesteld 
worden 

20 voor, 0 tegen College zegt toe dit actief 
op te zullen pakken. 

Motie onderzoek 
kostenbesparing door 
integraal toezicht 
12 november 2014 

PCW 
(initiatief Peter) 

Door integraal toezicht en samenwerking gemeente, 
veiligheidsregio en omgevingsdienst kunnen 
(administratieve) lasten voor burgers, gemeente en 
ondernemers beperkt worden 

20 voor, 0 tegen College zegt toe dit actief 
op te zullen pakken. 

Motie onderzoek 
functieverbreding 
17 december 2014 

PCW (initiatief 
Peter), WeWa, 
CDA, D66 en 
PvdA/GroenLinks 

In het buitengebied staan regelmatig voormalig 
agrarische bedrijfsbebouwing leeg, niet zelden heeft 
deze bebouwing monumentale of cultuur-historische 
waarde. Gevraagd wordt hier in opstellen 
monumentenbeleid aandacht aan te schenken, 
bijvoorbeeld door verruiming gebruiksmogelijkheden. 

18 voor, 3 tegen College zegt dit toe mee te 
nemen in beleidsuitwerking 

Motie heroverweging 
collegebesluit 
17 december 2014 

PCW (initiatief 
Peter), WeWa, 
CDA, D66 en 
PvdA/GroenLinks 

Naar aanleiding van een afwijzend collegebesluit, 
inspraak en werkbezoek bleek dat het college 
bevoegd was om van het bestemmingsplan af te 
wijken. Omdat het college dat niet uit zichzelf wilde is 
een motie ingediend met het verzoek het eerder 
genomen besluit te heroverwegen en alsnog 
planologisch medewerking te verlenen waardoor, 
(in)direct, ook cultuur-historisch erfgoed beschermd 
kan worden.  

18 voor, 3 tegen College geeft aan deze 
motie niet over te nemen. 

Mondelinge vragen over 
sluiting politiebureaus 
17 december 2014 

PCW 
(Erik) 

Naar aanleiding van de brief van minister Opstelten 
inzake de reorganisatie bij de nationale politie en de 
voorgenomen sluiting van ruim 200 politiebureaus 
hebben we vragen gesteld over de gevolgen hiervoor 
voor Waddinxveen. 
We hebben dit punt ook aangegrepen om opnieuw 
aandacht te vragen voor ons pleidooi om binnen 
Waddinxveen 5 vaste wijkagenten te verkrijgen.  

n.v.t. De burgemeester heeft 
aangegeven dat het 
politiebureau op de 
Limaweg blijft bestaan. Wel 
zal er in de gemeente 
Zuidplas een politiebureau 
verdwijnen en vervangen 
worden door een steunpunt. 

 


