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Ton was vanaf 2002 politiek actief binnen de PCW-fractie. De eerste jaren als duo-raadslid, vanaf 2004 als 
raadslid. Ton, sinds 2015 ook fractievoorzitter, was de eerste informateur in de Waddinxveense gemeentepolitiek 
en vanaf 2015 ook nestor van de gemeenteraad. Binnen de gemeenteraad stond Ton bekend als een deskundig 
raadslid en betrokken persoon voor wie goede persoonlijke verhoudingen erg belangrijk waren. 
 
Op een leeftijd van 68 jaar is, na een ernstige ziekte van ongeveer een half jaar, een einde gekomen aan het 
aardse leven van onze gewaardeerde collega. Kort na de zomervakantie kon hij geen vergaderingen meer 
bijwonen. Tot het laatst geleden leefde hij vanuit zijn ziekbed mee met de Waddinxveense politiek, de fractie en 
het fractiewerk. Zijn betrokkenheid, inbreng en persoonlijkheid missen wij nog steeds. Op zijn ziekbed getuigde 
hij van zijn verlangen om de Heere God, Zijn Verlosser en Koning, te mogen ontmoeten. Daar putte hij de 
afgelopen maanden kracht uit en daar sprak hij veel over. 

Jaarverslag PCW-fractie 2017 
 
 

1. Inleiding 
Hier vindt u het fractiejaarverslag 2017 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 2017 mochten we werken onder de zegen van onze God. In dit vertrouwen werken 
we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid ‘dienares’ is van onze 
goede God. We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons 
verbonden voelen zal versterken. 
 
Het afgelopen jaar waren er geen gemeenteraadsverkiezingen maar wel (weer) wisselingen in het college 
en de fractie. We namen in oktober afscheid van (oud)burgemeester Bert Cremers en begin november 
werd Evert-Jan Nieuwenhuis tot burgemeester van Waddinxveen geïnstalleerd. 
 
Natuurlijk waren er ook de nodige politiek-inhoudelijke thema’s die onze aandacht vroegen. Denk onder 
andere aan de transities, veiligheid, onderwijs(huisvesting en gymnastieklokalen), sport en dergelijke. 
Politiek geprofileerde debatten met, afhankelijk per onderwerp, een actieve rol vanuit de samenleving. In 
de bijlagen 4 en 6 komen we daar uitgebreider op terug.  
 
Naast de inhoudelijke verantwoording hoe de PCW-fractie is omgegaan met de speerpunten uit het 
Verkiezingsprogramma 2014-2018 (bijlage 4) overzicht worden de meest belangrijke onderwerpen en de 
inbreng van de PCW-fractie benoemd (bijlage 5). Een overzicht van de schriftelijke vragen, moties en 
amendementen van de PCW staan in bijlage 7. 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 2017 was in dat 
opzicht een ‘rustig jaar’. 
 
Verdrietig en ingrijpend was, na een relatief kort maar ernstig ziekbed, het overlijden van onze 
fractievoorzitter Ton van Doorn. In mei 2016 werd er een ernstige ziekte vermoed en kort daarop ook 
daadwerkelijk vastgesteld, op 17 juni stonden we stil bij zijn 12,5 jarig raadslidmaatschap en op 1 
november 2017 is hij overleden. In de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2017 werd Martijn 
geïnstalleerd als raadslid.  

 
De huidige PCW-fractie bestaat uit 6 raadsleden. Er zijn drie vacatures met betrekking tot 
fractievertegenwoordiger. Formeel maken de wethouders De Jong en Nieboer-Buitinga geen deel uit van 
de PCW-fractie. Zij wonen wel regelmatig onze fractievergaderingen bij. 
 
In het college wordt de PCW vertegenwoordigd door Kees de Jong (vanaf 2010, herbenoemd in 2014) en 
Jannette Nieboer-Buitinga (benoemd in 2014). 
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De samenstelling van de fractie zag er eind december 2017 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 
C. (Chris) van Harten raadslid, fractievoorzitter ChristenUnie 
ir. G.E. (Erik) Segers raadslid HKV 
J. (Jannes) Berghout raadslid ChristenUnie 
M. (Martijn) Kortleven  raadslid, plv. fractievoorzitter SGP 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger HKV 
Vacature fractievertegenwoordiger fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
C. (Kees) de Jong wethouder SGP 
J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga wethouder ChristenUnie 
 

3. Vergaderingen 
Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden en dergelijke worden 
bijgewoond. Met alle overige informatieavonden erbij waren dat in 2017 ongeveer 225 bijeenkomsten. 
Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers (voorheen: duo-raadsleden) betekende dit een 
gemiddelde belasting van tussen de 74 en 100 bijeenkomsten/vergaderingen in 2017. 
 
De bijeenkomsten betreffen, in hoofdlijnen, de volgende: 
 - Fractievergaderingen 15% 
 - Gemeenteraad 20% (inclusief presidium, overleg fractievoorzitters en werkbezoeken) 
 - Wijkplatforms en inloopbijeenkomsten 10% 
 - Overige overleggen en bijeenkomsten 55% (inclusief werkbezoeken en gesprekken PCW-fractie) 
 
In deze ‘belasting’ zijn niet meegenomen het lezen van stukken en overige voorbereidingen van 
(raads)vergaderingen. 
 

4. Inbreng PCW-fractie 
Als PCW-fractie hebben we in commissies, gemeenteraad en diverse gemeenschappelijke regelingen 
onze inbreng. In bijlage 5 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 2017 hebben wij het 
speerpunt “We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen” actief opgepakt. 
 
In bijlage 4 wordt verantwoording gegeven hoe wij met deze en andere speerpunten uit ons 
verkiezingsprogramma zijn omgegaan. 
 

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, 

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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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. Tevens waren wij met een inloopkraam aanwezig op de 
Dorpstraatbraderie (10 juni 2017). 
 
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.  
 

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 511 @chrisvharten 

Peter van den Berg 25 februari 2011 610 @PCW_Peter 

Erik Segers 5 maart 2012 324 @Erik_Segers 

Lambert den Dekker 6 juni 2014 93 @den_lambert 

PCW 11 oktober 2014 156 @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 265 volgers (tegenover 250 in 2017, 200 in 2014 en 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 2017 zijn er zes 
nieuwsbrieven verstuurd naar in totaal ruim 300 ‘geabonneerden’. 
 

8. Werkgroepen 
Uit de fracties zijn diverse (sub)werkgroepen samengesteld die bepaalde thema’s verder uitwerken 
voordat er ‘actie’ wordt ondernomen of een standpunt wordt ingenomen. In bijlage 6 is een overzicht 
daarvan opgenomen met daarbij het (beoogde) resultaat. 

https://twitter.com/KiesPCW
http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090
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9. Financiën 
Iedere fractie heeft naast een standaardbedrag van € 1.250,= ook € 50,= per raadszetel te besteden aan 
activiteiten die onder andere te maken hebben met de kaderstellende-, controlerende- en 
volksvertegenwoordigende taak van een raadsfractie. Hieronder treft u de verantwoording van de 
ontvangen fractiegelden voor het jaar 2015. 
 
In 2017 heeft de PCW geen beroep gedaan op het fractiebudget. Overige activiteiten zoals onderhoud 
aan de website zijn inhoudelijk uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de PCW-fractie maar vanuit 
het bestuur (vereniging) gefinancierd. 
 

10. 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. 
 

11. Fractieprogramma en gedragscode 
Eens in de vier jaar stellen partijen een verkiezingsprogramma vast waarin een partij aangeeft hoe zij de 
gemeente wil besturen en 'inrichten'. Als PCW stellen we jaarlijks een jaarverslag op, waarin wij ons 
verantwoorden welke punten wij hebben ingebracht, welke punten we (met andere fracties) hebben 
gerealiseerd. Maar ook kan, zeker in ons evaluatieverslag, nagelezen worden welke punten wij niet 
hebben kunnen realiseren. Daarin zijn wij niet uniek, hoewel slechts weinig fracties per jaar of over een 
periode van 4 jaar (raadsperiode) schriftelijk verantwoording afleggen over hun 'doen en nalaten'. 
 
Maandag 24 oktober 2016 is het PCW-fractieprogramma met bestuur en fractie besproken. Daarmee 
proberen we nog meer structuur aan te brengen in ons eigen functioneren en proberen wij 
'programmatisch' om te gaan met onze speer- en actiepunten. In het fractieprogramma zijn naast de 
PCW-kernwaarden en formats van bijvoorbeeld moties, schriftelijke vragen ook het fractiereglement, een 
communicatieplan, een leidraad voor het beoordelen van raadsvoorstellen en een integriteits- en 
gedragscode opgenomen. 
 

12. 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 620 @KeesdeJongwveen 

Jannette Nieboer 5 maart 2012 355 @Niebuit 

 

13. Voorbereiding verkiezingen en verkiezingsprogramma 
Op DV woensdag 21 maart 2018 worden weer de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Op 27 
november 2017 zijn de speerpunten van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gepresenteerd. 
Voor dat het zover was is daar veel werk en overleg aan voorafgegaan. Als fractie zijn wij vanaf medio 
februari 2017 druk geweest met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Denk aan enkele tientallen 
gesprekken met maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen, betrokken én deskundige 
burgers. Bij voorgaande verkiezingen was dit minder intensief maar dergelijke gesprekken leveren veel 
kennis, informatie en betrokken reacties op: door en voor Waddinxveners! Ook voor het ‘lopende’ 
raadswerk konden we ons voordeel doen dankzij deze gesprekken. 
 
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
(raadslid, secretaris PCW-fractie) 
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Bijlage 1. Samenstelling fractie 2017 
 
 

Namen Samenstelling 2017 

Ton van Doorn 
(tot 1 november 2017) 

- raadslid, fractievoorzitter 
- woordvoerder Bestuur en Middelen 
- ‘voorzitter’ coalitieoverleg 
- voorzitter Presidium en plv. voorzitter gemeenteraad 
- voorzitter programmaraad Regionale Rekenkamer 
- lid auditcommissie 

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

Chris van Harten - raadslid, penningmeester en plv. fractievoorzitter 
- woordvoerder onderwijs, ruimtelijke ordening en openbare ruimte 
- fractievoorzitter (vanaf 13 november) 

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

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

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

Martijn Kortleven - fractievertegenwoordiger (tot 13 december) 
- gemeenteraadslid (vanaf 13 december) 
- plv. fractievoorzitter (vanaf 13 december) 
- woordvoerder Bestuur en Middelen en ruimtelijke ordening 
- contactpersoon / vaste afgevaardigde Wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk  
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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) 

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

Chris van Harten 

Raadslid 
(plv. fractievoorzitter) 

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

Chris van Harten 
(vanaf 21 januari 2015) 

Chris van Harten Chris van Harten 
(tot 13 november 2017) 

Martijn Kortleven 
(vanaf 13 december 
2017) 

Martijn Kortleven 

Raadslid 
(secretaris) 

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

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten  

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

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

       
Fractievertegenwoordiger Erik Segers Jannes Berghout Jannes Berghout 

(tot 21 januari 2015) 
Niet ingevuld Niet ingevuld  

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

Martijn Kortleven Martijn Kortleven Martijn Kortleven 
(tot 13 december 2017) 

 

Fractievertegenwoordiger Niet ingevuld Arie van Klaveren 
(mei – december) 

Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld  

       
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld  
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Bijlage 3. Verantwoording speerpunten 2014-2018 
 
 
Wat heeft de PCW gedaan? 
De PCW heeft tien speerpunten geformuleerd, als beleid voor de raadsperiode 2014-2018. Elk speerpunt 
heeft het welzijn van iedereen op het oog en is naar de overtuiging van de PCW belangrijk voor de 
kwaliteit van onze gemeente. Hieronder de speerpunten en onze ‘verantwoording’ daarover. 
  
Speerpunt 1 - Burgers doen mee bij het tot stand komen van en evaluatie van beleid 
Toelichting: De PCW wil betrokkenheid van de inwoners bevorderen bij de totstandkoming en 

evaluatie van beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn daarvoor 
beschikbaar. Een onmisbaar element hierbij is heldere informatie vanuit de gemeente 
aan de inwoners. 

Verantwoording: * Inwoners van Waddinxveen willen betrokken worden bij ontwikkelingen in hun wijk, 
buurt, straat. De tijd dat zij dat overlieten aan de raadsleden is voorbij. Burgers willen 
participeren. Bij de voorbereiding van reconstructies van wegen en woonwijken 
organiseert de gemeente steeds inloopavonden, waar inwoners geïnformeerd worden 
over de plannen voor hun woonomgeving. Zij kunnen daar ook hun mening over de 
plannen geven. De PCW vraagt zich wel af of het karakter van de inloopavonden kan 
veranderen in inspraakavonden. Daar gaan we met de gemeente over in gesprek. 
* Als een woonomgeving eenmaal is opgeknapt, wil de PCW graag weten of de 
bewoners tevreden zijn met het resultaat. Om dat te weten te komen, vonden we niet 
eenvoudig. Daarom trekken we nu de wijk in met een statafel. We noemen dat het 
“tafeltjesspreekuur”. We vragen inwoners of zij tevreden zijn met de opknapbeurt en 
met het leefklimaat in hun woonomgeving. De PCW hoort zo ook andere kwesties, die 
de buurt of de inwoners bezighouden. 

 
Speerpunt 2 - We bieden Waddinxveners een veilige leefomgeving 
Toelichting: De PCW wil een veilig Waddinxveen. Wij willen dat meer aandacht gegeven wordt 

aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd, maar wat grote impact heeft op de 
inwoners, zoals inbraken en vernielingen.  

Verantwoording: * De PCW wil een veilig Waddinxveen. We vragen hier dan ook geregeld aandacht 
voor. In oktober 2016 hebben we mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van 
politiecijfers waarin bekend gemaakt werd dat het aantal woningbraken verdubbeld is 
ten opzichte van het jaar ervoor. We vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. 
* Uit een onderzoek naar (on)veiligheid in gemeenten bleek dat Waddinxveen is 
gestegen op de lijst van onveilige gemeenten. Daar hebben we aandacht voor 
gevraagd.  
* We hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het in bezit hebben van 
inbrekerswerktuigen. Er is volgens de wet een mogelijkheid om een grote dwangsom 
op te leggen als mensen dit soort werktuigen bezitten. Mede in combinatie met het 
hoge aantal woningbraken leek het ons verstandig dit in de gemeente Waddinxveen 
toe te passen, om zodoende inbrekers af te schrikken. Op deze manier is de PCW 
continue bezig om de veiligheid in onze gemeente te borgen en te verhogen. 

 
3. Mensen zien om naar elkaar, juist ook als het minder goed gaat 
Toelichting: De overheid kan niet  alle problemen oplossen. Nu we met z’n allen een stapje terug 

moeten doen, betekent dat ook dat we weer moeten leren om meer naar elkaar om te 
zien. Pas als de eigen sociale kring onvoldoende in staat is hulp te verlenen aan 
iemand met problemen, springt de overheid bij. Verder vindt de PCW dat er kansen 
gecreëerd moeten worden voor mensen die een uitkering krijgen zodat ze een vorm 
van tegenprestatie kunnen leveren en actief kunnen blijven in de samenleving. 

Verantwoording: * Afgelopen periode is een aantal grote taken met betrekking tot de zorg 
(maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg) bij de gemeente komen te liggen. Ook in 
Waddinxveen was het de spannende vraag of de financiële middelen voldoende 
waren voor de zorg voor onze inwoners. Het blijkt dat we nu en de komende jaren de 
nodige zorg kunnen leveren zonder dat dit tot grote tekorten leidt.  
*  Afgelopen periode is een programma opgezet om meer uitkeringsgerechtigden aan 
een reguliere baan te helpen.  Als PCW hebben we ingestemd met dit voorstel. Het is 
goed voor mensen als ze in een gezond patroon van werken komen en weer een doel 
hebben. Daarnaast is het uiteindelijk ook goed voor de financiën van de gemeente.  
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* Er is vanuit het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de 
gevolgen van armoede onder kinderen. Voor Waddinxveen ruim 75000 euro per jaar 
de komende jaren. De PCW heeft vragen gesteld over besteding van deze middelen. 
We vinden het belangrijk dat dergelijke middelen effectief en voor de juiste doelgroep 
ingezet worden en niet in de algemene middelen verdwijnen.  
* Mantelzorgers, vrijwilligers van kerken, (sport)verenigingen, Palet Welzijn, Stichting 
Vrijwilligerswerk Waddinxveen: ze zijn van onschatbare waarde! We zijn blij dat 
inwoners van Waddinxveen naar elkaar omzien en dat mensen elkaar ook in 
verenigingsverband of in organisaties weten te vinden om het ook met elkaar te doen. 
De PCW blijft alert of ouderen, mensen met beperkingen en andere kwetsbare 
groepen niet in een isolement raken. 

 
4. We willen dat historische gebouwen behouden blijven 
Toelichting: In Waddinxveen is door de jaren heen veel cultuurhistorische bebouwing verdwenen. 

De PCW wil graag de overgebleven historische bebouwing voor Waddinxveen 
behouden. Bij opnieuw bouwen op ‘oude’ locaties willen we dat er rekening gehouden 
wordt met de historische uitstraling. 

Verantwoording: * Bij een goed woon- en leefklimaat horen oude(re) gebouwen. Daarom heeft de PCW  
het verkiezingsprogramma opgenomen dat er beleid moet komen om ons cultureel 
erfgoed te beschermen. 
 * Op 14 oktober 2015 heeft de gemeente een Erfgoedverordening vastgesteld. Kern 
van dit beleid is: 
   - op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk 
monument; 
  - een aanwijzing tot monument betekent dat het niet zomaar gesloopt mag worden 
en dat bepaalde werkzaamheden vergunningplichtig zijn en/of dat er overleg met de 
monumentencommissie vereist is. Daarnaast is er een onderhoudsverplichting van 
toepassing; 
  - hiertegenover staat dat 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat de   
eigenaar tegen een gereduceerd tarief een lening kan verkrijgen om restauratie 
mogelijk te maken. 
 * Bij de voorbereiding van dit beleid is de PCW proactief het gesprek aangegaan met 
eigenaren van historische panden, de historische vereniging en andere deskundigen. 
Deze gesprekken hebben ons goed geholpen om de raadsvoorstellen te beoordelen. 
In de gemeenteraad hebben we aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld het 
‘oorlogsmonument’ en gedenktekens en voor zorgvuldige communicatie naar bezitters 
van historisch erfgoed, Verder hebben we gevraagd of er een wandelroute langs 
historische bebouwing uitgezet kan worden. Deze punten zijn allemaal gehonoreerd. 
* Bij de evaluatie in het najaar van 2017 hebben we onze waardering voor inzet en 
promotie geuit maar tevens gevraagd om actief in gesprek te gaan met eigenaren van 
cultuur-historisch waardevolle panden en objecten zodat het aantal monumenten en 
daarmee de bescherming van het cultuur-historisch erfgoed gewaarborgd blijft. 

 
5. Er is voldoende en passend woningaanbod 
Toelichting: PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over voldoende en passend 

woningaanbod voor iedereen. 
Verantwoording: * Bij herhaling is aandacht gevraagd voor de beperkte slaagkans van jongeren op een 

huurwoning. 
   * We hebben opgeroepen middeldure huurwoningen tot ongeveer € 800 te realiseren.* 

Bij vaststelling van de Grondprijzenbrief 2018 heeft de PCW middels een 
amendement het mogelijk gemaakt dat voor de realisatie van middeldure 
huurwoningen een korting op de grondprijs wordt gegeven van maximaal 25%. 

   * In oktober is een evaluatie van de huisvestingsverordening geweest. De PCW heeft 
er toen op gewezen dat de slaagkans voor jongeren onder de 30 jaar nog altijd zeer 
laag is. Het college is toen opgeroepen hier in de prestatieafspraken met 
Woonpartners MH gericht aandacht aan te besteden. 
* De  starterslening is op initiatief van de PCW verhoogd naar € 25.000. 
* Mede door onze inzet zijn er smallere en meer betaalbare koopwoningen gebouwd. 
Hierdoor zijn meer mensen in staat een koopwoning te bemachtigen. 
* We zijn het meldpunt #meldhetchris gestart. Hier kon iedereen knelpunten op het 
gebied van huisvesting in Waddinxveen melden. 
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* De PCW heeft opgeroepen de gemeenteraad actief en vooraf te betrekken bij de 
afspraken met Woonpartners Midden-Holland. 

   * Op 13 december 2017 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. De PCW heeft zorgen 
uitgesproken over de beperkte vooruitgang die is geboekt op gebied van onder meer 
doorstroming, startershuisvesting, middeldure huur. Wij missen actieve sturing vanuit 
het college. Om als raad meer betrokken te zijn is in een motie gevraagd de 
gemeenteraad actief en vooraf te betrekken bij de totstandkoming van de 
raamovereenkomst prestatieafspraken en de jaarlijkse prestatieafspraken met 
Woonpartners MH. 

   * Voor de locatie Kerkweg-Oost 155-157 is in 2017 een bestemmingsplan vastgesteld 
die de weg vrijmaakt voor de realisatie van een woon-zorgcomplex voor 24 kwetsbare 
jongeren. In de raad was grote verdeeldheid over dit onderwerp. De PCW heeft zich 
met overtuiging hard gemaakt voor dit plan. Uiteindelijk is met de kleinst mogelijke 
meerderheid het plan door de gemeenteraad aangenomen.   

 
6. We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen 
Toelichting: De PCW wil een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen die gekapt moeten 

worden. Ook willen we de oude voetbalvelden van WSE niet gebruiken voor 
woningbouw. Na de scholenbouw willen we dat de rest van de velden een parkachtige 
setting krijgt waarmee een blijvend ‘groene’ invulling gegarandeerd wordt. 

Verantwoording: * De openbare ruimte is van ons allemaal. Niet voor niets hebben we ons daarom de 
afgelopen jaren ingezet om de kwaliteit van de buitenruimte waar mogelijk in stand te 
houden en te verbeteren. 
* In het beleid maken we onderscheid tussen hoog kwalitatieve centrumgebieden en 
minder intensief gebruikte bedrijventerreinen en buitengebieden. Op die manier 
kunnen we met minder kosten toch een schone, nette leefomgeving bieden, zonder 
concessies te doen op het gebied van veiligheid en beleving. Bij de actualisering van 
de beheerplannen zal de PCW blijven bepleiten dat de beheerniveaus op orde blijven. 
* Bij het meldpunt openbare ruimte of de app BuitenBeter kunt u misstanden snel en 
handig melden. Binnen twee werkdagen heeft u een reactie. 
* De PCW is blij met het collegevoorstel om in 2017 extra bomen te planten in de 
buitenruimte. Dit draagt bij aan een mooie, groene uitstraling van de gemeente. Het 
doel is om in 2018 in Waddinxveen 15% meer bomen te hebben (ten opzichte van 
2015) in bestaand en nieuw te ontwikkelen gebied. 

 
7. Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen stressmaatschappij 
Toelichting: De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs 

stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de zondagsrust. Zondag is een 
dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten blijven. Een dag van kerkgang, 
bezinning, sociale contacten en uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, 
ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf geholpen. 

Verantwoording: * De boog kan niet altijd gespannen staan. Ieder mens heeft rust nodig. De PCW staat 
in de christelijke traditie om hiervoor de zondag te reserveren. Werkgevers, 
werknemers, consumenten, zij hebben allemaal behoefte aan rust in het belang van 
hun welzijn. Daar bovenuit is de zondag voor de PCW ook een dag waarop de winkels 
dicht zijn en de kerken open. 

   * Met de coalitiepartijen CDA en VVD is afgesproken dat we eind 2016/begin 2017 
een representatief onderzoek doen onder de bevolking, de ondernemers en het 
winkelpersoneel naar hun mening over zondagsopenstelling van winkels in 
Waddinxveen. In oktober 2017 is het onderzoeksrapport “Winkelopenstelling zon- en 
feestdagen” in de gemeenteraad besproken. Het rapport bevestigt wat de PCW betreft 
dat er sprake is van grote verdeeldheid in Waddinxveen. Wij zien ons door dit rapport 
gesteund in onze principiële overtuiging dat de zondag als rustdag voor iedereen goed 
is. Ons standpunt is niet ouderwets, achterhaald of betuttelend. Zij is springlevend en 
wordt nog altijd door grote groepen gedragen. De PCW wil deze groepen 
vertegenwoordigen en zal zich blijven inzetten voor de zondag als rustdag. Dit zal ook 
onze inzet zijn bij de verkiezingen in 2018.  

 
8. Waddinxveen wordt de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie 
Toelichting: De PCW wil dat de gemeente Waddinxveen zich inzet om de meest 

ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie te worden. Vanuit de bestaande 
middelen willen we een bedrag storten in een ondernemersfonds. 
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Verantwoording: * De gemeente Waddinxveen wil de meest ondernemersvriendelijke gemeente in 
Zuid-Holland worden. Om te weten te komen wat daarvoor nodig is, moeten we bij de 
ondernemers zelf zijn. Zij weten als geen ander voor welke uitdagingen zij staan en 
tegen welke vragen en problemen zij aanlopen.  
* De PCW sprak hierover met diverse plaatselijke ondernemers, verschillende 
boomkwekers, marktkooplui, enzovoorts. Daarnaast spraken we ook met de 
Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW) en het Industrieel Contact 
Waddinxveen (ICW). Beide clubs zijn inmiddels gefuseerd tot het 
Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW). 
* We bespraken onder andere het aantal winkelstrips in Waddinxveen en het totale 
winkelaanbod, het gebied tussen Passage en Hefbrug, zondagsopenstelling, het 
ondernemersrisico, digitale infrastructuur, ondernemersvriendelijkheid en het 
vestigingsklimaat. Door deze gesprekken kreeg de PCW een actueel beeld van wat 
ondernemers bezighoudt. De raadsleden gebruiken deze kennis bij hun raadswerk en 
om het college scherp te houden. 
* Sinds een paar jaar heeft Waddinxveen een Ondernemersfonds. Ook de gemeente 
stort daar geld in. Daarmee toont het gemeentebestuur aan dat zij ondernemers in 
Waddinxveen een warm hart toedraagt. 

 
9. We gaan zorgvuldig om met de schepping 
Toelichting: Gods schepping is kostbaar, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarom 

willen we duurzaamheid stimuleren. De PCW heeft als doel om Waddinxveen beter 
aan de komende generatie door te geven. Als dit kansen biedt voor Waddinxveen 
willen we twee extra windmolens plaatsen die, bij de locatiekeuze, zo min mogelijk tot 
‘horizonvervuiling’ moeten leiden.  

Verantwoording: * Na het verschijnen van de PCW-notitie Waddinxveense Duurzaamheid 2.0 zijn 
inmiddels veel initiatieven gepasseerd. De werkgroep ‘Fair Trade’ heeft het initiatief 
genomen, waardoor op veel plekken Fair Trade producten verkocht worden. 
Waddinxveen heeft hiermee het predicaat 'fair trade gemeente' gekregen. De 
communicatiewerkgroep DuurzaamWaddinxveen plaatst periodiek inspirerende 
boodschappen in Hart van Holland en organiseert (markt-)bijeenkomsten over 
duurzame energie, energiebesparingstips en afvalreductie. In 2015 was er een pop-up 
store in het nieuwe winkelcentrum met allerlei innovaties op het gebied van duurzame 
energie. 
* Met het nieuwe duurzaamheidsbeleid  zijn de ambities voor Waddinxveen 
vastgesteld. De PCW heeft specifiek aandacht gevraagd voor het stimuleren van 
groene daken. Groene daken dragen bij aan duurzaamheid door beter benutten van 
regenwater, vermindering van warmte en fijn stof en reduceren de piekbelasting op 
riolering bij extreme regenbuien. 

 
10. We willen een gezond huishoudboekje, zonder dat de lasten omhoog gaan 
Toelichting: De PCW wil een gezond huishoudboekje zonder dat de lasten omhoog gaan. 

Problemen worden nu aangepakt en niet doorgeschoven. OZB mag alleen met de 
inflatie mee stijgen.  

Verantwoording: * Dat was een spannende uitdaging in 2015. De rijksoverheid had de uitvoering van 
veel regelingen in het sociaal domein overgedragen aan de gemeenten. Maar de pot 
geld die erbij hoorde, had de rijksoverheid eerst een flink portie euro’s lichter gemaakt. 
Eigenlijk zeiden ze: jullie moeten hetzelfde doen als wij deden, maar krijgen er minder 
geld voor. Ga er maar aan staan. 
* We rekenden met elkaar op forse tekorten en bereidden ons voor op stevige 
bezuinigingen. Maar gelukkig hebben we het gefikst. Door zorgvuldig beleid, goede 
controle en meevallende uitgaven zijn de tekorten niet zo hoog als we vreesden. De 
begroting van 2018 is nagenoeg sluitend en ook de komende jaren is er een klein 
positief saldo begroot. 
 * Deze collegeperiode zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen gelijk gebleven. 
Dit was ook afgesproken tussen de coalitiepartijen PCW, CDA en VVD. 
* Samenvattend kunnen we stellen dat de financiële positie voor Waddinxveen gezond 
is gebleven en de gemeente voldoende reserves heeft om eventuele toekomstige 
tegenvallers op te vangen. Hulde aan het gemeentebestuur voor hun zorgvuldig 
omgaan met de schaarse middelen. 
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Bijlage 4. Belangrijke thema’s uit 2017 met inbreng PCW 
 
 

Onderwerp Standpunt of 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. 

Nota Bodembeheer  

Bestemmingsplan Stationsstraat 
61 

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State 
over het bestemmingsplan Bebouwde Kom moest voor het perceel 
Stationsstraat 61 een nieuw raadsbesluit genomen worden. De 
PCW stond achter het collegevoorstel met betrekking tot een 
zorgvuldige uitvoering van deze tussenuitspraak wat betekende dat 
wij geen ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden toestaan. 

Ontwikkelvisie Station tot 
Bruggebied 

Wat PCW betreft werd de besluitvorming vertroebeld door discussie 
over parkeerdruk en de locatie van het Oude Postkantoor (zie 
elders in dit jaarverslag). De visie geeft een duidelijke richting voor 
de toekomst van dit gebied. Bij de behandeling is door PCW een 
amendement en een motie ingediend (zie verderop). 

Verklaring van geen 
bedenkingen bio-massacentrale 

Bij de gemeente was een verklaring van geen bedenkingen 
(ruimtelijke procedure) ingediend om een bio-massacentrale aan de 
Tweede Bloksweg toe te staan. Tijdens de (opiniërende) 
gemeenteraad hebben wij aangegeven dat wij vanuit ons principe 
van rentmeesterschap kunnen instemmen met een verklaring van 
geen bedenkingen voor de realisatie van een Biomassacentrale en 
een ondernemer die duurzaam onderneemt verdient een 
compliment! Vanuit de omgeving en in de gemeenteraad 
ontstonden zorgen met betrekking tot mogelijke (geur)overlast. Om 
deze reden hebben wij met de fractie van D66 een motie ingediend 
om de klachten te monitoren en indien nodig toezicht en 
handhaving daarop af te stemmen. Deze motie is aangenomen 
maar de uiteindelijke verklaring van geen bedenkingen kon wel op 
steun van de PCW rekenen maar niet op een meerderheid van de 
gemeenteraad. 

Toekomstvisie Waddinxveen 
2030 

 

Tarievenstructuur en organisatie 
sport 

 

Uitvoeringsprogramma 
Participatiewet 

Het voorstel betreft het opzetten van een programma om 
uitkeringsgerechtigden aan een reguliere baan te helpen. Voor een 
periode van drie jaar is een bedrag van circa 345.000 euro nodig. In 
totaal dus een groot bedrag van circa 1 miljoen euro. Als het 
programma slaagt en het aantal uitkeringsgerechtigden met 170 
mensen daalt, verdient de gemeente de investering weer terug. 
 
Als PCW hebben we ingestemd met dit voorstel. Het is goed voor 
mensen als ze in een gezond patroon van werken komen en weer 
een doel hebben. Daarnaast is het uiteindelijk ook goed voor de 
financiën van de gemeente. 
Het is wel een groot bedrag. We hebben aangegeven dat dit 
bedrag niet besteed moet worden aan het maken van 
beleidsstukken en organiseren van praatsessies maar dat het geld 
effectief ingezet wordt en er intensief met ondernemers etc 
samengewerkt wordt. 
Verder hebben we gevraagd om minimaal drie keer per jaar een 
terugkoppeling. 4 oktober hebben we de eerste terugkoppeling 
gehad. 
Als laatste hebben we gevraagd om flexibiliteit in de personele 
inzet. Als doelen gemakkelijk gehaald worden of als ondernemers 
zelf het voortouw nemen moet het mogelijk zijn om de inzet aan te 
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Onderwerp Standpunt of specifieke inbreng PCW 

passen zonder grote financiële consequenties.  
De wethouder heeft op al de drie de punten een positieve 
reactie/toezegging gedaan.  
 

Nota maatschappelijke 
voorzieningen en 
accomodatiebeleid 

 

Afvalbeleid  

Preventienota sociaal Domein, 
23 mei 2017 

In het voorstel worden 7 projecten voorgesteld die bekostigd 
worden uit de stelpost sociaal domein. Het betreft hier zowel 
projecten die doorlopen danwel een vervolg krijgen uit 2016 en een 
aantal nieuwe projecten. In 2016 is ondervonden dat een aantal 
projecten een langere doorlooptijd hebben dan 1 jaar. Daarom 
wordt voor een aantal projecten voor 2 jaarschijven een bijdrage uit 
de stelpost gevraagd. 
De 7 projecten richten zich op een goed werkend Preventieteam 0-
100 met een goede sociale kaart. Een goede monitor sociaal 
domein die ook de clientervaringsgegevens verzamelt. En 4 
projecten in het preventieve veld gericht op activering, educatie en 
laagdrempelige voorzieningen. Met deze projecten wordt de 
stelpost volledig besteed. 
Als PCW hebben we voor dit voorstel gestemd. Preventie is wat 
ons betreft een goede zaak om inzet van zwaardere zorgmiddelen 
te voorkomen. 
 

Organisatie sport, 23 mei 2017 Het voorstel ging over organisatie en beheer van onze 
Waddinxveense sportaccommodaties. We hebben in Waddinxveen 
zowel kwantitatief en kwalitatief goede voorzieningen voor sport. 
Dat willen we graag zo houden. Wat ons betreft is het dan wel 
belangrijk dat we grip houden op het beheer. En wat ons betreft zijn 
er dan twee belangrijke kaders: 
1.  Het eerste is dat het beheer vanuit een lokale Waddinxveense 
organisatie plaatsvindt. 
2. Het tweede is dat de organisatie van sport niet geprivatiseerd 
wordt. 
 
Met het oog op deze twee kaders zouden wij graag het raadsbesluit 
aanpassen en door die aanpassing wat inkaderen. Daarvoor 
hebben we samen met VVD, CDA en Wewa een amendement 
opgesteld.  
 
Door dit amendement willen we de volgende twee zaken bijstellen. 
... het eerste is dat het huidige raadsvoorstel ruimte over laat voor 
onderzoek naar privatisering.  Etc. 
... het tweede is dat wat ons betreft samengaan met regionale 
partners niet wenselijk is. Etc. 
 
Het is de bedoeling dat de plannen verder uitgewerkt worden en dat 
we (onderzoek en de businesscase) volgend jaar tot definitieve 
besluitvorming kunnen komen over dit onderwerp. 

Monitor sociaal domein, 14 juni 
2017 

Bij de behandeling van de monitor een half jaar geleden hebben we 
als PCW de woorden bejegening, empathie en communicatie 
onderstreept. Dat waren aandachtspunten in de conclusies in die 
monitor. 
 
In de monitor waar het raadsvoorstel over gaat zien we dat het in 
grote lijnen best goed gaat. En ook al gaat het in grote lijnen goed, 
zien we toch ook in deze monitor die aandachtspunten weer terug 
komen.  
En ook al gaat het dan misschien om relatief weinig klachten of 
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Onderwerp Standpunt of specifieke inbreng PCW 

signalen op dit punt wil ik het toch nog een keer noemen hier. Want 
je zal er maar mee te maken hebben. Juist van de week kregen wij 
een mail van een ouder met zorgenkinderen met een noodkreet die 
met bejegening te maken heeft. Zij was mild in haar uiting maar de 
onmacht klonk er in door. En dat is schrijnend. Dat er ergens een 
keer iets niet helemaal lekker loopt kan gebeuren. Hoewel het in 
kwetsbare situaties eigenlijk niet mag voorkomen. Ik wil de 
wethouder dan ook vragen om hier samen met het sociale team 
echt aandacht voor te hebben zodat schrijnende situaties 
voorkomen worden. 
 
De wethouder heeft aangegeven dat dit zeker de volle aandacht 
heeft van het sociale team. 

Jaarrekening 2016  Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedroeg € 3,3 miljoen. Het 
eigen Vermogen van de gemeente is daarmee toegenomen en het 
 weerstandsvermogen is uitstekend. Dit betekent dat de gemeente 
Waddinxveen gezond is en dat er voldoende eigen vermogen is om 
eventuele risico’s op te vangen. In de raad was discussie of een 
deel van het rekeningresultaat “teruggegeven”moest worden aan 
de inwoners. Hier is niet voor gekozen. De PCW is daar ook geen 
voorstander van, omdat het geld beter beschikbaar kan blijven om 
toekomstige tegenvallers af te kunnen dekken, dan wel voor 
“magere” aren. .  Bovendien is de verhouding eigen vermogen – 
vreemd vermogen (solvabiliteitsratio) kin Waddinxveen aan de lage 
kant. 
Voor de jaarrekening zijn alle noodzakelijke goedkeurende 
verklaringen afgegeven door de accountant.  

Begrotingsuitgangspuntenbrief Omdat het jaar 2018 nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden, is de begrotingsuitgangspuntenbrief een beleidsarm 
document. De PCW heeft in haar algemene beschouwing aandacht 
gevraagd voor een aantal punten uit het lopende 
collegeprogramma, zoals woonwagenbeleid, duurzaamheid, de 
burgernabije overheid het sociale gezicht van de PCW en 
kwaliteitsverbetering van de raad.  
De raad nam een motie van PCW, VVD en CDA aan om het 
ondernemingsfonds vanaf 2018 structureel op te nemen in de 
begroting. Een eerdere poging hiertoe leed nog schipbreuk. De 
PCW is erg blij met dit positieve signaal naar de ondernemers.   
Dankzij een gezonde financiële situatie ziet het er naar uit dat de 
begroting 2018 met een positief saldo sluit. Mogelijk zit er zelfs 
ruimte in voor een nieuw college om nieuw beleid, dan wel 
beleidsombuigingen mee te financieren.  
De PCW hecht veel waarde aan de christelijke waarden en normen 
en zal vanuit die overtuiging Waddinxveen graag blijven dienen. Die 
overtuiging stimuleert ons . We wensen het college en de raad 
Gods zegen toe bij de afronding van deze collegeperiode. 

Bestemmingsplannen en 
handhaving 

In juni is op verzoek van de D66 een interpellatiedebat gevoerd 
naar aanleiding van een collegebesluit de bouwwerkzaamheden 
van een woning stil te leggen. Er is een vrij principieel debat 
gevoerd over de bevoegdheden van college en gemeenteraad 
waarbij de PCW zich op het standpunt stelde dat we in ons land 
een scheiding van machten (wetgevend, uitvoerend en 
rechtsprekend) hebben en de gemeenteraad niet op de stoel van 
de uitvoerende macht moet zitten, te meer daar alleen het college 
hier bevoegd orgaan was en het dossier onderdeel was van een 
lopende juridische procedure. 

Bestemmingsplan Kerkweg-Oost 
155-157 en 157a 

Voor de locatie Kerkweg-Oost 155-157 is in 2017 een 
bestemmingsplan vastgesteld die de weg vrijmaakt voor de 
realisatie van een woon-zorgcomplex voor 24 kwetsbare jongeren. 
In de raad was grote verdeeldheid over dit onderwerp. De PCW 
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heeft zich met overtuiging hard gemaakt voor dit plan. Uiteindelijk is 
met de kleinst mogelijke meerderheid het plan door de 
gemeenteraad aangenomen. 

Evaluatie Erfgoedverordening Als PCW-fractie hebben wij bij de evaluatie van de 
Erfgoedverordening (najaar) aangegeven blij te zijn dat cultureel-
erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen. 
Dat blijkt uit de voorlichtingsavonden, themapagina's en brochure. 
Dit heeft er in geresulteerd dat diverse objecten een formele 
monumentstatus hebben gekregen. 
Er zit echter een 'maar'. Er zijn ook nog heel veel cultuur-historisch 
waardevolle objecten die nog steeds deze status niet hebben. Wij 
hebben het college nadrukkelijk gevraagd in gesprek te gaan met 
de eigenaren van panden die nog niet de monumentstatus hebben 
verkregen zodat duidelijk wordt of én zo ja wat de redenen zijn om 
deze status niet aan te vragen. Een tweede verzoek is of het 
college ons daarover voor 21 maart 2018 daarover te rapporteren. 
Op basis daarvan kunnen wij als raad nagaan of bijvoorbeeld de 
verordening meer een verplichtend karakter moet hebben, er teveel 
belemmeringen vanuit de gemeente zijn of dat er andere positieve 
prikkels opgevoerd moeten worden. 

Verordening en transitie Sociaal 
Domein 

Een aantal verordeningen zijn samengevoegd in één 
totaalverordening. Een veelomvattende klus voor de gemeente. In 
de informerende vergadering zijn er vragen gesteld. In de 
besluitvormende raad is het als hamerstuk aangenomen. 

Rapport ‘winkelopenstelling zon- 
en feestdagen’ 

In oktober 2017 is het onderzoeksrapport “Winkelopenstelling zon- 
en feestdagen” in de gemeenteraad besproken. Het rapport 
bevestigt wat de PCW betreft dat er sprake is van grote 
verdeeldheid in Waddinxveen. Wij zien ons door dit rapport 
gesteund in onze principiële overtuiging dat de zondag als rustdag 
voor iedereen goed is. Ons standpunt is niet ouderwets, 
achterhaald of betuttelend. Zij is springlevend en wordt nog altijd 
door grote groepen gedragen. De PCW wil deze groepen 
vertegenwoordigen en zal zich blijven inzetten voor de zondag als 
rustdag. Dit zal ook onze inzet zijn bij de verkiezingen in 2018. 

Bestemmingsplan scholenbouw 
noord 

 

Evaluatie 
huisvestingsverordening 

In oktober is een evaluatie van de huisvestingsverordening 
geweest. De PCW heeft er toen op gewezen dat de slaagkans voor 
jongeren onder de 30 jaar nog altijd zeer laag is. Het college is toen 
opgeroepen hier in de prestatieafspraken met Woonpartners MH 
gericht aandacht aan te besteden. 

Afvalscheiden/afvalinzameling  

Begroting 2018 De controlerende taak van de raad is verbeterd door een aantal 
toevoegingen in deze begroting. Zo is er nu een liquiditeitsprognose 
die inzicht geeft in het saldo van de langlopende schulden en de 
financieringsbehoefte. De raad kan ook beter de risico’s controleren 
door de genoemde beheersmaatregelen. 
 
Er is aandacht gevraagd voor de kritische geluiden over de 
communicatie van de gemeente, die we soms van burgers horen, 
met name bij projecten in de openbare ruimte.  
 
De PCW heeft het college complimenten gegeven voor de 
resultaten die de afgelopen 4 jaar zijn geboekt Daarbij denken we 
bijvoorbeeld aan de erfgoedverordening, waardoor Waddinxveen 
nu gemeentelijke monumenten heeft, de decentralisaties in het 
Sociaal Domein en de snelle ontwikkeling van de Triangel. 
Daarmee is het terecht dat de nu voorliggende begroting relatief 
beleidsarm is en ruimte geeft voor een nieuw college met nieuwe 
ambities. 
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Komend jaar is een enorme bouwopgave gepland om het Integraal 
Huisvestingsplan voor de scholen uit te voeren.  In totaal wordt er 
bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd. Deze activiteiten vinden plaats 
tijdens de verkiezingsperiode en onder leiding van een nieuw 
college. Daarmee geven we een groot vertrouwen aan de 
gemeentelijke organisatie, dat zij voor de continuïteit zorgen 
gedurende de verkiezingstijd en de periode daarna. 

Bestuursrapportage 2 Het resultaat van tweede Bestuursrapportage is beter dan dat van 
de eerste. Anderzijds is het verbeterde resultaat ook wel enigszins 
cosmetisch van aard, gezien de overhevelingen van budgetten van 
bijna een miljoen euro. 
Bij de eerste drie projecten van het Integraal Huisvestingsplan blijkt 
het budget niet toereikend te zijn. De PCW vindt het daarom een 
verstandig voornemen om de VNG-norm los te laten en bij de 
eerste Burap in 2018 een indexering  volgens de BDB-normering 
(die veel realistischer is) toe te passen bij lopende projecten. 

Woonvisie  

Tarieven 2018 In 2011 hebben we een nieuw tariefstelsel vastgesteld. Daarbij 
hebben we toen ook besloten dat voor Be Fair en ASW een toeslag 
zou gelden in verband met de nieuwbouwkwaliteit van de 
voorzieningen. Aan deze toeslag hebben we indertijd geen 
eindtermijn gesteld. Naar aanleiding van de inspraak van de heren 
Poot en Van der Sluis hebben wij ons beraden. Wij zijn van mening 
dat het redelijk is om de toeslag af te bouwen. Omdat we de 
begroting voor 2018 al vastgesteld hebben, stellen wij voor om de 
toeslag te laten vervallen vanaf 2019. 
 
We hebben van de verenigingen ook begrepen dat er financiële 
zorgen zijn. Voor deze verenigingen hebben we indertijd bij het 
vaststellen van het tariefstelsel een hardheidsclausule opgenomen. 
Mocht het nu zo zijn dat de verenigingen ASW of Be Fair in 2018 in 
financiële problemen blijken te komen, doordat in 2018 de 
kwaliteitstoeslag nog betaald moet worden, dan vragen we het 
college met hen daarover in gesprek te gaan. Voor deze twee 
zaken hebben we een motie opgesteld.  
 
CDA had samen met PvdA//GL een amendement om de toeslag 
per direct te laten vervallen. VVD wilde het liever nog uitstellen en 
pas op basis van onderzoek van de financiële situatie de toeslag 
eventueel te laten vervallen. Uiteindelijk heeft het amendement van 
CDA het niet gehaald en heeft de hele raad de motie van ons 
aangenomen. 

Verlengde Bentwoudlaan De Bentwoudlaan, tot voor enkele jaren geleden de Westelijke 
Randweg, houdt ons al heel wat jaren bezig. Nog los van de 
discussie rondom de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder werd al 
jaren geleden geconstateerd dat de N207 op termijn onvoldoende 
capaciteit had. Ook met maatregelen als verdubbeling en een Rijn-
Gouwelijn werd al rond 2000 geconstateerd dat er iets ingrijpends 
moest gebeuren. Daarbij kwamen medio 2004 de ontwikkelingen in 
de Zuidplaspolder, Westergouwe, Triangel en de aanwijzing van de 
boomkwekerij als Greenport bij……… Als Waddinxveen, en ook als 
PCW, hebben we gekozen voor adagium ‘eerst bewegen, dan 
bouwen’. Waarom is deze weg goed voor Waddinxveen?  
1. Ontlast het binnendorpse verkeer; met name doorgaand 
vrachtverkeer; 
2. Versterkt de regionale bereikbaarheid; netwerkpositie in logistiek 
knooppunt; 
3. Verbetering van de verkeersveiligheid. 
 
Belangrijk hierbij is dat de kritiekpunten inhoudelijk zijn onderkend:  
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1. We herkennen de zorg voor sommige agrariërs dat de 
doorkruising van de weg hun bedrijfsvoering hindert (omrijden; 
mogelijk herhuisvesten; etc.). Het lijkt ons goed dat het college 
nauwgezet toe blijft zien dat de provincie hier een goede buur 
wordt. Anderzijds biedt het agrariërs wellicht ook weer kansen voor 
nieuwe moderne huisvesting? 
2. Overlast bewoners: nadrukkelijk heeft het college geld 
gereserveerd voor het verminderen van overlast tussen de 
bebouwing aan de rand van Waddinxveen en de Vredenburglaan. 
Helaas zijn deze plannen nog niet definitief. Wij roepen het college 
op zich maximaal in te spannen dat deze plannen gerealiseerd 
zullen zijn bij openstelling van de weg. 

Promen Het aantal WSW-plaatsen (wet sociale werkplaats) wordt komende 
jaren afgebouwd. Daarvoor in de plaats komen plaatsen ‘nieuw 
beschut werken’.  
De WSW-plaatsen blijven onder Promen. Er komt een nieuw 
bedrijfsonderdeel (Prowork) dat zich gaat richten op dienstverlening 
met betrekking tot de participatiewet. Ook ‘nieuw beschut’ valt 
hieronder. 
Opvallend is dat de afbouw van WSW-plaatsen in de 
ondernemingsplannen veel groter is dan de nieuwe invulling van 
‘nieuw beschut’. Als PCW hebben we hierover tijdens de 
informerende raad van 29 november 2017 vragen over gesteld.  
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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: 
- voorjaar 2015: Erik, Martijn en Peter 
- voorjaar 2016: Peter en Jannes 

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 1: op 8 juni 2015 hebben wij ons 
functioneren geëvalueerd. 
Resultaat 2: op 12 september 2016 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 

25 januari 2017 
Mondelinge vragen 
armoedebestrijding 
kinderen 

Lambert In de weekmap van 12 januari zat de memo 
'uitkomsten decembercirculaire 2016'.  
Er is vanuit het rijk extra geld beschikbaar gesteld 
voor het bestrijden van de gevolgen van armoede 
onder kinderen. Voor Waddinxveen ruim 75000 euro 
per jaar de komende jaren. Mooi dat hier extra 
middelen voor komen. De vraag was of de wethouder 
de raad door middel van een kort plan wil informeren 
over hoe zij deze extra middelen in gaat zetten en 
welk doel zij daar mee wil bereiken. 
 
Wethouder Leferink gaf als antwoord dat dit thema 
aan bod komt bij de in het voorjaar geplande lokale 
'armoedeconferentie'. Maatschappelijke organisaties 
en gemeenteraadsleden worden hierbij uitgenodigd en 
kunnen op deze manier meedenken over besteding 
en doel van de extra gelden. 
Wij waren tevreden met dit antwoord. 

 Er is ondertussen ook 
invulling gegeven aan de 
armoedeconferentie. Deze 
is op 20 april geweest. De 
PCW heeft deze conferentie 
bijgewoond. Mede naar 
aanleiding van de 
conferentie heeft het 
college verder invulling 
gegeven aan het besteden 
van de middelen voor 
armoedebestrijding onder 
kinderen. 

25 januari 2017 
Mondelinge vragen 
aanbestedingen en 
aanbestedingsbeleid 

Peter Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet in 
werking getreden. Door uitbreiding van de 
mogelijkheden en goede toepassing van de Gids 
Proportionaliteit zou er meer lokaal maatwerk in 
aanbestedingen mogelijk zijn. Toch krijgen wij 
signalen dat Waddinxveense ondernemers, door 
samenwerking tussen gemeenten in de regio, onnodig 
geen of onvoldoende kans maken in aanbestedingen. 

 Het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is nog 
niet geactualiseerd. Uit een 
QuickScan bleek dat het 
niet direct nodig was. 
Komend voorjaar wordt het 
beleid wel geactualiseerd.  
Het college heeft wel 
besloten de bedragen aan 
te passen waardoor de 
ruimte om lokaal aan te 
besteden of in te kopen  is 
gestegen. De ruime om 
lokaal in te kopen is 
gestegen. Maximaal lokaal 
inkopen waar het wettelijk 
mogelijk is.  

7 maart 2017 Peter Een goed functionerend middenhuur-segment is  De wethouder zegt toe dit 
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Mondelinge vragen 
samenwerkingstafel 
middenhuur 

essentieel voor huishoudens met een 
middeninkomen. Het gaat dan om flexibiliteit en 
bijvoorbeeld personen die niet willen of kunnen kopen, 
starters op de woningmarkt en ouderen. Dit vraagstuk 
zal de komende jaren ook meer actueel of zelfs urgent 
worden. 
 
Uit deze Kamerbrief blijkt dat de minister een 
samenwerkingstafel middenhuur heeft ingesteld. Op 
initiatief van wethouders zullen er ook gemeentelijke 
tafels worden opgestart, met als doel de realisatie van 
middeldure huurwoningen te stimuleren. En dan kom 
ik bij het begin, ook Waddinxveen heeft behoefte aan 
meer van dergelijke woningen. 
 

actief te volgen en 
aansluiting te zoeken. 

7 maart 2017 
Mondelinge vragen 
verwarde personen 

Jannes Naar aanleiding van een onlangs verschenen artikel in 
het Reformatorisch Dagblad van (21 februari 2017 jl.) 
 Wordt gesproken over een grote toename van 
meldingen verwarde personen. Uit landelijke cijfers 
die zijn vrijgegeven, blijkt dat er  vorig jaar bijna 
75.000 geregistreerde meldingen binnenkwamen van 
verwarde personen, dit waren er in 2015 66.000. 
Bovendien neemt de ernst van de incidenten volgens 
de politie toe. In het artikel wordt ook gesproken 
over de afbouw van de opvang van verwarde 
personen in politiecellen en de afbouw van het 
vervoer van verwarde personen. Vanaf medio 2018 
zullen de gemeente zelf moeten beschikken over een 
werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. 
De vragen die gesteld zijn hebben betrekking hoe de 
situatie in Waddinxveen is. 

  

7 maart 2017 
Amendement gevelbeeld 

Peter Bij vaststelling Ontwikkelvisie Station tot Brug is een 
amendement ingediend voor de locatie Beukenhof. 
Voor deze locatie noemt de visie twee mogelijke 
opties. Omdat één optie (met doorlopend gevelbeeld 
langs historisch lint Kerkweg) voor ons verreweg de 
voorkeur heeft, is een amendement ingediend die 
alleen deze optie in de visie laat staan.  

8 voor (PCW en 
CDA), 11 tegen. 
Amendement niet 
aangenomen. 

 

7 maart 2017 Peter Bij vaststelling Ontwikkelvisie Station tot Brug is een 19 voor, 0 tegen.  
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Motie Passagegracht motie ingediend voor de locatie Passage. De motie 
spreekt een sterke voorkeur uit voor het terugbrengen 
van open water (‘Passagegracht’) in het Passage-
gebied.  

Unaniem 
aangenomen. 

19 april 2017 
Mondelinge vragen naar 
aanleiding stukken 
scholenbouw 

Jannes    

19 april 2017 
Motie toezicht en 
handhaving bio-
massacentrale 

Peter 
(samen met D66) 

Bij de bespreking van het voorstel tot een verklaring 
van geen bezwaar met betrekking tot de 
biomassacentrale (die er uiteindelijk niet komt) is 
gesproken over toezicht en handhaving bij (mogelijk) 
overlast. Gevraagd is de klachten te monitoren en 
prioriteiten indien nodig daarop aan te passen. 

19 voor, 0 tegen  

19 april 2017 
Motie richtinggevend 
kompas Visie Waddinxveen 
2030 

Erik  10 voor, 11 tegen  

19 april 2017 
Amendement Onderzoek 
organisatie sport 

Lambert 
(met VVD, CDA 
en WeWa) 

 17 voor, 2 tegen  

23 mei 
Uitkomsten AD 
Misdaadmeter 

Jannes    

23 mei 
Aansluiting voortgang 
Doelwijk op 
Moordrechtboog 

Erik    

31 mei 2017 
Schriftelijke vragen 
uitvoering 
Woonwagenbeleid 

Erik    

14 juni 2017 
Onderzoek naar 
Waddinxveen als groenste 
gemeente 

Peter In mei 2017hield de PCW-fractie een fotowedstrijd 
over het mooiste of groenste plekje van Waddinxveen. 
Naast veel leuke en vooral mooie foto’s kregen we 
ook diverse tips. Een van die suggesties was of 
Waddinxveen niet voor de prijs ‘de groenste 
gemeente van Nederland’ kan meedingen. Uit de 
beleidsvoornemens van de gemeente blijkt dat we 

 Namens het college geeft 
wethouder De Jong aan niet 
bekend te zijn met de 
voorwaarden en kosten 
maar beloofd dit uit te 
zoeken en daar voor de 
besluitvormende raad van 
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willen inzetten op groen en groen onderhoud. Dat voor 
iedere gekapte boom een boom terugkomt is als een 
positieve trendbreuk met het verleden te noemen. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een groene 
leefomgeving ook positief effect heeft op de bevolking 
en gezondheid. In die lijn zou in ieder geval een 
onderzoek gedaan kunnen worden naar de 
voorwaarden en kosten om bijvoorbeeld in 2019 de 
Groenste Gemeente van Nederland te zijn. 

12 september daar 
schriftelijk op te zullen 
terugkomen. 

5 juli 2017 
Motie Doorgaan met 
ondernemersfonds 

Ton (met CDA en 
VVD) 

Verzoekt om het Ondernemersfonds structureel op te 
nemen in de Begroting 

12 voor, 9 tegen  

5 juli 2017 
Motie onderzoek niet veilige 
fietsoversteken 

VVD en PCW 
(Ton) 

Verzoekt om onderzoek naar fietsoversteken in 
Waddinxveen die niet voldoen aan duurzaam veilig en 
de raad hierover te informeren. 

21 voor, 0 tegen  

Mondelinge vragen 
inkoopproces sociaal 
domein 
20 september 2017 

Lambert De gezamenlijke zorgaanbieders hebben een brief 
gestuurd waarin zij aangeven zich zorgen te maken 
over de contractering voor het zorgaanbod van de 
komende jaren. 
Ze hebben opmerkingen over de manier waarop de 
kostprijzen tot stand zijn gekomen. Krappe planningen 
bijvoorbeeld. Maar ook op de afronding die nog nodig 
is om alles per 1 jan 2018 gereed te hebben. Er zijn al 
veel problemen geweest met de facturering. Het is 
niet gewenst dat dit ondanks de gewijzigde aanpak 
hiervoor, nu toch weer via een ander probleem, 
terugkomt. 
Wij begrijpen dat het complexe trajecten zijn maar 
hebben de wethouder gevraagd wat nu de stand van 
zaken is en hoe zij in gesprek zijn of gaan met de 
zorgaanbieders om uit de impasse te komen of te 
zorgen dat zij niet in een impasse komen. 

 Het traject met betrekking 
tot de inkoop van zorg is 
inmiddels (laatste kwartaal 
2017) afgerond. Er zijn 
voldoende zorgaanbieders 
om de verwachte zorgvraag 
te dekken. 

Mondelinge vragen 
middeldure huurwoningen 
11 oktober 2017 

    

11 oktober 2017 
Motie onderzoek 
verdeelsystemen sociale 
huurwoningen 

 Naar aanleiding van Evaluatie 
Huisvestingsverordening is verzoek gedaan om 
onderzoek te doen naar alternatieve verdeelvormen 
beschikbare huurwoningen 

  



 

Jaarverslag PCW-fractie 2017 (vastgesteld 23 januari 2018) 5 

Wat en wanneer Indiener(s) Inhoud Stemming Voortgang 

Schriftelijke vragen buslijn 
Arriva 
28 november 2017 

Chris    

Mondelinge vragen 
scholenbouw en 
duurzaamheid 
Mondelinge vraag, 13 
december 2017 

Lambert Wij hebben een vraag gesteld over de motie met 
betrekking tot het onderzoek naar het energieneutraal 
maken van het gemeentelijk vastgoed. Wij zijn 
benieuwd naar de stand van zaken. Daaraan 
gekoppeld is de vraag of voor de scholen die in het 
kader van het IHP nieuw gebouwd of gerenoveerd 
worden ook onderzocht zijn mbt dit thema. En wat 
daar de uitkomst van is. En als laatste de vraag of 
nieuw te bouwen of te renoveren scholen die nog in 
voorbereiding zijn ook nog onderzocht worden en 
wanneer u ons daar over kunt informeren. 

 Het antwoord was niet 
bevredigend, niet duidelijk. 
We beraden ons om begin 
2018 hier schriftelijke 
vragen over te stellen. 

     

 
 
 
 


