
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jaarverslag PCW 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag PCW 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitief 19 maart 2019 
Vastgesteld 25 maart 2019 

 



 

 

Jaarverslag PCW-fractie 2018 (definitief 19 maart 2019, vastgesteld 25 maart 2019) 1 

Inhoudsopgave 
 
 

1. Inleiding 2 
 

2. Gemeenteraadsverkiezingen 2 
 

3. Samenstelling fractie 2 
 

4. Vergaderingen 3 
 

5. Inbreng PCW-fractie 3 
 

6. Contacten achterban 3 
  6.1 Algemeen 3 
  6.2 Gesprekken burgers en organisaties 3 
  6.3 PCW-kennisnetwerk 4 
 

7. Overleg PCW/SGP/CU - fracties regio 4 
 

8. Website, sociale media en communicatie 4 
  8.1 Website 4 
  8.2 PCW-ers op Twitter 4 
  8.3 De PCW op Facebook 4 
  8.4 Digitale nieuwsbrief PCW 4 
  8.5 Werkgroep Permanente Profilering 4 
 

9. Financiën 5 
 

10. Evaluatie en monitoring 5 
 
 

Bijlagen: 
1. Samenstelling fractie 2018 
2. Samenstelling fractie 2014-2018 
3. Beschouwing raadsleden en fractievertegenwoordigers 2018 
 
 
 
 
 



 

 

Jaarverslag PCW-fractie 2018 (definitief 19 maart 2019, vastgesteld 25 maart 2019) 2 

1. Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2018 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 onze inzet het afgelopen jaar. Ook in 2018 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. 
 
We hebben voor het jaarverslag van 2018 gekozen voor een iets andere opzet. In plaats van een 
opsomming van onderwerpen hebben we nu een meer beschouwende terugblik opgenomen van elk 
fractielid.  
 
 

2. Gemeenteraadsverkiezing 
 
Het afgelopen jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. Al direct na de verkiezingen werd de PCW (en 
ook het CDA) buiten de coalitievorming gehouden. In absolute zin kreeg de PCW meer stemmen. Helaas 
resulteerde dat niet in meer zetels. Doordat we net te weinig stemmen hadden voor de restzetel, verloren 
we zelfs een zetel ten opzichte van de vorige periode. Met vijf zetels zijn we wel de grootste partij in de 
gemeenteraad. Desondanks kozen VVD, Weerbaar Waddinxveen, PvdA/Groen Links en D66 ervoor om 
direct na de verkiezingen met elkaar een poging te doen om tot een coalitieakkoord te komen. 
Belangrijk(ste) punt daarbij was het mogelijk maken van de openstelling van winkels op zondag. Helaas 
is dat gelukt.  Een nieuw college trad aan. In een nieuwe samenstelling. Als PCW kwamen we in de 
oppositie terecht. Een nieuwe rol voor ons. 
We zijn ons ervan bewust dat deze nieuwe rol en ook de manier waarop de nieuwe coalitie gevormd is, 
tot verzuring kan leiden. Dat willen we niet. We hebben er voor gekozen om constructief oppositie te 
voeren. We zoeken de beste oplossingen voor onze inwoners. En uiteraard zijn we daarbij kritisch als het 
nodig is.  
 
 

3. Samenstelling fractie 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van de fractie behoorlijk gewijzigd. De huidige 
PCW-fractie bestaat uit vijf raadsleden en drie fractievertegenwoordigers.  
 
Tot de installatie van het nieuwe college vertegenwoordigde Kees de Jong (vanaf 2010, herbenoemd in 
2014) en Jannette Nieboer-Buitinga (benoemd in 2014) de PCW in het college. 
Met de installatie van de nieuwe raad hebben we in 2018 afscheid genomen van Peter van den Berg en 
Chris van Harten.  
In dit jaarverslag willen we nogmaals onze dank uitspreken voor het vele werk dat zij voor de fractie 
gedaan hebben. Deze woorden van dank gelden uiteraard ook voor onze wethouders voor het vele werk 
dat zij voor Waddinxveen gedaan hebben.   
 
De samenstelling van de fractie zag er eind december 2018 als volgt uit: 
 
Naam Functie “Bloedgroep” 
Jannes Berghout raadslid, plv. fractievoorzitter ChristenUnie 
Erik Segers raadslid HKV 
Albert Kerssies raadslid ChristenUnie 
Martijn Kortleven  raadslid, fractievoorzitter SGP 
Lambert den Dekker raadslid, secretaris fractie HKV 
Sylvia van de Krol fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
Hans van Mourik fractievertegenwoordiger HKV 
Robbert Verleun fractievertegenwoordiger SGP 
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4. Vergaderingen 
 
Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden, wijkplatforms en 
dergelijke worden bijgewoond. Met alle overige informatieavonden erbij waren dat in 2018 circa 150 
bijeenkomsten.  
Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers betekende dit een gemiddelde belasting van gemiddeld 1 
à 2 dagdelen/avonden per week. 
In deze ‘belasting’ zijn niet meegenomen het lezen van stukken, informele contacten en gesprekken en 
overige voorbereidingen van (raads)vergaderingen. 
 
 

5. Inbreng PCW-fractie 
 
Als PCW-fractie hebben we in commissies, gemeenteraad en diverse gemeenschappelijke regelingen 
onze inbreng. 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  
 
Met name bij het onderdeel speeches kunt u onze bijdragen lezen met betrekking tot de belangrijkste 
onderwerpen die in 2018 speelden. Dit waren: 

- Aanpassing winkeltijdenverordening. 
- Detailhandelstructuurvisie. 
- Biomassa centrales. 
- Nieuwe locatie voor het afvalbrengstation. 
- Begroting. 

 
De eerste twee onderwerpen raakten gelijk al twee speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Helaas 
werd de winkeltijdenverordening zodanig aanpast dat winkels nu op zondag open kunnen. Met de 
detailhandelstructuurvisie werd echter niet ingestemd door de raad. Met name het punt dat er voor een 
aantal kleine winkelstrips op termijn geen ruimte meer zou zijn, stuitte op weerstand in de raad. Als PCW 
hebben we de waarde van kleinere buurtwinkelstrips, in lijn met ons verkiezingsprogramma, nadrukkelijk 
ingebracht. 
 
 

6. Contacten achterban 
 
6.1 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 geïnventariseerd welke werkbezoeken wij kunnen afleggen of wie wij 
in de fractie willen uitnodigen. 
 
6.2 Gesprekken burgers en organisaties 
 
Net als voorgaande jaren hebben diverse organisaties en burgers ingesproken tijdens een van onze 
fractievergaderingen. 
Naast de ontmoetingen en gesprekken die wij op verzoek van burgers en organisaties voeren, hebben wij 
ook zelf regelmatig gesprekken en/of (werk)bezoeken. Tevens waren wij met een inloopkraam aanwezig 
op de Dorpstraatbraderie (zaterdag 2 juni 2018). 
Voorbeelden van gesprekken en bezoeken: 

1. Initiatiefnemers zorgwoningen in oude gemeentehuis. 
2. Werkbezoek Glastuinbouw (Expeditie Glastuinbouw). 

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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3. Jubileum 60 jaar Zonnig Zuid. 
4. Informatieavond Coenecoop College. 

 
6.3 PCW-kennisnetwerk 
 
In 2011 hebben wij het PCW-kennisnetwerk opgericht. De idee is om nog meer contacten te 
onderhouden met de burger, vertegenwoordigd binnen de eigen achterban. Op deze manier hoopte de 
PCW haar werk in de gemeenteraad en de commissies nog beter gestalte te kunnen geven.  
Het Kennisnetwerk is als instituut langzaam uit beeld geraakt. Uiteraard maken we bij specifieke 
onderwerpen op gebied van samenleving, ruimtelijke ordening en financiën periodiek gebruik van 
specifieke kennis die in onze achterban aanwezig is.  
 
 

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

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

Fractielid Twittert sinds Aantal volgers Account 

Albert Kerssies Maart 2011 1.168 @KerssiesA 

Sylvia van de Krol Maart 2017 58 @sylviavdkrol 

Erik Segers Maart 2012 335 @Erik_Segers 

Lambert den Dekker Mei 2014 113 @den_lambert 

PCW Oktober 2014 204 @KiesPCW 

 
8.3 De PCW op Facebook 
De PCW wil graag met zoveel mogelijk burgers van Waddinxveen in contact zijn. Vanaf het eerste 
kwartaal van 2013 zijn we daarom ook actief op Facebook. Via korte berichten kunnen we informatie 
geven over actuele onderwerpen in Waddinxveen en de ‘inzet’ van de fractie. Inmiddels hebben we meer 
dan 377 volgers (tegenover 250 in 2017, 200 in 2014 en 150 in 2013). 
 
8.4 Digitale nieuwsbrief PCW 
Vanaf begin december 2012 verschijnt er een digitale nieuwsbrief van de fractie. Met deze nieuwsbrief 
willen we belangstellenden informeren over inzet en activiteiten van de PCW. Aanmelding voor de 
nieuwsbrief is mogelijk via de website van de PCW. 
 
8.5 Werkgroep Permanente Profilering 
De werkgroep Permanente Profilering is al een aantal jaar actief. De werkgroep zet zich in om PCW 
blijvend in beeld te houden. Op die manier zijn we niet alleen tijdens de verkiezingscampagne zichtbaar 
in Waddinxveen. 
Leden van de werkgroep zijn: Elwin Beekman, Edwin Schep, Stephan Bol, Corine de Jong, Martijn 
Kortleven en Jannes Berghout 
 
 

https://twitter.com/KiesPCW
http://www.facebook.com/pages/PCW-Waddinxveen/116697751832090
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9. Financiën 
 
Iedere fractie heeft op basis van de ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 
2007’ naast een standaardbedrag van € 1.250,= ook € 50,= per raadszetel te besteden aan activiteiten 
die onder andere te maken hebben met de kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende 
taak van een raadsfractie.  
 
In 2018 heeft de PCW geen beroep gedaan op het fractiebudget. Overige activiteiten zoals bijvoorbeeld 
het onderhoud aan de website, zijn inhoudelijk uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de PCW-fractie 
maar vanuit het bestuur (vereniging) gefinancierd.  
 
 

10. Evaluatie en monitoring 
 
Als fractie streven wij er naar om elk jaar een evaluatie uit te voeren. In 2018 is dit niet gebeurd vanwege 
de verkiezingsperiode die voorafging aan een drukke campagnetijd en gevolgd werd door een periode 
waarin een nieuwe college en een nieuwe raad aantrad. Uiteraard hopen we in 2019 weer een evaluatie 
uit te voeren.  
Naast de fractie-evaluatie spreken wij ook één keer per jaar het PCW-bestuur. Uiteraard is een terugblik 
op onze inzet daarbij ook onderwerp van gesprek. 
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Bijlage 1. Samenstelling fractie 2018 
 
 

Namen Taken/functies 

Martijn Kortleven - Raadslid 
- Fractievoorzitter 
- Lid Presidium 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Lid Permanente Campagne 

Jannes Berghouw - Raadslid 
- Plaatsvervangend fractievoorzitter 
- Afgevaardigde Groene Hart Rekenkamer 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Lid Permanente Campagne 

Erik Segers - Raadslid 
- Commissielid en voorzitter Ruimte en Infrastructuur 
- Lid Presidium 

Albert Kerssies - Raadslid 
- Fractiepenningmeester 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 
- Lid Auditcommissie 

Lambert den Dekker - Raadslid 
- Fractiesecretaris 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Afgevaardigde Klankbordgroep Regio Midden Holland 

Sylvia van de Krol - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
- Lid permanente Campagne 

Hans van Mourik - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 

Robbert Verleun - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 
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Bijlage 2. Samenstelling fractie 2014 – verkiezingen maart 2018 
 
 
Functie 2014 

(tot verkiezingen) 
2014 
(na verkiezingen) 

2015 2016 2017 2018 
(na 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 
(vanaf 13 november 
2017) 

Martijn Kortleven 

Raadslid 
(plv. fractievoorzitter) 

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

Chris van Harten 
(vanaf 21 januari 2015) 

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

Martijn Kortleven 
(vanaf 13 december 
2017) 

Jannes Berghout 

Raadslid 
(secretaris) 

Peter van den Berg Peter van den Berg Peter van den Berg Peter van den Berg Peter van den Berg Lambert den Dekker 

Raadslid 
(penningmeester 

Jannette Nieboer Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten Chris van Harten Albert Kerssies 

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 -- 
Raadslid -- -- Jannes Berghout 

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

       
Fractievertegenwoordiger Erik Segers Jannes Berghout Jannes Berghout 

(tot 21 januari 2015) 
Niet ingevuld Niet ingevuld Sylvia van de Krol 

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

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

Hans van Mourik 

Fractievertegenwoordiger Niet ingevuld Arie van Klaveren 
(mei – december) 

Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Robbert Veleun 

       
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld  
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Bijlage 3. Beschouwing raadsleden en fractievertegenwoordigers 2018 
 
In deze bijlage geven al de fractieleden een korte terugblik op het afgelopen jaar. Elke fractielid op zijn of 
haar eigen manier. We geven het jaarverslag hiermee een meer persoonlijk accent. Wellicht dat er 
hierdoor onderwerpen of beschouwingen meerdere keren naar voren komen. Wat ons betreft is dat geen 
probleem.  
 
 

 
Voor de PCW was 2018 een jaar van verandering en vernieuwing. 
Bij de verkiezingen in het voorjaar haalde de PCW 5 zetels, een zetel minder dan in 2014. 
De raadsleden Peter van den Berg en Chris van Harten namen afscheid en Albert Kerssies trad aan. 
Direct na de verkiezingsuitslag werd duidelijk dat de partijen VVD, Wewa, D66 en PvdA/GL besloten 
hadden samen een coalitie te vormen. Daardoor werden wij buitenspel gezet, als grootste partij in de 
raad. Dat was bijzonder, omdat het een oud gebruik is dat de grootste partij het voortouw neemt in 
onderhandelingen. 
Omdat we niet deel konden nemen aan de coalitie, raakten we ook onze beide wethouders, Jannette 
Nieboer en Kees de Jong kwijt. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun bijdrage aan de gemeente 
Waddinxveen en aan de PCW, in de afgelopen jaren. 
 
Het  belangrijkste doel van de coalitie: de winkels op zondag open, speelde daarbij een grote rol.  
In juni volgde een debat over de zondagsopenstelling van winkels. Dat er een meerderheid in de raad 
voor was, wist iedereen. De PCW heeft, samen met het CDA proberen te regelen in de verordening dat 
gedwongen winkelopenstelling wordt voorkomen. Helaas wilde een raadsmeerderheid dat niet regelen, 
ook al zei elke fractievoorzitter tegen gedwongen winkelopenstelling te zijn. 
 
Het was wennen aan onze nieuwe rol als grootste oppositiepartij, maar inmiddels zitten we helemaal in 
die rol. Ons motto: We voeren oppositie, maar op een constructieve manier. We zijn niet bij voorbaat 
tegen. Bij elk raadsvoorstel kijken we of het goed onderbouwd is en of alle belangen tegen elkaar zijn 
afgewogen. Ook toetsen we aan onze principes en we kijken of het plan financiële haalbaar is.  
 
Terugkijkend kunnen we zeggen dat je in een coalitie meer kunt regelen en bereiken. Je maakt grotere 
stappen. In de oppositie bereik je minder, maar kun je je wel meer profileren. 
We merken dat inwoners ons goed weten te vinden. Ze waarderen dat ze op onze website en op andere 
media onze standpunten en stellingnames kunnen terugvinden. We voeren vaak gesprekken met 
inwoners en ondernemers en dat heeft meerdere malen geleid tot vragen in de raadszaal. 
 
We doen het raadswerk met enthousiasme. Tijdens fractievergaderingen is de sfeer goed. We zetten de 
schouders er samen onder en we beleven veel plezier aan het versterken en uitwerken van elkaars 
ideeën. 
Dit werk kunnen we alleen doen met Gods hulp. Daar bidden we dan ook elke fractievergadering om.  
 
Martijn Kortleven, fractievoorzitter 
 
 
 

 
Eerste jaar PCW 
 
Het jaar 2018 begon voor mij met het meedraaien in het campagneteam van de PCW namens de 
ChristenUnie. Op vrijdag een paar uur op de markt staan, flyeren in de winkelcentra op zaterdag, 
meedoen met de actie NL doet en het brengen van taarten en narcisbolletjes bij kinderopvangcentra, 
peuterspeelzalen en basisscholen. Op de woensdagavonden al wat vergaderingen meekijken vanaf de 
publieke tribune en op maandagavond af en toe naar een fractievergadering. Spannend was de dag van 
de gemeenteraadsverkiezingen….zou de PCW de zeven zetels halen? Dat bleek echt te hoog gegrepen. 
Als fractievertegenwoordiger mocht ik mee gaan draaien in de fractie. Veel dingen waren nieuw en ik 
maakte graag gebruik van alle mogelijke momenten om ingewerkt te worden: het raadsysteem notubox, 
politieke instrumenten, regionale samenwerkingsverbanden, kennismaking met vrijwilligersorganisaties in 
Waddinxveen etc. Ik ging meedraaien in de commissie Maatschappij & Financiën. Ik merk dat ik het 
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prettig vind om mee te kunnen en mogen denken binnen de PCW. Dat meedenken kan met het indienen 
van technische vragen, praten met betrokkenen, signaleren van behoeftes, samen koers bepalen en 
samen fractie zijn. In eerste instantie op het gebied van het brede sociale domein, maar daarnaast ook 
politiek breed. De raad ging op bezoek bij Porta Nova, rozenkwekerij met veel aandacht voor 
duurzaamheid, en vervolgens naar Stolk orchideeën. Hoe mooi is het om dan mee te gaan en te zien hoe 
goed alles geregeld is en hoe mooi de glastuinbouw is.  Het is bijzonder om als fractielid aanwezig te 
mogen zijn bij openingen, door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten en gewoon naar 
bijeenkomsten te gaan als een vrijwilligersmarkt, Zing Nederlands met me, vernieuwde opening Zonnig 
Zuid en ga zo maar door. Ik probeer regelmatig een weblog te schrijven over mijn ervaringen. Zie 
daarvoor www.kiespcw.nl/weblogs. Het is echt een mooie taak om te mogen verrichten! Of ik me thuis 
voel? Zeker, als een vis in het water.  
 
Sylvia van de Krol-den Ouden, fractievertegenwoordiger 
 
 
 

 
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor de PCW. We begonnen het jaar als coalitiepartij en eindige het 
jaar als oppositiepartij. Voor ons als partij, die gewend was te besturen een forse omschakeling. De 
verkiezingsuitslag zorgde ervoor dat we nog steeds (ruim) de grootste partij van Waddinxveen zijn 
gebleven. Ondanks dat we de  grootste partij van Waddinxveen zijn gebleven en in absolute stemmen 
winst hebben geboekt, hebben we wel een zetel verloren.  
We hebben het afgelopen jaar geprobeerd om vanuit de inhoud oppositie te voeren. Stevig, maar 
constructief. In alle dossiers die we behandelen, willen we de belangrijke christelijke uitganspunten naar 
voren laten komen. Op niet alle dossiers is dat even makkelijk. In het afgelopen jaar, hebben we ons o.a.  
ingezet voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving,  hebben we aandacht gevraagd voor een 
veilige woon- en leefomgeving en het duurzaam omgaan met de aarde.  
De werkzaamheden in de fractie mogen in goede harmonie en onderlinge samenwerking verlopen. We 
zijn eerlijk en respectvol naar elkaar toe, en houden elkaar scherp in de bijdrages die we leveren.  
We mogen ons in het raadswerk gesteund weten door een betrokken achterban. Dit merken we in de 
vele overleggen die we met u voeren. Dit waarderen we zeer en geeft reden tot dankbaarheid.  
 
Jannes Berghout, raadslid 
 
 
 

 
PCW 2018. Het jaar van de verkiezingen 
 
Gezamenlijk nadenken hoe we de PCW op de kaart willen zetten door huis aan huis de inwoners van 
Waddinxveen kennis te laten maken met de PCW. Zichtbaar waren we aanwezig op verenigingen, 
markten en scholen om het kloppend hart van Waddinxveen te ervaren. 
Meer stemmen, maar toch vijf zetels. Helaas moesten we zitting nemen als oppositie. Wie denken we dat 
we zijn als PCW en hoe willen wij ons onderscheiden van de rest?  
Standaard hebben we op maandag een fractievergadering, om over dit en andere onderwerpen na te 
denken. 
 
We starten als fractie (raadsleden en vertegenwoordigers) met het lezen uit Gods Woord. Na deze korte 
overdenking opent de voorzitter de vergadering.  
Wat staat er in de week agenda en wat sluit aan bij ons kloppend hart voor Waddinxveen? 
Als fractievertegenwoordiger is het fijn om op deze manier te starten en je in te lezen in de diverse 
stukken en aandachtsvelden die voorbij komen. 
Nieuw is de vergaderstructuur in commissievorm. Zelf neem ik deel aan de commissie ‘Ruimtelijke 
Ordening’. Hoe communiceren we intern als commissie en de fractie en welke vraag komt bovendrijven 
om processen en of keuzes voor de inwoners van Waddinxveen te verbeteren? 
Participatie is wel de opdracht die ons wekelijks bezig houdt. Hoe houden we contact met de inwoners 
van Waddinxveen en hoe laten we inwoners zoveel als mogelijk mee participeren op een verantwoorde 
manier? 
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Uit het verkiezingsprogramma van de PCW hebben we in 2018 een aantal onderwerpen onder de 
aandacht gebracht. Zo stonden onderwerpen als detailhandelstructuurvisie, behoud van de buurtwinkel 
en de sociale huurwoningen regelmatig op de agenda. 
Deze en de overige behandelde onderwerpen zijn te zien op de site van de PCW: 
https://www.kiespcw.nl/. 
 
Boeiend en fantastisch werk om voor nu en later wat te betekenen voor de inwoners van Waddinxveen. 
 
Hans van Mourik, fractievertegenwoordiger 
 
 
 

 
In maart 2018 ben ik gestart als kersvers gemeenteraadslid, in de PCW-fractie. 
Vanuit mijn werk heb ik veel te maken met de landelijke politiek en landelijke wetgeving op het gebied 
van de woningcorporatiesector en bestuur & toezicht. 
Het zelf actief meedoen aan de plaatselijke politiek is toch heel wat anders dan lobbyen in de landelijke 
politiek, maar wel heel erg interessant en leuk. Je bent concreet betrokken bij de belangrijke actuele 
Waddinxveense vraagstukken en je hebt het idee dat je af en toe ook nog wat invloed uit kan oefenen.  
 
Ik had gedacht het eerste jaar rustig in te kunnen werken en vooral te observeren en te leren van alle 
processen en gesprekken. Maar, van het rustig inwerken is niet veel terecht gekomen.  
De dossiers op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening en ondernemers zijn het afgelopen jaar 
meer dan gemiddeld aan bod gekomen. Dus ik heb snel en al doende moeten leren hoe de processen in 
de gemeenteraad gaan, hoe een raadscyclus in elkaar steekt en wat je wanneer en waar en met wie 
moet bespreken in het gehele proces van thema-avond, naar commissievergadering tot de 
besluitvormende raad.  
Omdat we nu in de oppositie zitten moet je zelf veel informatie opvragen en weten te duiden. Dit is heel 
leuk, maar kost best veel tijd. Het betekent veel vragen stellen in de fractie en aan het college (en soms 
de betrokken ambtenaren) op papier en in de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. 
 
Mijn ‘portefeuille’ in de PCW-fractie is met name wonen, ruimtelijke ordening, ondernemers en een beetje 
duurzaamheid. De dossiers waar ik, samen met andere fractieleden, voornamelijk bij betrokken ben zijn: 
de omgevingswet en omgevingsvisie, de nieuwe detailhandel-structuurvisie, allerlei kleine en grote 
bestemmingsplannen, geluidshinder, het Sleutelkwartier, nieuwbouwplannen, de woonvisie (sociale) 
woningbouw en het oude gemeentehuis. 
Als ik nu door Waddinxveen fiets dan komen er automatisch allemaal beelden van de verschillende 
notities en agendapunten van de raad naar boven. 
 
Wat ik, als nieuwkomer, heel prettig vind is dat er in de PCW-fractie veel ervaren gemeenteraadsleden 
zitten, die altijd bereid zijn mee te denken en te helpen bij het opstellen van de juiste vragen, een goede 
motie en een scherp amendement. Hierdoor kon ik vrij soepel, als startend gemeenteraadslid, de 
verschillende thema’s adequaat behandelen. 
 
Alhoewel het duidelijk is wie er in de coalitie zitten en wie in de oppositie en er duidelijke politieke 
verschillen zijn, zijn de persoonlijke verhoudingen binnen de gemeenteraad prima. Als PCW proberen we 
zoveel mogelijk samen te werken met de andere fracties, want het gaat immers om de toekomst van 
Waddinxveen.  
 
Ik ben nu dus een klein jaartje bezig, maar heb het idee dat het al veel langer is; het smaakt zeker naar 
meer. 
 
Albert Kerssies, raadslid 
 
 
 

 
In 2018 is er best veel gebeurd in Waddinxveen. Op de verkiezingsavond in maart leek het erop dat we 
zes zetels zouden houden. De dag erop bleken dat er door een telfout vijf te zijn…. Vervolgens het 
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duidingsgesprek tussen de fracties waar bleek dat de vier fracties direct aan de slag wilden om een 
coalitie te formeren zonder PCW en CDA. En uiteindelijk de installatie van een coalitie zonder PCW.... 
 
In dit alles was het voor mijzelf ook nog even spannend of ik als raadslid terug zou keren. Doordat Kees 
de Jong besloot zijn plek in de nieuwe raad niet te aanvaarden, kwam ik er alsnog in. Ondanks alles was 
ik daar wel blij mee. Na vier jaar duo-raadslid en vier jaar raadslid is het wel leuk om de opgedane kennis 
en ervaring nog een periode in te zetten. 
 
We zijn gestart met een nieuwe fractie. Een mooie mix van ervaren en van nieuwe fractieleden. Met 
elkaar hebben we gezocht naar de manier waarop we onze nieuwe rol als oppositiepartij zo goed 
mogelijk in kunnen vullen.  
 
In de afgelopen jaren ben ik vooral bezig geweest met onderwerpen in het sociale domein. Bij het 
verdelen van de onderwerpen in de nieuwe fractie is het sociale domein ook weer bij mij terecht 
gekomen. Samen met Jannes Berghout en Sylvia van de Krol blijf ik mij dus inzetten op dit vlak. In 2018 
zijn er op dit vlak niet veel onderwerpen gepasseerd in de vergaderingen. Belangrijkste punt waar wij 
opmerkingen over gemaakt hebben, is bij de begrotingsbehandeling. In de begroting zijn forse extra 
bedragen ingezet voor het sociale domein. Met name voor preventie. Met als doel om zwaardere 
hulpvragen te voorkomen. Op zich is de PCW het hier wel mee eens. Alleen willen we dan wel concrete 
plannen en voornemens zien voor de inzet van de forse middelen. Hier hebben we om gevraagd maar 
geen bevredigend antwoord op gekregen. We zullen hier dus kritisch op blijven bij de (financiële) 
rapportages die in 2019 komen. 
 
Naast het werk voor Waddinxveen zijn er ook regionale zaken die spelen. Vanuit de raad zijn 
verschillende mensen vertegenwoordigd in regionale verbanden. Samen met VVD-raadslid Ellen van 
Helden zit ik in de klankbordgroep Regionale Samenwerking Midden Holland. Dit is een samenwerking 
met de gemeenten Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Hoewel 
deze regionale samenwerking niet nieuw is, is het voor mij wel vrij nieuw. Erg leuk om ook met 
raadsleden en partijen uit andere gemeenten na te denken over belangrijke onderwerpen die in de regio 
spelen. Het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie is een voorbeeld hiervan.  
Speerpunt van de klankbordgroep bij de regionale samenwerking is het meer betrekken van de raden bij 
de regionale onderwerpen.  
Op deze manier zetten we ons als PCW dus ook in verbanden waarin we niet direct ons PCW-geluid 
laten horen maar meer vanuit de breedte van de raad onze inbreng leveren. 
 
Lambert den Dekker, raadslid 
 
 
 

 
Over een nieuw afvalbrengstation, nieuwe biomassacentrales en een moeilijke vraag over 
Duurzaam Waddinxveen 
 
Nadat in januari 2018 de spanningen hoog opliepen vanwege de lange wachtrijen bij het 
afvalbrengstation en de noodzakelijke reparaties rondom invoering van het nieuwe 
afvalinzamelingsbeleid ‘afval scheiden loont’, werd de vorige raadsperiode afgesloten met een 
raadsbreed besluit dat het voorstel voor de nieuwe locatie van het afvalbrengstation op de Coenecoop 
niet voldoende doordacht was en terug moest naar de tekentafel. Groot was dan ook onze verrassing 
toen in oktober een vrijwel ongewijzigd voorstel aan de raad werd voorgelegd. Behalve procedurele 
argumenten dat ‘de raad er niet over zou gaan’ bleken voornamelijk planningsargumenten de doorslag te 
geven. Ondanks grote weerstand van de ondernemers in de omgeving en ondanks de zorgen van de 
PCW is een meerderheid van de raad uiteindelijk akkoord gegaan met dit voorstel. In 2019 zullen we 
verder afwachten of er een zodanige inpassing tot stand komt die wel op instemming van de 
ondernemers kan rekenen. 
 
Vervolgens was er de verklaring van geen bedenkingen over de komst van een biomassacentrale op het 
Wagro terrein. En vervolgens bleken er nog 2 te komen binnen Waddinxveen. Een grote groep 
Waddinxveners maakt zich zorgen over de impact van deze biomassacentrales op de luchtkwaliteit in 
Waddinxveen. Een petitie met meer dan 4.500 handtekeningen aan de gemeenteraad maakte 
(nogmaals) duidelijk dat actie noodzakelijk was. Maar wat? Het wettelijk kader biedt geen ruimte om de 
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bouw van deze centrales tegen te houden, los van de vraag of de centrales werkelijk het effect hebben 
waar de inwoners zich zorgen over maken. En daarnaast: de biomassacentrales dragen, onder 
voorwaarden, bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. In de afweging langer op gas of 
gebruik van andere warmtebronnen, heeft de voltallige gemeenteraad reeds in de duurzaamheidsvisie 
aangegeven dat biomassacentrales een bijdrage kunnen zijn aan het reduceren van de afhankelijkheid 
van fossiele bronnen. Maar een zo duidelijke stem kan niet ongehoord blijven. Daarom wordt, als gevolg 
van een door de PCW geamendeerde motie, in 2019 een uitgebreid luchtkwaliteitsonderzoek opgestart 
die de feitelijke impact van de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in Waddinxveen en de omgeving op de 
luchtkwaliteit van Waddinxveen inzichtelijk maakt. Wij hopen dat dit onderzoek meer gegevens oplevert 
om de discussie op meer inhoudelijke gronden te vervolgen. Kortom: ook dit dossier wordt in 2019 
vervolgt! 
 
Natuurlijk zijn ook in 2018 veel mondelinge vragen over een veelheid van actuele onderwerpen gesteld. 
Een bijzondere wil ik hier in het bijzonder benoemen. In 2012 bracht de PCW de notitie Waddinxveense 
Duurzaamheid 2.0 uit. Een van de centrale ideeën hiervan was dat echte duurzaamheid pas tot stand 
komt als ook onze inwoners er zelf mee aan de slag gaan. En hoewel misschien niet zo groots als we 
misschien droomden, zijn er een aantal actieve Waddinxveners aan de slag gegaan. Niet gestuurd door 
maar wel waar mogelijk ondersteund door de gemeente. Zo was daar bijvoorbeeld de werkgroep 
Duurzaam Waddinxveen, die zich met name richt op communicatie en het promoten van duurzaam 
gedrag.  En daar hebben ze mooie resultaten in laten zien met hun thema-pagina in hart van Holland, de 
duurzaamheidsmarkt, etc.  
Echter de laatste tijd leek de toon van de werkgroep te zijn veranderd. In plaats van 
inwonerscommunicatie leek de groep zich te ontwikkelen in een groep die vooral kritisch keek naar het 
gemeentelijke beleid. En helaas gebeurde dat niet altijd op een positief-kritische maar, in onze beleving, 
soms ook op een zure manier. En daarmee verdween de aandacht voor inwonerscommunicatie. Omdat 
de PCW aan de basis heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de werkgroep, voelden wij ons 
verplicht ook deze nieuwe ontwikkeling kritisch te bevragen en aan de orde te stellen. Hoewel de vragen 
wel de nodige commotie hebben teweeggebracht, zijn we blij het met besluit van een deel van de 
werkgroepleden om onder een nieuwe naam: WadGroen, zich weer op de duurzaamheidscommunicatie 
richting inwoners te richten. Ook dit krijgt dus in 2019 een vervolg 
 
Ik kijk terug op een intensief 2018 waarin lastige keuzes met veel emotie gepaard zijn gegaan. En 
tegelijkertijd is raadslid mogen zijn van de PCW een prachtig en dankbaar ambt waar ik met veel 
genoegen mijn steentje aan probeer bij te dragen.  
 
Erik Segers, raadslid 
 
 
 


