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1. Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2019 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 geven we een terugblik op onze inzet in de Waddinxveense politiek in het jaar 2019. Bij onze 
inzet zijn er twee belangrijke elementen die hand in hand gaan. Als eerste voelen we ons verantwoordelijk 
voor wat we doen. Tegelijkertijd weten we ons ook afhankelijk van God. 
We hopen dat dit fractieverslag een goed beeld geeft van onze inzet en dat het daardoor ook bijdraagt aan 
de verbondenheid tussen ons als fractie en u als lezer. Als u vragen hebt kunt u ons uiteraard altijd 
benaderen. 
 
 

 
 

 
2. Oppositiepartij; samenwerking met andere fracties 
 
In het vorige jaarverslag blikten we terug op de gemeenteraadsverkiezingen, de periode die daarop volgde 
en onze nieuwe rol in de oppositie. We gaven toen aan dat we de intentie hebben om constructief oppositie 
te voeren. We beogen het goede voor onze Waddinxveense samenleving. 
Afgelopen jaar hebben we met dezelfde intentie ons politieke werk gedaan. Daarbij zoeken we waar 
mogelijk het contact met onze collega-oppositiepartij het CDA. Daarnaast investeren we ook in de 
contacten met de coalitiepartijen. We hebben afgelopen jaar gemerkt dat we daardoor ook met de 
coalitiepartijen ‘zaken’ kunnen doen. En uiteraard zijn en blijven we kritisch op college en coalitie als dat 
nodig is. 
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3. Samenstelling fractie 
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van raadslid Erik Segers en van fractievertegenwoordiger Robbert 
Verleun. We zijn dankbaar dat Hans van Mourik de plaats van Erik in wilde nemen en dat Gerrie Buijs 
vervolgens de plaats van Hans van Mourik als fractievertegenwoordiger in wilde nemen. De plek van 
Robbert is een aantal maanden vacant geweest. Eind 2019 is gelukkig ook deze vacature weer vervuld 
door Corné Verduijn.   
 
In dit jaarverslag willen we nogmaals onze dank uitspreken voor het werk dat Erik en Robbert voor de 
fractie gedaan hebben.  
We hebben als fractie op informele wijze afscheid genomen van Erik. In de raad is uiteraard ook aandacht 
besteed aan het afscheid. Erik heeft daarbij de raad toegesproken. U kunt zijn afscheidsspeech nalezen 
op de website.  
 
De samenstelling van de fractie zag er eind december 2019 als volgt uit: 
 
Naam Functie “Bloedgroep” 
Jannes Berghout raadslid, plv. fractievoorzitter ChristenUnie 
Albert Kerssies raadslid ChristenUnie 
Martijn Kortleven  raadslid, fractievoorzitter SGP 
Lambert den Dekker raadslid, secretaris fractie HKV 
Hans van Mourik raadslid HKV 
Sylvia van de Krol fractievertegenwoordiger ChristenUnie 
Gerrie Buijs fractievertegenwoordiger HKV 
Corné Verduijn fractievertegenwoordiger SGP 
 
 

https://www.kiespcw.nl/speeches/afscheidsbijdrage-erik-segers-erik-segers
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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 2019 circa 130 bijeenkomsten.  
Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers betekende dit een belasting van 1, 2 of 3 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. Op de PCW-website (www.kiespcw.nl) kunt u onze inbreng en standpunten terugvinden: 
 - speeches: www.kiespcw.nl/speeches 
 - notities: www.kiespcw.nl/bibliotheek 
 - weblogs: www.kiespcw.nl/weblogs  
 - nieuwsberichten: www.kiespcw.nl/nieuws  
 
Met betrekking tot het afgelopen jaar 2019 brengen we graag de volgende punten onder de aandacht: 
 

- Februari 
o Luchtkwaliteit 
o Maatschappelijk vastgoed 
o Sleutelkwartier 

- Maart:  
o Startnotie omgevingsvisie 

- Mei: 
o Afvalbrengstation investeringskrediet 
o Veiligheid Henegouwerweg 

- Juni: 
o Gebiedsvisie Vredeburghzone 

- Juli: 
o Kaderbrief/algemene beschouwingen 

- September: 
o BURAP; Achterstallig onderhoud gemeentefinanciën 
o Detailhandelstructuurvisie 
o Themabijeenkomst Beter Bereikbaar Gouw (Middelburgseweg) 

- Oktober: 
o Oude gemeentehuis: niet slopen maar bouwen 
o Gebiedsvisie Dreef Oude Dreef Coenecoopcollege 
o Inzameling oud papier door vrijwilligers van verenigingen 

- November: 
o Programmabegroting 2020-2023 
o Een boom voor elk huishouden 
o Beleidskader Sociaal Domein 

- December:  
o Lokaal Gezondheidsbeleid 
o Visie van de PCW op biomassa-installaties:  

▪ Biomassa-installaties in Waddinxveen: groot of klein? 
▪ Visie PCW op biomassa 

 
 

6. Contacten achterban 
 
Wij houden contact met de achterban door 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.  

http://www.kiespcw.nl/
http://www.kiespcw.nl/speeches
http://www.kiespcw.nl/bibliotheek
http://www.kiespcw.nl/weblogs
http://www.kiespcw.nl/nieuws
https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-luchtkwaliteit-erik-segers
https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-uitvoeringsprogramma-maatschappelijk-vastgoed-lambert-den-dekker
https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-financieel-kader-project-sleutelkwartier-albert-kerssies
https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-besluitvormende-raad-henegouwerweg-jannes-berghout
https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-gebiedsvisie-vredenburghzone-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/speeches/algemene-beschouwingen-kaderbrief-2020-2023-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/speeches/achterstallig-onderhoud-in-de-gemeentefinancien-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/nieuws/blog-middelburgseweg-hans-van-mourik
https://www.kiespcw.nl/speeches/motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-niet-slopen-maar-bouwen-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/nieuws/bijdrage-oud-papier-lambert-den-dekker
https://www.kiespcw.nl/nieuws/programmabegroting-2020-2023-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/nieuws/een-boom-voor-elk-huishouden-martijn-kortleven
https://www.kiespcw.nl/nieuws/bijdrage-beleidskader-sociaal-domein-jannes-berghout
https://www.kiespcw.nl/speeches/bijdrage-besluitvormende-raad-lokaal-gezondheidsbeleid-2020-2023-jannes-berghout
https://www.kiespcw.nl/nieuws/biomassa-installaties-in-waddinxveen-groot-of-klein-lambert-den-dekker
https://cdn1.kiespcw.nl/uploads/Editor/2019-12-10-notitie-biomassa.pdf
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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. 
Voorbeelden van gesprekken en bezoeken: 

1. Gesprek comité biomassa-nee. 
2. Gesprek Vonk in verband met voorgenomen bezuiniging. 
3. Recreatiepark Breedijk in verband met verhoging toeristenbelasting. 
4. Gesprek bewoner Vredeburghzone in verband met gebiedsvisie Vredeburghzone. 

 
 

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 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 1.226 @KerssiesA 

Sylvia van de Krol Maart 2017 88 @sylviavdkrol 

Lambert den Dekker Mei 2014 110 @den_lambert 

Corné Verduijn Maart 2015 137 @CorneVerduijn 

PCW Oktober 2014 222 @KiesPCW 

 
8.3 De PCW op Facebook 
De PCW wil graag met zoveel mogelijk burgers van Waddinxveen in contact zijn. Vanaf 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 377 volgers (tegenover 377 in 2018, 250 
in 2017, 200 in 2014 en 150 in 2013). 
 
8.4 Digitale nieuwsbrief PCW 
Vanaf 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 Permanente Campagnecommissie 
De Permanente Campagnecommissie is al een aantal jaar actief. De commissie zet zich in om PCW 
blijvend in beeld te houden. Op die manier zijn we niet alleen tijdens de verkiezingscampagne zichtbaar in 
Waddinxveen. 
We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van Corine de Jong. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor de 
commissie. Ook voor de afgelopen verkiezingscampagnes zette zij zich in. Wij zijn dankbaar voor haar 
inzet voor de PCW! 
Leden van de werkgroep zijn: Elwin Beekman, Edwin Schep, Stephan Bol, Yaël de Kool, Sylvia van de 
Krol, 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 2019 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 en in 2019 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. Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben 
we een evaluatie gedaan. Daarover hopen we in het jaarverslag over 2020 meer te schrijven.  
 
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 2019 
 
 

Namen Taken/functies 

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

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

Albert Kerssies - Raadslid 
- Fractiepenningmeester 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 

Lambert den Dekker - Raadslid 
- Fractiesecretaris 
- Commissielid en voorzitter Ruimte en Infrastructuur 
- Lid Presidium 
- Afgevaardigde Klankbordgroep Regio Midden Holland 

Hans van Mourik - Raadslid 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 

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

Gerrie Buijs - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Maatschappij en Financiën 

Corné Verduijn - Fractievertegenwoordiger 
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur 
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Bijlage 2. Samenstelling fractie 2014 – 2019 
 
 

Functie 2014 
(tot verkiezingen) 

2014 
(na verkiezingen) 

2015 2016 2017 2018 
(na verkiezingen) 

2019 

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 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 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 

Lambert den 
Dekker 

Raadslid 
(penningmeester 

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

Raadslid Chris van Harten Erik Segers Erik Segers Erik Segers Erik Segers Erik Segers Hans van Mourik 
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 -- -- 

        
Fractie-
vertegenwoordiger 

Erik Segers Jannes Berghout Jannes Berghout 
(tot 21 januari 2015) 

Niet ingevuld Niet ingevuld Sylvia van de Krol Sylvia van de Krol 

Fractie-
vertegenwoordiger 

Lambert den 
Dekker 

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

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

Hans van Mourik Gerrie Buijs 

Fractie-
vertegenwoordiger 

Niet ingevuld Arie van Klaveren 
(mei – december) 

Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Robbert Verleun Corné Verduijn 

        
Fractiemedewerker Jannes Berghout Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld 
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Bijlage 3. Beschouwing raadsleden en fractievertegenwoordigers 2019 
 
In deze bijlage geven al de fractieleden een persoonlijke, korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 
 

 
Tweeduizend extra bomen in Waddinxveen. De PCW vroeg daar om, tijdens de behandeling van de 
begroting 2020-2023. Kinderboerderij Dierendal hoeft niet te sluiten en Stichting Vonk kan doorgaan met 
cultuureducatie. Het college kreeg complimenten voor de moeilijke bezuinigingsoperatie in het sociaal 
domein. Maar er werden ook een paar fikse tikken op de vingers uitgedeeld voor onnodige bezuinigingen, 
zoals op de collectieve zorgverzekering voor minima. 
 
Nu dweilen  
‘Waddinxveen moet bezuinigen!’ ‘Miljoenentekort in Jeugdzorg!’ Dat waren de krantenkoppen in het 
voorjaar van 2019.   
De PCW constateerde dat het college aan het tekort op zich niet zoveel kon doen, maar vond dat het wel 
eerder opgemerkt had kunnen en moeten worden. Dan was het oplopende tekort mogelijk ook eerder 
beperkt.   
Wij vroegen het college eerst orde op zaken te stellen en dan pas te kijken waarop er bezuinigd moest 
worden. Eerst de kraan dicht, dan dweilen, was ons motto.  
Mede door forse druk vanuit de raad, is het college hard aan het werk gegaan om verbeteringen door te 
voeren. Het tekort lijkt nu onder controle. De kraan is dicht en er wordt gedweild.  
 
Niet bezuinigen op kwetsbaren in de samenleving  
Het college was van plan om te stoppen met een subsidie op een collectieve zorgverzekering voor minima 
(mensen met een bijstandsuitkering). Daardoor zouden die een hogere premie moeten gaan betalen vanaf 
2021. Het is nog niet zover, maar de PCW heeft de wethouder opgeroepen om met een goed plan te 
komen, zodat de premie niet omhoog gaat. Daarvoor heeft hij nog een jaar de tijd. Als de wethouder geen 
goed plan heeft, zal de PCW bij de volgende begroting alles doen om ook deze bezuiniging ongedaan te 
maken. Want we willen niet bezuinigen op de kwetsbaren in de samenleving.  
  
Hoe lang? 
De vraag is wel hoe lang de begroting sluitend blijft. Inmiddels weten we dat de WMO-uitgaven (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) voor hulp bij het huishouden in 2019 met € 200.000 zijn gestegen. We 
gaan zien hoe dat uitpakt bij de jaarrekening. Het Rijk heeft onder andere de WMO-taken bij de gemeente 
neergelegd en heeft daarvoor een te kleine zak met geld meegegeven. Het is zaak dat het Rijk met meer 
geld over de brug komt én dat het gemeentebestuur heel goed kijkt naar de uitgaven en of het Sociaal 
Domein op de juiste manier wordt aangestuurd. 
 
Halverwege 
Halverwege deze raadsperiode constateren we met dankbaarheid dat de PCW-fractie goed is ingewerkt. 
Binnen de fractie is een goede samenwerking. Op elk onderwerp zijn minstens twee fractieleden die de 
commissie- en raadsvergaderingen kunnen voorbereiden en die elkaar kunnen ondersteunen. In de 
fractievergaderingen is ieders inbreng belangrijk.  
Een goede samenwerking is er ook met de CDA-fractie. En waar mogelijk proberen we ook met de 
coalitiefracties samen te werken. Goede contacten zijn daarbij veel waard!  
We hebben een stevige inbreng in raadsvergaderingen. In toenemende mate weten we meerderheden te 
krijgen voor onze plannen:  

- In het eerste jaar werd 47% van de moties die wij (mede) indienden aangenomen. Het grootste 
deel werd dus verworpen.  

- In het tweede jaar werd bijna 90% van onze moties aangenomen! 

We werken rustig door en ondertussen gaan we ons voorbereiden op de verkiezingen in 2022. 
 
Martijn Kortleven, fractievoorzitter 
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Tekorten Sociaal domein 
 
Binnen de fractie van de  PCW mag ik me o.a. bezig houden met het sociaal domein. Het sociaal domein 
is een complex domein waar zowel landelijk als plaatselijk veel over te doen is geweest.  Eind maart 2019 
is de raad geïnformeerd over het forse tekort binnen het sociaal domein. Het tekort is vooral veroorzaakt 
door verhoogde uitgaven voor de jeugdwet. In het eerste halfjaar van 2019 is er een tekort van rond de 
3.5mln. De toename zit met name in de stijging van het aantal kinderen die gebruik maken van de jeugdwet 
maatwerkvoorziening. Als PCW hebben we middels een motie aandacht gevraagd voor betere monitoring 
van het tekort en gevraagd om betere sturingsinstrumenten voor de raad, om zodoende onderbouwde 
keuzes te kunnen maken. Deze motie is aangenomen. Daarnaast nadrukkelijk aandacht gevraagd aan het 
college om weer in control te komen en de regie te nemen.  
 
Beleidskader Sociaal Domein 
 
Het beleidskader sociaal domein gaat uit van de zelfredzaamheid van de inwoner van Waddinxveen. Uit 
onderzoek blijkt dat dit juist voor de meest kwetsbare inwoners ontzettend moeilijk is. Het ontbreekt bij hen 
vaak aan een sociaal netwerk waar ze een beroep op kunnen doen. Ook aandacht gevraagd voor de rol 
van de cliëntondersteuner. Een motie ingediend waarin we het college verzocht hebben om door middel 
van een denkkader inzicht te geven op welke wijze mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden in 
hun werk en hoe zij denkt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers in de toekomst te (blijven)borgen; en 
in het denkkader aan te geven hoe het college aankijkt tegen de  verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden van de te leveren informele zorg in relatie tot de taken en de verantwoordelijkheden 
van de formele zorg. Deze motie is aangenomen.  
 
Selectie uit overige onderwerpen 

- Lokaal gezondheidsbeleid: gevraagd om een integrale aanpak van de beleidsvelden vanuit de visie 
van de 7 dimensies van positieve gezondheid van Machteld Huber. College kiest ervoor om dit niet 
te doen. Een gemiste kans. Juist dit beleidsveld bood de strategische kans om als kapstok te 
fungeren voor verdere integratie van beleid.  

- Promen: Motie ingediend om het onvoldoende weerstandsvermogen van Promen weer spoedig op 
het gewenste niveau te brengen. Motie is aangenomen. 

- Veiligheidsregio Hollands Midden: Motie ingediend waarin we hebben aangegeven dat we willen 
dat we als raad tijdig worden geïnformeerd bij eventuele overschrijdingen. Ook aandacht gevraagd 
voor de dalende opkomsttijden van de brandweer. Motie is aangenomen.  

- Henegouwerweg: mondelinge- en schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de 
veiligheidssituatie op de Henegouwerweg. Vervolgens een motie vreemd ingediend waarin we de 
wethouder verzocht hebben om dit probleem krachtdadig met de gedeputeerde van verkeer en 
vervoer te bespreken en tot een oplossing te komen voor deze situatie. Motie is aangenomen.  

- Actualisatie bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen en actualisatie 'Nota Kostenverhaal 2019 
Verplichting bijdrage BoVo:  Een belangrijke voorwaarde voor het vragen van een afdracht BoVo 
is dat de investeringen toerekenbaar zijn. Omdat wij geen causaal verband tussen de 
grondexploitaties en de investering in het kruispunt van het Koning Wilhelminaplein zagen, hebben 
we een amendement ingediend, om deze investering eruit te halen. Amendement is aangenomen. 

Jannes Berghout, raadslid 
 
 

 
Het is voor mij alweer het tweede jaar als gemeenteraadslid voor de PCW. Als je terugkijkt en op een rijtje 
zet wat er allemaal gepasseerd is, dan gebeurt er best veel in Waddinxveen. Het is te veel om allemaal op 
te nemen in een korte terugblik. Daarom een kleine selectie aan behandelde onderwerpen. 
 
Aan het college hebben we gevraagd een onderzoek naar de woonbehoeften in Waddinxveen te doen. Het 
is nu niet duidelijk of er in Waddinxveen ook woningnood is. Er wordt heel veel gebouwd in Waddinxveen, 
maar zijn dat ook de woningen waar de bewoners echt behoefte aan hebben. Wij hopen dat het college in 
2020 een onderzoek gaat doen naar de woningbehoeften van Waddinxveen. 
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Het jaar begon gelijk al goed met de behandeling van de onteigening van Tweede Bloksweg 36 voor de 
verdere inrichting van de Triangel. In de fractie was er een behoorlijke discussie over het toepassen van 
dit zware instrument. In onze stemverklaring (kort samengevat) blijkt deze worsteling ook: “We zien dat de 
gemeente haar uiterste best heeft gedaan, om d.m.v. een uitermate zorgvuldig proces, de eigenaren 
tegemoet te komen aan hun wensen. Maar toch blijft het wel knagen. Privaat bezit wordt door inzet van 
een zeer zwaar instrument via de lokale overheid herverdeeld omwille van een financiële discussie, naar 
ander privaat bezit. Dit kan in onze optiek alleen als het publieke en maatschappelijke nut onomstotelijk 
vaststaat. De PCW roept daarom het college op het publieke en maatschappelijke belang van deze 
verwerving op de juiste manier voor ogen te houden.” 
 
In 2019 heeft het gebied van de hefbrug tot het station de naam Sleutelkwartier gekregen. In het 
Sleutelkwartier wil de gemeente hippe, jonge ondernemers de ruimte geven, naast woonvoorzieningen 
voor hippe jongeren. De PCW heeft gevraagd de bestaande ondernemers en bewoners in het 
Sleutelkwartier ook de ruimte te geven en de vele ouderen en bewoners met een smalle beurs in 
Waddinxveen ook een kans te geven in het Sleutelkwartier. En de bestaande kerken (Brugkerk en 
Kruiskerk) moeten wat de PCW betreft ook goed blijven passen in het Sleutelkwartier. 
Bij de behandeling van het financiële kader voor het Sleutelkwartier ontstond er een vrij unieke situatie. 
Een motie van de PCW, die door wethouder werd aangeraden, waarin aan het college werd gevraagd de 
gemeenteraad bij alle (deel)plannen voor het Sleutelkwartier te betrekken, werd door de coalitiepartijen 
verworpen. Dit had weinig te maken met de inhoud van de motie, maar meer met het zoeken van de coalitie 
naar hun houding ten opzichte van de inbreng van de oppositie. Dit is een jaar later toch wel heel anders 
geworden. Nu wordt er door coalitie en oppositie met name op de inhoud gediscussieerd en besloten. 
 
De startnotitie Omgevingsvisie is ook in 2019 in de gemeenteraad behandeld. De Omgevingsvisie is één 
van de belangrijkste documenten voor de toekomst van de burgers en ondernemers en de gemeente 
Waddinxveen. De Omgevingsvisie is de strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke 
leefomgeving en vormt de basis voor een nieuwe en participatieve manier om als gemeente om te gaan 
met burgers en ondernemers in het fysieke domein. Als PCW hebben we het college gevraagd een aantal 
heldere randvoorwaarden te hanteren voor het opstellen van een duurzame Omgevingsvisie. De gebruiker 
moet centraal staan, toegankelijkheid voor iedereen in Waddinxveen, alle regels helder op één plek en 
concrete bruikbaarheid voor inwoners en ondernemers en meer regie over de eigen omgeving. Het college 
vond onze aanvullende randvoorwaarden zeer bruikbaar en heeft aan de raad uitgelegd hoe ze deze vier 
randvoorwaarden zal verwerken in de Omgevingsvisie, die in 2020 zal worden behandeld. 
 
Als PCW hebben we aangegeven dat het percentage van 30% sociale woningbouw bij elk 
nieuwbouwproject moet worden gehanteerd. Zo staat het immers ook in de woonvisie. De meeste sociale 
huurwoningen staan voornamelijk in Waddinxveen Noord. In Zuid zijn er significant veel minder sociale 
huurwoningen. Door deze ontstane scheve verdeling van de sociale woningvoorraad kunnen er op termijn 
sociale problemen ontstaan in Waddinxveen Noord. Dit baart ons wel zorgen. 
 
In de huisvestingsverordening die in juni in de raad is besproken wordt bepaald welke huurwoningen er 
schaars zijn in Waddinxveen en waarvoor daarom een huisvestingsvergunning moet worden verkregen. 
Meestal geldt dit alleen voor sociale huurwoningen (tot € 737 maandhuur). Maar voor veel huishoudens die 
net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning zijn er ook te weinig 
woningen beschikbaar in Waddinxveen, dit zijn middenhuur woningen. Om deze huishoudens meer kans 
te geven op een woning in Waddinxveen heeft de PCW, samen met het CDA, een motie ingediend. Hierin 
wordt het college verzocht om in regionaal verband Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 
Waddinxveen, Zuidplas) te bespreken hoe huishoudens met een inkomen tussen de € 38.035 en € 55.000 
ook een goede kans kunnen krijgen op een middenhuur woning (maximaal € 900 huur per maand). Deze 
motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze motie wordt er in 2020 
een voorstel in de gemeenteraad besproken. 
 
De PCW heeft het college gevraagd een aantal sociale huurwoningen speciaal te bestemmen voor 
inwoners met een maatschappelijke sleutelfunctie (bijv. mensen in de zorg, onderwijs en politie en 
brandweer). Het college gaat hierover in gesprek met de woningcorporatie Woonpartners-Midden-Holland, 
die hier positief in staat. 
 
De aangepaste en veelbesproken detailhandelstructuurvisie is uiteindelijk in september 2019 in de raad 
behandeld en aangenomen, nadat deze visie een jaar eerder nog door de raad was afgewezen. Met deze 
aangepaste visie kan Waddinxveen de komende jaren een aantrekkelijk winkeldorp blijven, voor een nog 
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steeds groeiend aantal inwoners. De wens van de PCW was dat iedereen (ondernemers en inwoners) zich 
herkennen in de visie en dat is volgens ons aardig gelukt. De PCW wil wel graag dat alle Waddinxveense 
ondernemers ruimte kunnen houden om te ondernemen, binnen bepaalde voorwaarden. Hiervoor hebben 
we een amendement ingediend, samen met de VVD en het CDA. Door deze aanvulling wordt geregeld dat 
uitbreiding van winkelmeters, in de winkelgebieden die niet in de hoofdwinkelstructuur staan, onder 
bepaalde voorwaarden wel kan worden toegestaan. Dit amendement is unaniem aangenomen. 
 
Er is in 2019 dus best wel veel gebeurd op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening en voor 
ondernemers. We hebben als PCW zo goed mogelijk de belangen van alle bewoners en ondernemers van 
Waddinxveen proberen te behartigen. 
 
Albert Kerssies, raadslid 
 
 

 
Wisseling van taken 
 
Zoals u in het jaarverslag hebt kunnen lezen, stopte Erik Seegers dit jaar met het raadswerk. Daardoor 
verschoof het één en ander in de fractie voor wat betreft de taakverdeling. Erik was voorzitter van de 
raadscommissie Ruimte en Infra. Deze stoel kwam dus vrij. Als PCW wilden we deze graag weer invullen 
vanuit onze fractie. De vraag kwam op mij af om voorzitter te worden van deze commissie. Hoewel ik geen 
ervaring heb met voorzitterschappen leek het mij wel een uitdaging. Dus ben ik medio 2019 voorzitter 
geworden van de commissie Ruimte en Infra.  
Dat betekende ook dat de focus van mijn raadswerk verschoven is van de commissie Maatschappij en 
Financiën naar de commissie Ruimte en Infra. Binnen deze commissie zal ik mij onder andere bezighouden 
met de thema’s milieu en energie. Deze thema’s sluiten inhoudelijk goed aan bij mijn achtergrond. Ik ben 
namelijk dagelijks bezig met vraagstukken rondom de energietransitie. En dat is een thema dat in 2019 de 
aandacht had maar ook zeker de komende jaren op de agenda van de raad zal staan. 
 
In 2019 hebben we als fractie nagedacht over ons standpunt met betrekking tot biomassa. Dit hebben we 
gedaan op basis van een notitie van mijn hand. De discussie over biomassacentrales zal in 2020 zeker 
terugkomen bij de behandeling van het paraplu-bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan regelt waar wel of 
geen biomassa-installaties geplaatst mogen worden in Waddinxveen en zal in 2020 vastgesteld moeten 
worden. 
 
Daarnaast zijn in 2019 de eerste stappen gezet met betrekking tot de transitievisie Warmte die we ook in 
Waddinxveen moeten gaan opstellen. Er is een plan van aanpak gemaakt. De visie wordt in 2020 verder 
uitgewerkt zodat de raad in 2021 hierover een besluit kan gaan nemen. Deze visie zal omschrijven hoe de 
toekomstige energievoorziening (zonder aardgas) er in Waddinxveen uit zal gaan zien en in welk tempo 
bepaalde wijken aardgasvrij gemaakt zullen worden.. 
 
Als laatste noem ik nog de Regionale Energie Strategie (RES). Deze strategie wordt op regionaal niveau 
ontwikkeld (Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard). Ook hier is in 
2019 mee gestart. In 2020 moet een concept-RES klaar zijn. Deze concept-RES omschrijft het ‘bod’ dat 
wij als regio doen richting het Rijk met betrekking tot de hoeveelheid duurzame elektriciteit (zon en wind) 
die we in onze regio gaan realiseren in de periode tot 2030. 
 
Lambert den Dekker, raadslid 
 
 

 
Een jaar met twee gezichten 
 
Ik begon dit jaar als fractievertegenwoordiger van de PCW en vanaf 15 mei ben ik raadslid. 
Afgelopen jaar heb ik weer wat meer mogen ruiken en proeven van de Waddinxveense politiek. 
Diverse onderwerpen schuiven gewoon door. Denk dan aan de concessie openbaar vervoer Zuid - Holland 
Noord. Beter Bereikbaar Gouwe. Overigens hebben wij ons als PCW voor dit laatste onderwerp hard 
gemaakt om de alternatieve oostelijke verbinding via de Brugweg en Middelburgse weg als provinciale weg 
als géén haalbare optie te bestempelen. 

https://cdn1.kiespcw.nl/uploads/Editor/2019-12-10-notitie-biomassa.pdf
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Mijn maidenspeech ging over Station Noord en het ontbreken van achtergrondinformatie om als raad een 
juiste afweging te kunnen maken. Dit blijft overigens een aandachtspunt. 
Winstuitkering uit grondexploitatie Gouwepark nog niet uitkeren, maar vanaf moment waarop dit is 
vastgesteld (2020 gedeeltelijk) Het vrijgekomen geldbedrag komt ten goede van de Algemene 
Bedrijfsreserve Grondbedrijf. 
Ik heb mij ingelezen over geluidsoverlast waar we even mee te maken hadden. Hierover ook contacten 
gezocht met de Christen Unie uit Gouda. De geluidsoverlast was tijdelijk i.v.m. reparatie aan de Kaagbaan 
te Schiphol. Ik heb verkeersvragen gesteld naar aanleiding van fractie fietstocht met de fietsersbond en 
Veilig Verkeer Nederland als ook vragen over algemene verkeersveiligheid in Waddinxveen naar aanleiding 
van RTL-nieuws over een aantal aanwezige hot spots binnen Waddinxveen.  
Het wachten is nog op kengetallen rondom het aantal verkeersongevallen rondom rotondes. 
2019 was ook het jaar waarin we het onderwerp woonwagenbewoners ter discussie hebben gesteld. 
Samen met Sylvia Krol ons ingelezen op het dossier toeristenbelasting. Mede door onze inzet vindt er dit 
jaar nog geen verhoging plaats. 
Het is fijn en mooi om op deze manier binnen het raadswerk te groeien.  
Het is fijn en mooi om te weten dat je het niet alleen doet, maar met elkaar als PCW staan we voor een 
mooi Waddinxveen. 
 
Hans van Mourik, raadslid 
 
 

 
Het tweede jaar PCW 
 
Actief mogen zijn in de Waddinxveense politiek is mooi. Ik geniet er van. Als fractievertegenwoordiger ben 
ik actief voor de commissie Maatschappij en Financiën. Het doorlezen van de vergaderstukken is goed en 
zet aan tot het stellen van vragen. De kunst is om dan de juiste vragen te stellen waarop echt een antwoord 
wordt verwacht.  
Als fractievertegenwoordiger mag ik vergaderingen bezoeken van Platform Sociaal Waddinxveen namens 
de PCW. Diverse maatschappelijke organisaties zijn in dit platform vertegenwoordigd en samen willen ze 
zorgen voor het terugdringen van armoede in Waddinxveen. Het doel is dat iedereen in Waddinxveen mee 
kan doen, ook mensen die eenzaam zijn en/of zorg nodig hebben. Ik vind het belangrijk te horen wat er 
allemaal gedaan wordt en dat is best heel veel voor deze groep mensen en tegelijkertijd hoor je ook waar 
de organisaties en mensen tegen aan lopen. Dat is waardevolle informatie om mee te nemen naar mijn 
fractie en vervolgens op een daarvoor geschikt moment te gebruiken in de politiek.  
Een samenwerking met andere politieke partijen is waardevol. Samen ga je voor het welzijn van de 
inwoners van Waddinxveen. Hoe mooi is het om samen met een raadslid van het CDA en D66 op 
werkbezoek te mogen gaan bij Larazorg. Zomaar een kleine zorgorganisatie met zoveel passie voor de 
kwetsbaren in ons dorp.  
Ik mag meedraaien in een fractie die gaat voor kwaliteit. Dat is iets wat erg bij mij past. Samen weet je heel 
veel en dat is goed te merken. We doen het met elkaar. Een fractievertegenwoordiger mag gewoon 
meedraaien in de fractie en net zo kritisch zijn als de raadsleden met als resultaat: het beste voor 
Waddinxveen! 
Het jaar is omgevlogen. Wat gaat de tijd toch snel als je bezig mag zijn met plaatselijke politiek. 
 
Sylvia van de Krol-den Ouden, fractievertegenwoordiger 
 
 

 
Ontvangst met open armen 
 
Voor mij onverwacht nam Ronald Markus in april 2019 contact op en vertelde dat (destijds nog onder 
embargo) Erik Segers zou gaan stoppen als raadslid en dat er daardoor een verschuiving binnen de fractie 
zou plaatsvinden. 
Namens de HKV zou Hans van Mourik doorschuiven van fractievertegenwoordiger naar raadslid en de 
vraag was of ik in zijn plaats fractievertegenwoordiger zou willen worden. 
Ik hoefde daar niet lang over na te denken en ben vervolgens op 15 mei in de raadsvergadering 
geïnstalleerd. 



 

 

Jaarverslag PCW-fractie 2019 (definitief 2 mei 2020, vastgesteld 12 mei 2020) 6 

Nog wel onwennig, want ik kende eigenlijk geen van de fractiegenoten en ook de Waddinxveense 
achtergrond heb ik niet. 
Maar ik ben wel met open armen opgenomen in de fractie en voel me er zeker thuis. 
Na een aantal maanden e.e.a. vanaf de zijlijn te hebben gevolgd, heb ik de keuze gemaakt om me te 
richten op de commissie Maatschappij & Financiën met als aandachtspunt Bestuur en Middelen. 
Hierbij hoop ik op redelijk korte termijn Martijn Kortleven  te kunnen ondersteunen, waarbij ik de wens 
uitspreek dat mijn ambtelijke achtergrond en mijn dagelijkse werkzaamheden als raadsgriffier in een andere 
gemeente een aanvulling voor de fractie zullen kunnen zijn. 
 
Gerrie Buijs, fractievertegenwoordiger 
 
 

 
 
20 dagen PCW (in 2019) 
 
Tijdens de verkiezingen in 2018 stond ik op de PCW lijst als kandidaat. Weliswaar op een niet 
verkiesbare plaats echter heb ik met veel overtuiging en met veel plezier meegedraaid tijdens de 
campagne. 
Op dat moment had ik niet verwacht dat ik gedurende deze periode een rol zou krijgen binnen de PCW 
fractie. Toch kwam (na vertrek van Robbert Verleun) deze vraag langs waar ik na een goed gesprek met 
Martijn Kortleven ja op heb gezegd. Op 11 December 2019 ben ik beëdigd als Fractievertegenwoordiger 
voor de PCW en ga ik meedraaien in de commissie Ruimte en Infrastructuur. Na een paar maanden 
meedraaien in de fractie kan ik zeggen dat ik het boeiend vind, sterker nog: het voelt bijna verslavend (in 
de positieve zin). Veel dingen komen langs en het is soms een zoekpuzzel (zeker als 
fractievertegenwoordiger) om een goede balans te vinden in je tijdsverdeling.  
Wat helpt is dat de fractie van de PCW loopt als een geoliede machine na 2 jaar in deze rol als 
oppositiepartij. Veel kennis en ervaring is aanwezig, en veel specialisme op verschillende dossiers geeft 
dat we als PCW een goede bijdrage kunnen hebben binnen de gemeentelijke politiek. 
 
Corné Verduijn, fractievertegenwoordiger 
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