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Jaarverslag PCW-fractie 2015 
 
 

1. Inleiding 
Hier vindt u het fractiejaarverslag 2015 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 2015 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 2015 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 opening van een avondwinkel op zondag, de 
huisvesting van scholen en de ontwikkelingen in het ‘sociaal domein’ (denk aan overgang Jeugdzorg naar 
gemeenten) en het cultuur-historisch erfgoed thema’s die regelmatig onze aandacht vroegen. Andere 
onderwerpen waren onder andere startersleningen, Welstand, veiligheid en duurzaamheid. Vragen en 
onderwerpen die ons in 2015 hebben beziggehouden maar bij gezondheid ook in 2016 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 
Stonden de jaren 2013 (laatste kwartaal) en 2014 (eerste half jaar) in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitieonderhandelingen, het jaar 2015 was in dat 
opzicht een ‘rustig jaar’. Toch is ook in 2015 de personele samenstelling van- en taakverdeling binnen de 
fractie gewijzigd. 
 
Begin 2015 werd afscheid genomen van Herman Timmermans (fractievoorzitter). Ton van Doorn volgde 
hem op als fractievoorzitter en Chris van Harten werd plaatsvervangend fractievoorzitter. Op 21 januari 
2015, het afscheid van Herman Timmermans, werd fractievertegenwoordiger Jannes Berghout 
geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Op 21 januari 2015 werd Suzanne Hetyey benoemd tot 
fractievertegenwoordiger. Vanwege gezondheidsredenen heeft zij op 17 december 2015 haar taken als 
fractievertegenwoordiger helaas moeten beëindigen.  
 
Dit betekent dat er eind 2015 twee vacatures zijn met betrekking tot de functie van 
fractievertegenwoordiger. 
 
De samenstelling van de fractie zag er begin 2015 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 
ir. G.E. (Erik) Segers raadslid HKV 
drs. H. (Herman) Timmermans raadslid, fractievoorzitter ChristenUnie 
J. (Jannes) Berghout fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
M. (Martijn) Kortleven  fractievertegenwoordiger SGP 
 
De samenstelling van de fractie zag er 31 december 2015 als volgt uit: 
Naam Functie “Bloedgroep” 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg raadslid, secretaris fractie SGP 
J. (Jannes) Berghout raadslid ChristenUnie 
ing. L.H. (Lambert) den Dekker raadslid SGP 
A. (Ton) van Doorn raadslid, fractievoorzitter HKV 
C. (Chris) van Harten raadslid, plv. fractievoorzitter ChristenUnie 
ir. G.E. (Erik) Segers raadslid HKV 
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M. (Martijn) Kortleven  fractievertegenwoordiger SGP 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger HKV 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
 
De huidige PCW-fractie bestaat uit 6 raadsleden en 1 fractievertegenwoordiger. 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 2015 ongeveer 250 bijeenkomsten. 
Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers (voorheen: duo-raadsleden) betekende dit een 
gemiddelde belasting van tussen de 87 en 135 bijeenkomsten/vergaderingen in 2015. 
 
De bijeenkomsten betreffen, in hoofdlijnen, de volgende: 
 - Fractie 30% 
 - Gemeenteraad 25% 
 - Gemeenschappelijke regelingen 1% 
 - Wijkplatforms en inloopbijeenkomsten 10% 
 - Overige overleggen en bijeenkomsten 34% 
 

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

5. Contacten achterban 
5.1 Algemeen 
Onder ‘permanente profilering’ verstaan wij onder andere het bezoeken van diverse bijeenkomsten, het 
afleggen van werkbezoeken en het ons laten informeren over diverse onderwerpen die de burgers en 
ondernemers van Waddinxveen raken. Op deze manier proberen wij onze bekendheid bij de achterban 
(en overige burgers van Waddinxveen) te vergroten. De secretaris van de fractie houdt een lijst met 
bijeenkomsten bij. Deze bijeenkomsten worden tijdens de fractievergaderingen ‘verdeeld’ onder de 
fractieleden. Vanuit de fractie wordt ongeveer tweemaal per jaar geïnventariseerd welke werkbezoeken 
wij kunnen afleggen of wie wij in de fractie willen uitnodigen. 
 
5.2 Gesprekken burgers en organisaties 
Net als voorgaande jaren hebben diverse organisaties en burgers ingesproken tijdens een van onze 
fractievergaderingen. Denk daarbij aan onderwerpen als de actualisering van de bestemmingsplannen, 
de hefbrug, Waddinxveen als ondernemersvriendelijke gemeente, de transitie in het sociaal domein en 
dergelijke. 
 
5.3 Werkbezoeken en Dorpstraatbraderie 
Naast de ontmoetingen en gesprekken die wij op verzoek van burgers en organisaties voeren, hebben wij 
ook aan de hand van de uitvoering van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma 2014-2018 zelf 
regelmatig gesprekken en/of (werk)bezoeken. Een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 3. 

http://www.kiespcw.nl/
http://www.kiespcw.nl/speeches
http://www.kiespcw.nl/bibliotheek
http://www.kiespcw.nl/weblogs
http://www.kiespcw.nl/nieuws
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Daarnaast waren wij ook aanwezig of actief bij Nederland Doet (21 maart 2015, Scouting Sint Victor), de 
landelijke Opschoondag (28 maart 2015) en het Waddinxveense Vrijwilligersfeest (29 mei 2015). 
 
Tevens waren wij met een inloopkraam aanwezig op de Dorpstraatbraderie (6 juni 2015). 
 
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 2015 
regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd. 
 
5.5 Klankbordgroep decentralisaties 
Vanuit het rijk zijn per 1 januari 2015 diverse (zorg)taken aan de gemeente overgedragen. We denken 
onder andere aan de zogenaamde decentralisaties. Voor gemeenten, maar ook voor onze fractie, een 
geheel nieuwe en complexe ontwikkeling. Daarom hebben wij met deskundigen uit de Jeugd- en 
pleegzorg, zorg, kerken en betrokken ouders, een klankbordgroep decentralisaties opgericht om beleid te 
toetsen en uitvoering van beleid positief-kritisch te volgen. 
 

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

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

Fractielid Twittert sinds Aantal volgers Account 

Chris van Harten 9 december 2010 465 @chrisvharten 

Peter van den Berg 25 februari 2011 519 @PCW_Peter 

Erik Segers 5 maart 2012 261 @Erik_Segers 

Ton van Doorn 9 juli 2012 214 @Doorn438 

Lambert den Dekker 6 juni 2014 69 @den_lambert 

PCW 11 oktober 2014 93 @KiesPCW 

 
7.3 De PCW op Facebook 
De PCW wil graag met zoveel mogelijk burgers van Waddinxveen in contact zijn. Daarvoor beleggen we 
open fractiespreekuren, staan we op de Dorpstraatbraderie, leggen we werkbezoeken af. Vanaf het 
eerste kwartaal van 2013 zijn we ook we ook actief op Facebook. Via korte berichten kunnen we 
informatie geven over actuele onderwerpen in Waddinxveen en de ‘inzet’ van de fractie. Inmiddels 
hebben we meer dan 230 volgers (tegenover 150 in 2013 en 200 in 2014). 
 
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 2015 zijn er negen 
nieuwsbrieven verstuurd naar in totaal ruim 300 ‘geabonneerden’. 

https://twitter.com/KiesPCW
http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090
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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 4 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. Deze 
actiepunten worden tweemaal per jaar integraal doorgenomen. 
 

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

Wethouder Twittert sinds Aantal volgers Account 

Kees de Jong 13 december 2011 480 @KeesdeJongwveen 

Jannette Nieboer 5 maart 2012 254 @Niebuit 

 
 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
(raadslid, secretaris PCW-fractie) 
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Bijlage 1: Samenstelling fractie 2015 
 
 

Namen Samenstelling 2015 

Herman Timmermans - raadslid, fractievoorzitter (tot 21 januari 2015) 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- lid fractievoorzittersoverleg 
- lid ‘vertrouwenscommissie’ (procedure herbenoeming burgemeester) 

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

Ton van Doorn - raadslid, fractievoorzitter 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- ‘voorzitter’ coalitieoverleg 
- voorzitter Presidium en plv. voorzitter gemeenteraad (vanaf 16 december 
2015) 
- voorzitter programmaraad Regionale Rekenkamer 
- lid auditcommissie 

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

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

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

Jannes Berghout 
(vanaf mei) 

- fractievertegenwoordiger (tot 21 januari 2015) 
- raadslid (vanaf 21 januari 2015) 
- woordvoerder Veiligheid, Samenleving (waaronder sociale zaken, 
gezondheidszorg, sport en onderwijs) 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Bomenwijk / 
Groenswaard 

Martijn Kortleven - fractievertegenwoordiger 
- woordvoerder Veiligheid, Openbare Ruimte en Middelen 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform 
Vondelwijk/Oranjewijk  

Suzanne Hetyey - fractievertegenwoordiger (21 januari tot en met 16 december 2015) 
- woordvoerder Samenleving (waaronder sociale zaken, gezondheidszorg, 
sport en onderwijs) 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Zuidplas 
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Bijlage 2: Samenstelling fractie 2014 – verkiezingen maart 2018 
 
 
Functie 2014 

(tot verkiezingen) 
2014 
(na verkiezingen) 

2015 2016 2017 2018 
(tot verkiezingen) 

Raadslid 
(fractievoorzitter) 

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

Ton van Doorn 
(vanaf 21 januari 2015) 

   

Raadslid 
(plv. fractievoorzitter) 

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

Chris van Harten 
(vanaf 21 januari 2015) 

   

Raadslid 
(secretaris) 

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

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Chris van Harten Chris van Harten    

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

(vanaf 21 januari 2015) 
   

       
Fractievertegenwoordiger Erik Segers Jannes Berghout Jannes Berghout 

(tot 21 januari 2015) 
   

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

Martijn Kortleven    

Fractievertegenwoordiger Niet ingevuld Arie van Klaveren 
(mei – december) 

Niet ingevuld    

       
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld Niet ingevuld    
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Bijlage 3. Gesprekken en werkbezoeken PCW-fractie in 2015 
 
 

Datum Doelgroep Onderwerp / toelichting 

4 maart 2015 LTO / Tuindersvereniging 
Zuidplaspolder (TVZ) 

Werkbezoek met LTO, TVZ en de SGP- 
ChristenUnie-fracties van Zuidplas, 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland bij 
Stolk Brothers. Gesproken over actuele 
ontwikkelingen sector en ‘gereedschapskist 
Moderne Tuinbouw’. 

23 maart 2015 Stichting Nationale Feestdagen Gesprek over organisatie activiteiten in en 
voor Waddinxveen en mogelijkheden voor 
gemeente om die te faciliteren. 

11 mei 2015 Bibliotheek Werkbezoek aan nieuwe bibliotheek in het 
Centrum. 

12 mei 2015 Palet Welzijn Werkbezoek en gesprek met Palet Welzijn. 

13 mei 2015 Promen Werkbezoek en gesprek bij Promen 
(Gouda) 

19 mei 2015 Cultuurhuys De Kroon Werkbezoek en gesprek met bestuur van 
Cultuurhuys De Kroon. 

26 mei 2015 Seniorenraad Gesprek met de Seniorenraad. 

1 juni 2015 WMO-raad Gesprek met de WMO-raad. 

6 juni 2015 Dorpstraatbraderie Met een inloopstand aanwezig op de 
Waddinxveense Dorpstraatbraderie. 

8 juni 2015 Platform Sociaal Waddinxveen Gesprek met het Platform Sociaal 
Waddinxveen. 

22 juni 2015 Historische Vereniging 
Waddinxveen 

Naar aanleiding van concept-
Erfgoedverordening Waddinxveen een 
gesprek met het bestuur van de Historische 
Vereniging Waddinxveen. 

22 juni 2015 ANBO Gesprek met het bestuur van de ANBO. 

22 juni 2015 Stichting Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen 

Gesprek met bestuur van de Stichting 
Vrijwilligerswerk Waddinxveen. 

29 juni 2015 Politie Gesprek met de politie. 

6 juli 2015 Diaconaal Platform Waddinxveen Gesprek met het Diaconaal Platform 
Waddinxveen (diverse kerkgenootschappen 
uit Waddinxveen zijn hierin 
vertegenwoordigd) 

31 augustus 2015 Monumentencommissie 
Waddinxveen 

Gesprek over de (concept) 
Erfgoedverordening Waddinxveen. 

14 september 2015 Bond Heemschut Zuid-Holland Gesprek over de (concept) 
Erfgoedverordening Waddinxveen. 

14 september 2015 Cuypersgenootschap Gesprek over de (concept) 
Erfgoedverordening Waddinxveen. 

25 september 2015 Historische Vereniging 
Waddinxveen 

Rondleiding langs diverse ‘monumentale’ en 
beschermwaardige panden in Waddinxveen. 

3 november 2015 Ondernemersvereniging 
Waddinxveen (OVW) 

Gesprek met OVW over huidig 
ondernemersklimaat en Waddinxveen als 
meest ondernemersvriendelijke gemeente. 

27 november 2015 VVN Afdeling Waddinxveen Gesprek met VVN Afdeling Waddinxveen 
over verkeersveiligheid in Waddinxveen. 

30 november 2015 Woonwagenbewoners Gesprek met woonwagenbewoners over 
huidige situatie. 

4 december 2015 Fietsersbond Gesprek met de fietsersbond over fiets- en 
verkeersveiligheid in Waddinxveen. 

14 december 2015 Duurzaamheidscommissie Gesprek met Duurzaamheidscommissie 
over concept-klimaatbeleid. 
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Bijlage 4. Belangrijke thema’s uit 2015 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. 

Mondelinge vragen indicatoren 
decentralisaties 

Het concept voor de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg 
vanaf 2016, het objectieve verdeelmodel, lag begin dit jaar voor 
consultatie bij het VNG. Zoals het er uitzag zou dit model financieel 
gezien dramatisch uitpakken voor de gemeente Waddinxveen en 
voor een groot deel van de samenwerkende gemeenten in onze 
regio. Wij hebben het college in februari gevraagd welke acties de 
gemeente kan nemen en ook daadwerkelijk neemt met betrekking 
tot het concept van het objectieve verdeelmodel. 
Wethouder Nieboer heeft een toelichting gegeven op de acties die 
opgepakt worden/werden vanuit het college en vanuit de regio. De 
lobby vanuit het college en de regio heeft zeker tot resultaat geleid. 
Het verdeelmodel is aangepast en ondertussen definitief geworden. 
Helaas leidt het nog steeds tot een nadelig gevolg voor 
Waddinxveen. Zodanig zelfs dat de begroting voor komende jaren 
negatief uitvalt.  

Promen In februari bespraken we het ondernemingsplan van Promen. 
Promen geeft aan dat de kern van hun werk het ontwikkelen van 
talenten is. Vanuit de PCW hebben we dit onderstreept omdat we 
het belangrijk vinden dat ook inwoners van Waddinxveen die een 
achterstand hebben op de regulier arbeidsmarkt tot hun recht 
kunnen komen.  
Promen maakt onderscheid tussen verschillende werksoorten zodat 
optimaal aangesloten kan worden bij wat mensen al kunnen. In het 
ondernemingsplan zijn dat de verschillende treden van de 
werkladder. De onderste trede is het zogenaamde ‘beschut 
werken’. We hebben aangegeven dat we graag zien dat 
Waddinxveen gebruik kan blijven maken van deze voorziening. 
Juist omdat het om een kwetsbare groep gaat die we het ook 
gunnen om te groeien en om talenten te ontwikkelen. 

Scholenbouw-noord Scholenbouw Noord blijkt veel haken en ogen te kennen, waardoor 
onveranderd doorzetten van het eerder genomen raadsbesluit 
onverstandig lijkt. Het college besluit een pauze in te lassen. In de 
raad heeft de PCW-fractie dit gesteund en in een motie gevraagd 
de raad uiterlijk 1 juli te informeren over de onderzoeksresultaten. 
In de raadscyclus van juli is het raadsvoorstel uiteindelijk 
'ingetrokken' en is afgesproken dat er een integraal 
huisvestingsplan moet komen, alsmede een hoorzitting met 
schoolbesturen en directies. 

Continuering starterslening Het college stelt voor de starterslening te continueren, ook nu het 
rijk haar bijdrage stopzet. De maximale lening wordt € 17.500. 
Omdat wij dit te weinig vinden om adequaat in de vraag te voorzien 
heeft de PCW een amendement ingediend waarin het maximum op 
€ 25.000 is gesteld. 

Re-integratieverordening Als PCW aandacht gevraagd voor het Beschut Werken. Deze 
kwetsbare groep van de samenleving verdient onze aandacht en 
ondersteuning. Hier hebben wij aandacht voor gevraagd door 
middel van indienen van een motie. 

Huisvesting gemeentehuis In oktober 2013 heeft de raad beslist dat het gemeentehuis 
gerenoveerd zou worden binnen het kader van € 626.000 
structurele lasten. Daarna is het Rabobankpand noodgedwongen 
eigendom van de gemeente geworden en de coalitie heeft in het 
coalitieakkoord vastgelegd dat de huisvesting van de gemeentelijke 
organisatie plaats zal vinden in of een gerenoveerd gemeentehuis 
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of een gerenoveerde Rabobank . Conform het collegeprogramma 
zijn deze twee varianten uitgewerkt en kwam het college met het 
voorstel  om te kiezen voor de goedkoopste variant, het Rabobank-
pand. De keuze voor het Rabobank- pand steunde de PCW omdat: 
- het de goedkoopste oplossing is; 
- het qua ligging meer recht doet aan een huis van de gemeente; 
- het heel praktisch is, omdat de gemeentelijke organisatie maar 
een keer behoeft te verhuizen; 
- een beter duurzaamheidperspectief biedt.  
 
De raad wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers en 
koos voor een second opinion, mede om een zo breed mogelijk 
draagvlak in de raad te krijgen. De second opinion bevestigde de 
cijfers van het college, zodat in juni definitief gekozen kon worden 
voor het Rabobank- pand als toekomstige huisvesting van de 
gemeentelijke organisatie.  

Prioritering integrale veiligheid Als PCW bijzondere aandacht gevraagd voor het onderdeel 
jeugdoverlast en de woninginbraken, wij willen als PCW dat er 
meer aandacht gegeven wordt aan wat kleine criminaliteit wordt 
genoemd maar grote impact heeft op de inwoners. Er moet 
voorkomen worden dat juist deze groep jongeren die zich overlast 
gevend gedragen terecht komt in het criminele milieu. In de 
uitwerking van het beleidsplan en het nog op te stellen jeugd en 
preventiebeleid dient hier rekening mee gehouden te worden. 

Regeling bijdrage 
maatschappelijke activiteiten 

Voor minima is er een aantal regelingen voor vergoedingen van 
bepaalde kosten. Dit keer ging het om de regeling voor jongeren en 
ouderen die betrekking heeft op maatschappelijke activiteiten 
(bijvoorbeeld lidmaatschap van een vereniging, 
abonnementskosten, etc.). 
Als PCW hebben we aangegeven dat we tevreden zijn met de 
nieuwe regeling. Met name omdat de inkomensgrens weer terug is 
op 120%. En die inkomensgrens hebben we altijd al een belangrijk 
punt gevonden bij de minimaregelingen. Omdat er komende tijd 
nog een aantal minimaregelingen wijzigen, volgen wij met name dit 
punt op de voet.  
Daarnaast hebben we het belang van goede communicatie van de 
minimaregelingen aangegeven. We vinden het belangrijk dat 
actuele en eenduidige informatie goed te vinden en te verkrijgen is 
zodat het voor onze inwoners duidelijk is onder welke voorwaarden 
zij gebruik kunnen maken van de regelingen. 

Jaarstukken 2014 De jaarrekening 2014 was op tijd gereed, inclusief goedkeurende 
verklaringen van de accountant. Dankzij het rekening resultaat kon 
het weerstandsvermogen van de gemeente met € 2 miljoen 
versterkt worden.. Dat was nodig, omdat Waddinxveen een 
risicodragende ontwikkelgemeente is, met een hoge boekwaarde 
van in exploitatie genomen gronden, met name in Triangel, ‘t Suyt 
en het Centrum. De PCW ziet deze projecten niet als bedreigingen, 
maar als een ambitie, waar we met elkaar voor gekozen hebben. 
Het is inherent aan dit soort projecten dat er risico’s zijn. 
In de jaarstukken wordt ook al ingegaan op de dreigende risico’s 
van de drie decentralisaties. Dat thema zal in de rest van het jaar 
2015 een belangrijk item blijven.  

Strategisch kader Regionaal 
verkeer en vervoerplan 

In juni 2015 kwam het Strategisch kader van het Regionaal 
Verkeers- en Vervoersplan aan de orde. Onze conclusie is dat het 
een helder, goed leesbaar plan is. Ook het verschil tussen 
strategisch kader, beleidsvisie en uitvoeringsprogramma, is 
duidelijk weergegeven. Dit strategisch kader beschrijft eigenlijk 
alleen de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Later 
volgen nog de beleidsvisie en het uitvoeringsprogramma. Op dat 
moment moet zorgvuldig gekeken worden naar oplossingen en of 
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dit de goede oplossingen zijn. 

Bestemmingsplan Plasweg 6 Dit plan kent een lange en bewogen voorgeschiedenis. Het is altijd 
een ingewikkeld proces om braakliggende of ‘verpauperde’ stukken 
grond in de bebouwde kom een nieuwe verantwoorde bestemming 
te geven. Door de inzet van de PCW en andere fracties zijn de 
nokhoogte en de inhoud van de woning zodanig aangepast dat het 
beter past in stedenbouwkundige opzet aan de rand van 
Waddinxveen. 

Welstandsnota Mede vanwege de wel erg gedetailleerde voorschriften van de 
huidige welstandsnota heeft de PCW-fractie al in 2009 gepleit voor 
deregulering en dus versoepeling van het beleid. Na een pilot eind 
2012 is er een nieuwe Welstandsnota vastgesteld en zijn 
verschillende gebieden óf welstandsvrij óf gelden er minder strikte 
voorschriften. We h ebben benadrukt dat mogelijke excessen 
moeten worden voorkomen en dat bij nieuwe ontwikkelingen aan 
de rand van Waddinxveen een goed stedenbouwkundigplan 
uitgangspunt moet zijn. Die eerdere toezegging heeft het college 
bevestigd. 

Huisvestingsverordening In het kader van de nieuwe huisvestingsverordening heb ik namens 
de PCW aandacht gevraagd voor de nog altijd lage slaagkans voor 
starters op de huurwoningmarkt. In een motie is vervolgens bij het 
college erop aangedrongen in gesprek te gaan met Woonpartners 
en andere betrokken partijen over maatregelen om deze slaagkans 
binnen afzienbare tijd te verhogen en eind 2015 hiervan verslag te 
doen aan de raad. 

Burap Bij de bespreking van de eerste Bestuursrapportage (Burap I) in 
juni / juli vroeg de PCW om een scherpe budgetdiscipline in acht te 
nemen, vanwege het nadelige saldo van 8 ton. Ook heeft de PCW 
het college gewaarschuwd dat een budgetoverschrijding zoals bij 
Cultuurhuys De Kroon, eerder aan de raad gemeld had moeten 
worden. 
Verder werd aan het college aandacht gevraagd voor de financiële 
risicobeheersing met betrekking tot de drie decentralisaties. Omdat 
er op dat moment geen ervaringscijfers waren, kon de raad niet 
‘sturen op cijfers’. 

Handhavingsbeleid Er stond een omvangrijke nota  Integraal Handhavingsbeleid 2014-
2018 op de agenda (80 pagina’s), inclusief een risicoanalyse. De 
PCW vroeg aandacht voor kostenbesparend toezicht, alsmede om 
een notitie hoe omgegaan wordt met overtredingen van de eigen 
organisatie.  

MER-Vredenburghlaan-
Bentwoudlaan 

In de raad van 8 juli 2015 is gesproken over de Milieu 
Effectenrapportage (MER) voor de realisatie van de Bentwoudlaan. 
Er is aandacht voor de bereikbaarheid van gronden door agrariërs 
en de door ons gesignaleerde extra oeververbinding over de 
Gouwe (in strijd met eerdere aangenomen PCW-motie) blijkt op 
een misverstand te berusten omdat niet de meest recente kaart als 
bijlage was opgenomen. 

Begrotingsuitgangspuntenbrief Het karakter van Algemene beschouwingen is, dat diverse politiek 
relevante onderwerpen de revue passeren. De PCW legde de 
vinger onder andere bij:  
- Scholenbouw:  Vanwege veranderende opvattingen bij de 
scholen, veranderende leerlingenprognoses en de komst van een 
nieuwe school in Triangel, heeft de PCW gepleit voor een integraal 
Huisvestingsplan voor Scholen. De geplande scholenbouw in 
Waddinxveen Noord is daardoor (voorlopig?) in de ijskast; 
- Dierendal is voor onze fractie een wezenlijk onderdeel van het 
Warnaarplantsoen en een onmisbaar groen en levendig element bij 
het nieuwe winkelcentrum.  De PCW wil Dierendal niet kwijt. Wel 
leggen we er als gemeente jaarlijks € 50.000 gemeenschapsgeld 
bij. Het voornemen om dit bedrag te verlagen moeten we ons inzien 
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niet als een bedreiging zien, maar als een kans en een uitdaging. 
Lukt dat niet, dan moet het college naar de raad terug komen, want 
Dierendal moet blijven; 
- De gemeente gaat met ingang van 2016 Vennootschapsbelasting 
betalen. Dat klost behoorlijk wat geld; 
- De meicirculaire toont aan, dat de eerder genoemde 
budgetverlagingen, veel slechter  uitpakken dan verwacht. Dat kan 
voor Waddinxveen, en andere gemeenten in de regio Midden 
Holland,  desastreuze gevolgen hebben. De PCW ondersteunt de 
lijn, die het college kiest om nu nog geen keiharde bezuinigingen 
door te voeren, die mogelijk later weer moeten worden 
teruggedraaid. Maar het moet geen stilte voor de storm worden. 
Daarom riep de PCW het college op de voorbereiding van een 
bezuinigingsronde alvast op te starten. Daarbij moeten we beseffen 
dat we het bij de drie D’s over mensen hebben, die sowieso al in 
een kwetsbare positie zitten. Wij willen hen, zo ver het kan, 
beschermen tegen onrechtvaardig snoeien. De PCW  aanvaardt 
desnoods preventief toezicht door de provincie. Daar gaat o.i. dan 
ook een belangrijk signaal van uit naar andere overheden. De PCW 
diende een motie in om de zorg over de vermindering van het jeugd 
- budget onder de aandacht van de regio en de Tweede Kamer te 
brengen. Deze motie is met algemene stemmen aanvaardt. 

Bestemmingsplan Kerkweg-Oost 
/ Roskamlocatie 

Een plan met bijzondere mogelijkheden: begeleid zelfstandig 
wonen, starterswoningen, detailhandel, een mooi programma voor 
een locatie die nog maar vrij recent lag te verpauperen. Zowel PCW 
als andere fracties hebben aandacht gevraagd voor parkeren en 
privacy. 

Notitie Preventie Sociaal 
Domein Waddinxveen 2015-
2018 

Bij de behandeling van het beleidsplan met betrekking tot de 
decentralisaties van de jeugdzorg en de WMO hadden de CDA en 
D66 een motie ingediend met betrekking tot het uitwerken van een 
notitie met betrekking tot het onderwerp Preventie.  
In de raadsvergadering van 8 juli is deze notitie besproken. Wij 
hebben als PCW als eerste aangegeven dat het een belangrijk 
thema is. Voorkomen is beter dan genezen. Ook hebben we 
aangegeven dat er veel waardevolle punten in de notitie staan. Wat 
wij ook waarderen is dat er veel input is geleverd door diverse 
maatschappelijke organisaties. Daaraan merk je dat er in 
Waddinxveen al veel gebeurt op dit vlak. Bij al deze positieve 
punten hebben we wel een (kritische) kanttekeningen gemaakt over 
de uitwerking. Het zijn wel heel veel onderwerpen die nog nader 
uitgewerkt moeten worden. Hoe ga je dit als gemeente oppakken? 
Als PCW hebben we aangegeven om niet als teveel en als te strak 
op te gaan sturen en managen. Dan houd je het als gemeente 
veels te veel zelf in handen. Het tegenovergestelde is nodig. En dat 
is loslaten. Dit thema leent zich hier uitstekend voor. Er leeft veel. 
Er gebeurt al veel. De PCW is van mening dat onze 
Waddinxveense samenleving prima in staat is om dit verder op te 
pakken. 

Schriftelijke vragen 
verkeersveiligheid Onderweg 

In januari 2015 hebben de PCW- en PvdA/GroenLinksfractie zijn 
van mening dat de verkeersveiligheid van de Onderweg vergroot 
kan worden. Beide fracties stellen daarom – gezamenlijk – 
schriftelijke vragen aan het college om maatregelen te nemen. De 
Onderweg - Julianastraat is een smalle polderweg die een 
verbinding vormt tussen Waddinxveen en Moerkapelle. Voertuigen 
kunnen elkaar slechts bij passeerstroken passeren, en moeten 
soms de opritten van particulieren gebruiken. Fietsers hebben geen 
mogelijkheden om uit te wijken. Vanuit het college wordt 
aangegeven dat de Onderweg is ingericht volgens het principe van 
Duurzaam Veilig. De gemeente en is nu terughoudend met 
maatregelen in verband met mogelijke realisering van een vrij 
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liggend fietspad langs de Onderweg tussen Kleikade en 
Schravenwildertpad. 

Schriftelijke vragen 
radicalisering 

De PCW fractie stelde in mei 2015 schriftelijke vragen aan het 
college over het herkennen van radicalisering in Waddinxveen. Uit 
de beantwoording door het college bleek, dat de burgemeester met 
een wethouder regelmatig overleg hebben met de Islamitische 
gemeenschap in Waddinxveen. Binnen het Regionaal Bestuurlijk 
overleg zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met radicalisering. 
In het Integrale Veiligheidsplan is radicalisering en polarisatie een 
belangrijk thema geworden. Met de lokale partners (onderwijs, 
wijkteams e.d.) zijn nog geen specifieke afspraken gemaakt door 
de gemeente over de preventieve aanpak van radicalisering.   

Hefbrug Door een aanvaring half april 2015 is tot (bijna) einde 2015 de 
Waddinxveense hefbrug niet beschikbaar geweest voor auto’s, 
fietsers en voetgangers. Vele bewoners en bezoekers moesten 
omrijden, ondernemers misten omzet. Via mondelinge vragen en 
een openbrief aan Gedeputeerde Staten hebben wij aandacht 
gevraagd voor een adequate en snelle schaderegeling, voor 
terugkeer van de brugwachter en goede communicatie. 

Halfjaarthema sociaal / omzien 
naar elkaar 

Afgelopen half jaar hebben we met diverse maatschappelijke 
organisaties gesproken. We doen dit om feeling te houden met wat 
er gaande is in Waddinxveen. We hebben gesproken met Pallet 
Welzijn (werkbezoek Anne Frankcentrum), Promen (werkbezoek op 
locatie in Gouda waarbij directeur Rossel ons rondleidde), 
Cultuurhuys de Kroon (werkbezoek), seniorenraad, WMO-raad, 
Platform Sociaal Waddinxveen, Diaconaal Platform Waddinxveen, 
Ouderenbond en Stichting Vrijwilligerswerk. 

Halfjaarthema veiligheid Als PCW hebben we bijzondere aandacht gevraagd in de 
achterliggende periode voor het thema veiligheid. Tijdens de 
braderie hebben we er ons hoofdthema van gemaakt en zijn we in 
gesprek gegaan met de inwoners van Waddinxveen. De politiechef 
en de wijkagent hebben de fractie bezocht om met ons in gesprek 
te gaan naar aanleiding van de veiligheidsanalyse van 
Waddinxveen. 

Begroting 2016-2019 Het is lang geleden, maar Waddinxveen heeft een niet-sluitende 
begroting. Oorzaak: de inkomsten (overgedragen door het Rijk) en 
de uitgaven van de gedecentraliseerde gelden zijn niet in 
evenwicht. Met name Jeugdzorg levert een tekort op. Het college 
komt met een herstelplan, maar dat kan wel eens ‘pijn’ gaan doen. 
Ook al hebben we een tekort, we blijven oog hebben voor de 
zwaksten in de samenleving. Daar komen we voor op.  
Tijdens de begrotingsbehandeling lanceerde de fractie “Meldt het 
Chris”. Woningzoekenden in Waddinxveen kunnen daarop hun 
ervaringen (mee)delen. Als fractie hopen we daarmee lijnen te 
ontdekken over de beleving van de woningmarkt in onze gemeente.  
In de algemene beschouwingen vroegen we aandacht voor 
preventie met betrekking tot radicalisering, jeugdoverlast en 
drugshandel in Waddinxveen.  

BURAP De tweede Bestuursrapportage is een financiële rapportage over 
het lopende boekjaar. Daarmee laat het college zien wat de huidige 
financiële stand van zaken is en welke keuze zijn gemaakt. De 
PCW heeft het college via een motie verzocht om het financiële 
tekort op het sociaal domein zichtbaar te maken en niet te 
verdoezelen door met een rentemeevaller dit tekort te verkleinen. 
De PCW wilde hiermee laten zien dat de taakstelling die het Rijk 
aan de gemeente heeft opgelegd, niet uitvoerbaar is met de huidige 
financiële middelen. Deze motie is aangenomen. De PCW heeft 
ingestemd met Burap II 

Integraal Huisvestingsplan Er wordt al jarenlang gesproken over de huisvesting van scholen in 
Waddinxveen-Noord. Er zijn het afgelopen jaar vele gesprekken 



Jaarverslag PCW-fractie 2015 (vastgesteld 29 februari 2016) 6 

Onderwerp Specifieke inbreng PCW 

gevoerd met zowel de directies als schoolbesturen. Ook is er een 
hoorzitting geweest  op initiatief van de raad om duidelijkheid te 
krijgen vanuit de scholen. Het doel van alle deze gesprekken en 
bijeenkomsten zijn als volgt: het gaat hierbij om vertrouwen tussen 
de scholen en de gemeente, gezamenlijk optrekken, wel of geen 
nieuwe gymzaal, bouwheerschap, welke eisen worden er gesteld 
aan de nieuwe scholen, gaat de kwaliteit van vierkante meters voor 
nieuwbouw? Etc.  
Mede op initiatief van de PCW is er 8 juli 2015 een motie ingediend 
om ultimo maart 2016 een integraal huisvestingsplan op te stellen 
en deze aan de raad voor te leggen. In dit integraal 
huisvestingsplan worden alle scholen in Waddinxveen 
meegenomen en wordt in beeld gebracht wat nu echt goed en 
nodig is voor zowel de scholen als de gemeente. Zodoende is de 
wens  om nu eens echt duidelijkheid op dit dossier te krijgen. 

Bestemmingsplan Bebouwde 
Kom 

Hete betrof een conserverend bestemmingsplan. Daarom ook 
grotendeels in lijn met oude plan. Op initiatief van PCW is via een 
amendement de wijzigingsbevoegdheid voor omzetting van bedrijf 
naar woningen op locatie Noordeinde 65 en 65a behouden. Dit 
maakt het mogelijk om door te gaan op de ingezette weg, 
aangezien er al een voorstel tot omzetting ligt. 

Erfgoedverordening Het is goed dat er een nieuwe Erfgoedverordening is vastgesteld! 
De kern van het beleid is: 
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als 
gemeentelijk monument. In dit kader hebben we nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor goede communicatie en positieve 
grondhouding richting eigenaren van panden en de uitkomsten na 
ongeveer anderhalf jaar te evalueren; 
- deze aanwijzing betekent dat een monument niet gesloopt mag 
worden en dat een onderhoudsverplichting van toepassing is; 
- daartegenover staat het voordeel dat 50% van het ozb-tarief wordt 
kwijtgescholden en dat tegen een gereduceerd tarief een 
restauratielening kan worden verkregen. 
PCW heeft geaarzeld of toestemmingsvereiste van eigenaar de 
goede weg is, maar heeft uiteindelijk besloten het voorstel te 
steunen. Wel voorbehoud gemaakt dat we dit willen heroverwegen 
als ter zijner tijd blijkt dat er onvoldoende panden als monument 
worden aangewezen en/of indien de belangrijkste panden niet als 
monument worden aangewezen. Dan overwegen om verordening 
te wijzigen en toestemmingsvereiste te schrappen. Op initiatief 
PCW motie aangenomen om de diverse oorlogsmonumenten als 
monument aan te wijzen. 

Rapport Groene Hart 
Rekenkamer 
“Waddinxveen goed voorzien” 

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de 
bezuinigingen op maatschappelijk vastgoed in de gemeente 
Waddinxveen. In de conclusies van dit rapport zijn veel leerpunten 
te vinden voor zowel het college als voor de raad. Zo moet de raad 
niet tevreden zijn met abstracte formulering van doelen, moet de 
raad zelf vaststellen wat een passend voorzieningenniveau is en 
moet de raad zelf  (toe)zicht houden op het gebruik van 
maatschappelijke voorzieningen. Via de conclusies en de 
aanbevelingen van het rapport heeft de raad een stimulans 
ontvangen om haar controlerende rol te verbeteren. 

Verordening bijdrage 
maatschappelijke activiteiten 

Afgelopen najaar zijn er diverse besluiten genomen die op zich 
belangrijk zijn maar waar politiek gezien weinig woorden aan gewijd 
zijn. Het betreft onder andere: 
- Wijziging Verordening regeling bijdrage maatschappelijke 
activiteiten. Deze zogenaamde minimaregeling, die bedoelt is om 
Waddinxveners met een laag inkomen tegemoet te komen met 
betrekking tot kosten voor bijvoorbeeld sporten, is dusdanig 
gewijzigd dat deze ook in 2016 nog van toepassing is. In 2016 



Jaarverslag PCW-fractie 2015 (vastgesteld 29 februari 2016) 7 

Onderwerp Specifieke inbreng PCW 

wordt onderzoek gedaan naar optimalisaties van het 
armoedebeleid. Mogelijk dat de minimaregeling naar aanleiding van 
dit onderzoek, komend jaar gewijzigd worden. 
- Participatie Adviesraad (PAR) Sociaal Domein. Er is besloten om 
de huidige WMO-raad en de Cliëntenraad om te vormen tot één 
brede adviesraad sociaal domein. Interessant onderdeel hiervan is 
dat ook met het Coenecoop samengewerkt wordt om door middel 
van projecten jongeren te betrekken bij bepaalde vraagstukken van 
de gemeente. Wij hebben als |PCW aangegeven dat we dit op zich 
een interessante ontwikkeling vinden en als dit goed blijkt te werken 
mogelijk ook met andere scholen waar veel Waddinxveense jeugd 
naar toe gaat (Driestar), opgezet kan worden. 
- Ondernemingsplan Promen 2016. Het is aan het college om aan 
Promen een reactie te geven op het Ondernemingsplan van 
Promen. Als gemeenteraad kunnen we vervolgens aangeven of we 
het met die zienswijze eens zijn en kunnen we eventueel het 
college opdragen om de zienswijze anders te formuleren. Dit is dus 
een indirecte manier van invloed uitoefenen op de plannen van 
Promen. Nu zijn we als gemeenteraad, en ook als PCW, tevreden 
over Promen en de manier waarop er momenteel leiding gegeven 
wordt over Promen. Vandaar dat dit plan ook verder niet besproken 
is in de raad. Het is als hamerstuk behandeld. Daarmee stemde de 
raad dus in met de zienswijze zoals door het college opgesteld. In 
die zienswijze is overigens wel aandacht gevraagd voor de 
onzekerheid over de rijksbijdrage voor het werk van Promen 
(WSW: Wet Sociale Werkvoorziening). Deze onzekerheid brengt 
financiële zorgen met zich mee.  

Opvang asielzoekers Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kwam 15 oktober 
met het verzoek of Waddinxveen tijdelijke opvang kon bieden aan 
circa 200 personen. Het ging om crisisopvang voor enkele dagen. 
Het college van Burgemeester en Wethouders is hiermee akkoord 
gegaan. 
De vluchtelingen zijn opgevangen in Sporthal de Dreef. 20 oktober 
zijn ze weer vertrokken. 
Als PCW zijn we dankbaar voor de manier waarop het verlopen is 
en trots op de vele vrijwilligers die zich ingezet hebben. Op de 
website van de PCW en in de Waddinxvener is de blog van PCW-
raadslid Lambert den Dekker geplaatst over de 
vluchtelingen(problematiek). 

Beukmaat Triangel De PCW heeft het voorstel om meer woningen met een smallere 
beukmaat mogelijk te maken van harte ondersteund, vanuit de 
overtuiging dat een discussie over de beukmaat ten onrechte gelijk 
wordt geschakeld aan een discussie over de kwaliteit: kwaliteit is 
veel meer dan alleen een beukmaat. Aangezien woonbehoeften en 
financieringsmogelijkheden veranderen, vindt de PCW het van 
belang dat hierop adequaat wordt ingespeeld. En als dit betekent 
dat er ook woningen met een smallere of bredere beukmaat worden 
gerealiseerd, dan moeten we dit mogelijk maken. 

Openstelling avondwinkel Iedereen in Waddinxveen weet dat de PCW de 24 uurs- economie 
niet nastreeft en de zondagsrust wil handhaven. Inwoners en 
ondernemers stemmen soms juist vanwege dit punt op de PCW. In 
de coalitieonderhandelingen is deze rust voor de PCW daarom een 
stevig onderhandelingspunt. In het coalitieakkoord is daarom 
overeengekomen dat er geen verruiming van de regelgeving m.b.t. 
de zondagsrust plaats vindt en ook geen aanscherping.  
Een plaatselijke ondernemer heeft gebruik gemaakt van een 
bestaand artikel in de plaatselijke winkeltijden verordening. 
Daarmee is het mogelijk een avondwinkel op zondag te hebben. 
Via een juridische procedure is deze “avondwinkel op zondag” 
afgedwongen.  De vergunning is op tijdelijke basis verleend. Ieder 
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jaar moeten nu ook andere ondernemers in de gelegenheid gesteld 
worden als enige avondwinkel op zondag geopend te zijn. Het 
college van burgemeester en wethouders hebben, via 
beleidsregels, gekozen voor loting tussen belangstellende grote 
supermarkten.  
Het mag duidelijk zijn, dat de PCW liever helemaal geen geopende 
avondwinkel op zondag ziet, laat staan een loting daarover. 

Mondelinge vragen veiligheid 14 oktober 2015 heeft de fractie van de PCW mondelinge vragen 
gesteld naar aanleiding van het hoge aantal woninginbraken in 
Waddinxveen.  Als PCW wilde duidelijkheid krijgen over het effect 
van de tentbijeenkomsten en of er een relatie is tussen het aantal 
woninginbraken en de daarop volgende tentbijeenkomsten.  En of 
er tijdens deze donkere dagen weer tentbijeenkomsten 
georganiseerd gaan worden. 

Klankbordgroep Sociaal Domein Vanuit de raad is er een klankbordgroep sociaal domein. De 
klankbordgroep wordt regelmatig door wethouder Nieboer 
bijgepraat. Daarnaast is de klankbordgroep bezig om input te geven 
met betrekking tot het vormgeven van een monitor sociaal domein. 
Namens de PCW zit Lambert in de klankbordgroep. 

Mondelinge vragen PET-flesjes Bijna vier jaar geleden (12 februari 2012) heeft op initiatief van de 
PCW-fractie een ruime raadsmeerderheid het college gevraagd een 
dringend beroep te doen op het kabinet om een statiegeld regeling 
op te stellen voor kleine flesjes en blikjes. Op deze manier zou de 
overlast en vervuiling teruggedrongen kunnen worden. Het heeft 
even geduurd, maar het kabinet lijkt een door meerdere gemeentes 
en VNG ingezette koers mogelijk te willen maken. In 2016 kunnen 
gemeenten starten met de inzameling van blikjes en PET-flesjes. 
Daarvoor moeten gemeenten zich wel uiterlijk 16 november 2015 
aanmelden. Op onze vraag (tijdens het mondelinge vragenhalfuur 
van woensdag 11 november 2015) of de gemeente Waddinxveen 
zich heeft aangemeld voor deze pilot geeft wethouder Vroom aan 
dat de gemeente bezig is met het opstellen van afvalbeleid. Dat wil 
hij medio februari 2016 afronden zodat de gemeente een beroep 
kan doen op een subsidieregeling. 

Mondelinge vragen 
warmterotonde 

Vanuit het Rotterdamse Havengebied is er warmtecapaciteit over. 
Deze zogenaamde restwarmte verdwijnt in de lucht. Hoewel 
energiebesparing wellicht een betere maatregel kan zijn, is dit 
wellicht niet altijd haalbaar. In onze regio is, door toename van het 
aantal woningen en vergroting van het areaal glastuinbouw, juist 
behoefte aan (extra) warmte. Dit heeft er toe geleid dat onder 
andere onder regie van de Provincie Zuid-Holland onderzoek is 
gedaan naar de mogelijkheden van een 'warmterotonde'. Vrij recent 
(18 november 2015) is daarover een rapport verschenen waaruit 
blijkt dat er sprake kan zijn van een win-win situatie. Tijdens het 
mondelinge vragenhalfuur van 16 december 2015 hebben wij 
gevraagd of het college bekend is met dit initiatief, of zij hierin wil 
participeren en of zij een faciliterende rol ziet weggelegd voor wat 
betreft het betrekken van lokale ondernemers. Het college, bij 
monde van wethouder Cees Kroes, geeft aan bekend te zijn met 
het rapport en de ontwikkelingen. Hij heeft er in Greenportverband 
vandaag (16 december 2015) over gesproken. Het college ziet voor 
zichzelf niet alleen een faciliterende maar ook enthousiasmerende 
rol weggelegd en wil hiermee, ook met lokale ondernemers mee 
aan de slag. 

Mondelinge vragen leegstaande 
winkels Passage 

In het Passagegebied heeft de gemeente al weer geruime tijd 
geleden we panden in eigendom verworven. Deze staan inmiddels 
al enige tijd leeg. In de gemeente Hengelo is onlangs een pilot 
gestart om een openbaar gebied een facelift te geven. 
Ondernemers met een goed businessplan die tevens een 
toegevoegde waarde bieden kunnen tijdelijk gratis een pand 



Jaarverslag PCW-fractie 2015 (vastgesteld 29 februari 2016) 9 

Onderwerp Specifieke inbreng PCW 

betrekken met als doel dat zij daar vervolgens ook kunnen blijven. 
Tijdens het mondelinge vragenhalfuur (16 september 2015) hebben 
wij gevraagd of het bereid te onderzoeken of startende en/of 
vernieuwende ondernemers met een toegevoegde waarde bereid 
zijn om deze gemeentelijke panden in het Passagegebied te 
betrekken onder de voorwaarden dat dit gebeurt binnen de 
mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan zonder dat 
daarbij de concurrentiepositie van het Centrum wordt doorkruist? 

Schriftelijke vragen vierstroom In de media kwam berichtgeving over het stopzetten van 
huishoudelijke hulp door de vierstroom. Omdat de vierstroom ook in 
Waddinxveen actief is, hebben we als PCW vragen gesteld of dit 
ook Waddinxveen treft. Uit de antwoorden van het college bleek 
echter dat het geen gevolgen heeft voor Waddinxveen. 

Hefbrug Iedereen heeft het aan den lijve ervaren: de hefbrug is lange tijd 
onbruikbaar geweest ten gevolge van een aanvaring. De 
plaatselijke politiek probeerde zo veel mogelijk aandacht te vragen 
voor snel herstel en goede alternatieve verkeerscirculatie.  
Aangezien de provincie eigenaar is van de hefbrug, was directe 
invloed uitoefenen op de gang van zaken lastig.  
Veel ondernemers, met name in de omgeving van de hefbrug 
gevestigd, hebben schade geleden als gevolg van de stagnatie van 
het hefbrug-verkeer. Alle fracties uit de gemeenteraad hebben 
aangedrongen op financiële tegemoetkoming voor de 
gedupeerden. De provincie is met een goede regeling gekomen.  
De PCW heeft aandacht gevraagd voor alle inwoners, die dagelijks 
last ondervonden van de gestremde verkeerscirculatie bij de 
hefbrug. Via een motie is om een gebaar van de provincie 
gevraagd, als uiting en erkenning van de overlast, die de kapotte 
hefbrug heeft veroorzaakt. Als gevolg van deze motie heeft de 
provincie een rotonde geadopteerd. 

Halfjaarthema cultuurhistorie De PCW is van mening dat een prettig woon- en leefklimaat mede 
wordt bepaald door een goede ruimtelijke ontwikkeling. Afwisseling 
in woonmilieus en bouwstijlen levert daaraan een belangrijke 
bijdrage. Als PCW hebben wij daarom, gesteund door een grote 
meerderheid van de gemeenteraad, aandacht gevraagd om bij 
nieuwe ontwikkelingen extra aandacht te geven aan de 
entreegebieden van ons dorp. Maar niet alleen nieuwe 
ontwikkelingen vragen onze aandacht. De bescherming van 
cultuur-historisch erfgoed bepaalt mede de leefbaarheid en de 
kwaliteit van ons woon- en leefklimaat. Om deze reden hebben wij 
in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 het behoud van cultuur-
historie als één van onze speerpunten benoemd. In voorbereiding 
voor het nieuwe Erfgoedbeleid hebben wij onder andere 
gesprekken gevoerd met de Historische Vereniging Waddinxveen, 
het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut, de 
monumentencommissie Waddinxveen en diverse eigenaren en 
deskundigen op het gebied van cultuur-historie en monumenten. 

Halfjaarthema veiligheid In (het najaar van) 2015 is er veelvuldig aandacht voor gevraagd 
voor het thema veiligheid. Tijdens de behandeling van de integrale 
veiligheidsanalyse 2016-2018  is er met name aandacht gevraagd 
voor de volgende thema’s. jeugdoverlast en woninginbraken. Het 
onderwerp jeugdoverlast is een prioriteit in het vastgestelde 
beleidsplan geworden. 

- De vraag aan de Burgemeester is geweest: krijgt 
Waddinxveen een extra wijkagent, als PCW hebben we die 
wens nadrukkelijk laten horen. Zeker met het oog op de 
nieuwe afspraken die in regionaal verband gemaakt 
worden. 

- Tijdens de algemene beschouwingen hebben we 
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de volgende 
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onderwerpen 

- Contacten met etnische gemeenschappen en 
radicalisering. Met sommige etnische gemeenschappen is 
moeilijk contact te krijgen en dat baart ons zorgen. 

- Jeugdoverlast 
- Drugsproblematiek. We krijgen veel signalen van inwoners 

en ondernemers dat er op sommige plekken drugs gedeald 
wordt. Als PCW willen dat dit wordt tegengegaan  Wat is 
het beleid van het College? 
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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 Ton (lid) 

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

* Fractiereglement en -handleiding 
 
Samenstelling: Peter 

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

* Werkgroep evaluatie fractie 
 
Samenstelling: Erik, Martijn en Peter 

Doel: voorbereiding evaluatie functioneren 
fractie. Doel is jaarlijks onze werkwijze te 
evalueren en daar lessen uit te trekken. Jaarlijks 
terugkerend. 
 
Termijn: jaarlijks (sinds 2011) 
 
Resultaat: op 8 juni 2015 hebben wij ons 
functioneren geëvalueerd. 
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Bijlage 6. Overzicht PCW-moties, amendementen en – schriftelijke vragen 
 
 
 

Wat en wanneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot verkeers- en 
fietsveiligheid Onderweg 
3 januari 2015 

PCW (initiatief, 
Peter) en 
PvdA/GroenLinks 

In januari 2015 hebben de PCW- en 
PvdA/GroenLinksfractie zijn van mening dat de 
verkeersveiligheid van de Onderweg vergroot kan 
worden. Beide fracties stellen daarom – gezamenlijk – 
schriftelijke vragen aan het college om maatregelen te 
nemen. 

n.v.t. Vanuit het college wordt 
aangegeven dat de 
Onderweg is ingericht 
volgens het principe van 
Duurzaam Veilig. De 
gemeente en is nu 
terughoudend met 
maatregelen in verband met 
mogelijke realisering van 
een vrij liggend fietspad 
langs de Onderweg tussen 
Kleikade en 
Schravenwildertpad. 

Mondelinge vragen 
11 februari 2015 

PCW 
(Lambert) 

In de rekenkamerbrief van de Groene Hart 
Rekenkamer met betrekking de drie decentralisaties 
wordt aandacht gevraagd voor monitoring en de 
ontwikkeling van goede prestatie-indicatoren. In het 
vragenhalfuur aandacht gevraagd voor tijdige 
bespreking evaluatie en indicatoren. 

n.v.t.  

Mondelinge vragen 
11 februari 2015 

PCW 
(Lambert) 

Het concept voor de verdeling van de budgetten voor 
jeugdzorg vanaf 2016, het objectieve verdeelmodel, 
lag begin dit jaar voor consultatie bij het VNG. Zoals 
het er uitzag zou dit model financieel gezien 
dramatisch uitpakken voor de gemeente Waddinxveen 
en voor een groot deel van de samenwerkende 
gemeenten in onze regio. In vragenhalfuur aandacht 
gevraagd voor de acties die Waddinxveen kan nemen. 

n.v.t. College geeft uitleg welke 
(lobby)activiteiten, ook in 
regionaal verband, 
plaatsvinden om tot een 
reëel verdeelmodel te 
komen. 

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot radicalisering 
3 maart 2015 

PCW 
(Ton) 

Door middel van schriftelijke vragen heeft de PCW-
fractie aandacht gevraag over (het herkennen van) 
radicalisering in Waddinxveen.  

n.v.t. De burgemeester heeft 
regelmatig overleg met de 
Islamitische gemeenschap 
in Waddinxveen. Binnen het 
Regionaal Bestuurlijk 
overleg zijn afspraken 
gemaakt hoe om te gaan 
met radicalisering. In het 



Jaarverslag PCW-fractie 2015 (vastgesteld 29 februari 2016) 2 

Wat en wanneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Integrale Veiligheidsplan is 
radicalisering en polarisatie 
een belangrijk thema 
geworden. 

Motie scholenbouw met 
gymfaciliteit 
25 maart 2015 

PCW (initiatief, 
Chris), VVD en 
CDA 

Naar aanleiding van nieuwe informatie en 
ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van 
scholen wordt het college gevraagd hier onderzoek 
naar te doen en de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2015 
daarover te informeren 

15 voort, 5 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. 

Amendement continuering 
starterslening 
15 april 2015 

PCW (initiatief, 
Chris) en CDA 

Het maximumbedrag voor een starterslening wordt 
verhoogd van € 17.500,= naar € 25.000,=. De reden 
hiervoor is dat het voorgenomen bedrag van 
€17.500,= waarschijnlijk onvoldoende effectief is. 

18 voor, 3 tegen Het bedrag is verwerkt in de 
Verordening Starterslening 
Waddinxveen. 

Motie Re-
integratieverordening 
15 april 2015 

PCW (initiatief, 
Jannes) 

Vanwege het beperkt aantal plaatsen en om te 
voorkomen dat mensen niet tussen wal en schip 
dreigen te raken wordt het college gevraagd zich 
actief en maximaal in te zetten zodat betrokkenen tot 
hun recht komen. Gevraagd wordt eventuele 
meerkosten te dekken uit nieuw beleid. 

14 voor, 7 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. 

Motie nadere invulling 
ontwerp gemeentehuis 
15 april 2015 

CDA (initiatief), 
PCW en VVD 

Verzoekt om een doelmatige en niet overvloedige 
realisatie / ontwerp nieuwe gemeentehuis 

Niet in stemming 
gebracht 

Niet in stemming gebracht 

Mondelinge vragen hefbrug 
20 mei 2015 

PCW 
Erik 

Naar aanleiding van berichtgeving dat onderzoeken 
naar reparatie hefbrug langer duurt dan voorzien en 
dat er zelfs een second opinion nodig is in het 
vragenhalfuur aandacht gevraagd voor impact op 
omgeving en acties om een en ander te versnellen. 

  

Amendement bouwhoogte 
Plasweg 6 
10 juni 2015 

VVD (initiatief), 
PCW (initiatief, 
Peter), CDA, D66, 
PvdA/GroenLinks 

Amendement waarin bouwhoogte wordt aangepast 
van maximaal 12 meter naar maximaal 10 meter 

17 voor, 3 tegen Bouwhoogte is verwerkt in 
bouwvoorschriften 
Bestemmingsplan Plasweg 
6. 

Motie nadere invulling 
ontwerp gemeentehuis 
10 juni 2015 

CDA (initiatief), 
PCW en VVD 

Verzoekt om een doelmatige en niet overvloedige 
realisatie / ontwerp nieuwe gemeentehuis 

13 voor, 7 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. 

Motie verhoging slaagkans 
jongeren op de 
woningmarkt 
10 juni 20-15 

PCW (initiatief, 
Chris) en D66 

De slaagkans voor jongeren om een bereikbare 
huurwoning te betrekken lijkt ondanks alle 
inspanningen nog steeds beperkt. Het college wordt 
opgeroepen om met Woonpartners en andere 
relevante partijen in gesprek te gaan over 

19 voor, 0 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. 
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maatregelen waarmee de slaagkans wel wordt 
vergroot. Rapportage over voortgang eind 2015. 

Motie Integraal 
HuisvestingsPlan Onderwijs 
8 juli 2015 

CDA (initiatief), 
PCW, VVD, 
PvdA/GroenLinks 
WeWa 

Voordat er hernieuwde besluitvorming plaatsvindt 
moeten eerst de scholen in een openbare hoorzitting 
worden gehoord. 

21 voor, 0 tegen De hoorzitting heeft 
plaatsgevonden. 

Motie financiële verkenning 
sociaal domein 
8 juli 2015 

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

De drie decentralisaties hebben grote gevolgen voor 
de financiële gevolgen voor de gemeenten. Het 
college en alle raadsfracties worden opgeroepen deze 
zorgen te delen in Klankbordgroep Midden-Holland, 
VNG en fracties Tweede Kamer 

21 voor, 0 tegen College en raadsfracties 
hebben dit actief opgepakt. 
Ook regiogemeenten 
hebben motie overgenomen 
en uitgevoerd. 

Motie RIE Hefbrug 
16 september 2015 

CDA (initiatief), 
PCW en D66 

Het college wordt gevraagd actief in gesprek te gaan 
met de provincie om de veiligheid van de 
brugbediening te garanderen en informatie 
beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad. 

14 voor, 5 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. 

Motie gebaar provincie 
16 september 2015 

PCW (initiatief, 
Ton) 

Het college wordt gevraag in gesprek te gaan met de 
provincie voor een gebaar of compensatie aan de 
Waddinxveners in verband met ondervinden ongemak 
langdurig niet beschikbaar zijn van de hefbrug 

16 voor, 3 tegen College zegt dit toe actief te 
zullen oppakken. De 
rotonde Kerkweg/Passage 
wordt geadopteerd door de 
Provincie. 

Mondelinge vragen 
16 september 2015 

PCW 
(Lambert) 

Uit het uitkeringenbestand van juni 2015 blijkt dat het 
aantal uitkeringen het afgelopen half jaar flink 
gestegen is (272 naar 311). In het vragenhalfuur hier 
aandacht voor gevraagd. 

n.v.t.  

Mondelinge vragen 
16 september 2015 

PCW 
(Peter) 

In het Passagegebied staan inmiddels al enige tijd 
gemeentelijke panden leeg. Naar aanleiding hiervan 
gevraagd of het, in lijn met een initiatief in Hengelo, 
mogelijk is om innoverende ondernemers met een 
toegevoegde waarde (voor gemeente en openbaar 
gebied) tijdelijk gratis gebruik kunnen maken van één 
van de leegstaande panden. 

n.v.t. Het college zegt dit te willen 
uitzoeken maar ziet 
vooralsnog beperkte 
mogelijkheden. 

Schriftelijke vragen met 
betrekking tot patiëntenstop 
Vierstroom 
24 september 2015 

PCW 
(Lambert) 

In de media kwam berichtgeving over het stopzetten 
van huishoudelijke hulp door de vierstroom. Omdat de 
vierstroom ook in Waddinxveen actief is, hebben we 
als PCW vragen gesteld of dit ook Waddinxveen treft. 

 Uit de antwoorden van het 
college bleek echter dat het 
geen gevolgen heeft voor 
Waddinxveen. 

Mondelinge vragen 
14 oktober 2015 

PCW 
(Jannes) 

In het vragenhalfuur aandacht gevraagd voor de 
‘tentbijeenkomsten’; bijeenkomsten in de buurt als er 
een inbraak is gepleegd. De doelen zijn 
informatievoorziening rondom inbraakpreventie. 

 De burgemeester zegt toe 
dat er weer 
tentbijeenkomsten worden 
georganiseerd 
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Motie Erfgoedverordening 
14 oktober 2015 

PCW (initiatief, 
Chris) en CDA 

Op initiatief PCW motie aangenomen om de diverse 
oorlogsmonumenten als monument aan te wijzen. 

17 voor, 4  tegen Het college zegt toe de 
motie te zullen uitvoeren. 

Mondelinge vragen 
11 november 2015 

PCW 
(Peter) 

In vragenhalfuur aandacht gevraagd voor de landelijke 
pilot statiegeld op PET-flesjes en blikjes. Hiermee kan 
verrommeling in de openbare worden tegengegaan.  

 Het college zegt toe dit 
onderwerp actief op te 
pakken en mee te nemen in 
nieuw beleidsplan (voorjaar 
2016) 

Motie Bescherming sociaal 
zwakkeren en kwetsbaren 
11 november 2015 

PCW (initiatief, 
Ton en Lambert) 

Een groot deel van de gemeentelijke taken heeft 
betrekking op kwetsbare groepen. Juist op dat gebied 
zijn er in Waddinxveen tekorten. Gevraagd wordt om 
de meest kwetsbaren te ontzien wanneer er 
(bezuinigings)maatregelen genomen moeten worden. 

15 voor, 5 tegen. College zegt toe dit over te 
nemen. 

Motie haalbare huren 
11 november 2015 

PCW (initiatief, 
Ton en Chris), 
CDA en D66 

De doorstroom voor starters is nog onvoldoende op 
gang gekomen. Gevraagd wordt te onderzoeken of 
door realisatie van vrije sector huurwoningen in de 
Triangel deze doorstroom op gang kan komen. 

20 voor, 0 tegen. College zegt toe dit over te 
nemen. 

Amendement BURAP 
16 december 2015 

PCW (initiatief, 
Ton) en D66 

Het college stelt voor af te wijken van de Nota 
Reserves en Voorzieningen. Omdat hierdoor de 
gevolgen van de drie decentralisaties niet of 
onvoldoende terugkomen in de Jaarrekening is via 
een amendement dit voorstel teruggedraaid. 

16 voor, 5 tegen. Amendement is verwerkt. 

Amendement Noordeinde 
65 
16 december 2015 

PCW (initiatief, 
Chris) 

De wijzigingsbevoegdheid voor omzetting van bedrijf 
naar woningen op de locatie Noordeinde 65 en 65a 
behouden. Dit maakt het mogelijk om door te gaan op 
de ingezette weg, aangezien er al een voorstel tot 
omzetting ligt. 

21 voor, 0 tegen. Amendement is verwerkt in 
het bestemmingsplan. 

Mondelinge vragen 
16 december 2015 

PCW 
(Peter) 

In de havens en industriegebieden van Rotterdam is 
er 'overschot' aan warmte. Deze kan ingezet worden 
voor woningen en glastuinbouw. In vragenhalfuur hier 
aandacht voor gevraagd. 

 Het college heeft toegezegd 
een faciliterende en 
enthousiasmerende rol te 
willen spelen en, voor zover 
mogelijk, lokale 
ondernemers hierbij te 
betrekken. 

     

 


