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1. Inleiding

Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2021 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 2021. 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.

Het jaar 2021 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Het hele jaar stond in het teken van het
Corona-virus dat sinds Maart 2020 ook in Waddinxveen veel van het publieke leven stil legde. Dit had
een grote impact op het maatschappelijke leven in Waddinxveen, temeer omdat er ook Waddinxveners
zijn getroffen door het virus. Gelukkig waren er ook periodes waarin er meer mogelijk was en het contact
kon worden gezocht onderling. Het tweede deel van het jaar stond ook in het teken van de naderende
verkiezingen. Veel tijd en energie heeft de fractie samen met het bestuur en de overige kandidaten op de
lijst zich bezig gehouden met de inhoud van het verkiezingsprogramma.

Terugkijkend op 2021 hebben we een jaar met veel onzekerheid achter de rug met een virus wat zich
slecht liet controleren. Ook in familiekring van fractiegenoten zijn mensen overleden door het virus
waardoor er verliezen te betreuren zijn. Ondanks verdriet en pijn zien we in de bijbel ook vaak een
keerzijde hiervan. In Romeinen 5:3 lezen we: “…maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat
de verdrukking lijdzaamheid werkt”. Als uitleg daarbij wordt gezegd dat een Christen zich mag verheugen
in verdrukkingen en dat we deze moeten trotseren omdat er een verzekerdheid mag zijn van een goede
uitkomst ervan.  Dat geeft hoop en vertrouwen als we mogen weten dat bij God niets uit de hand loopt.

2. Een volledig jaar in het college, aanloop naar de verkiezingen.

In 2020 zijn we na een bestuurscrisis in een nieuwe college gekomen met het CDA en Weerbaar
Waddinxveen. In 2020 en 2021 is er veel afgemaakt maar ook opgepakt door het nieuwe college. Vanuit
de PCW was Martijn Kortleven wethouder.

Rond de zomer zijn we gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Hierbij werd er per
thema in subgroepjes van fractieleden een concept tekst voorbereid als basis om later met de andere
kandidaten en bestuur vast te kunnen stellen.

3. Samenstelling fractie

Martijn Kortleven was namens de PCW wethouder en Jannes Berghout was fractievoorzitter. In
December 2021 hebben we afscheid genomen van Gerrie Buijs wegens verhuizing naar Alphen a/d Rijn

De samenstelling van de fractie zag er in 2021 als volgt uit:

Naam Functie “Bloedgroep”
Jannes Berghout raadslid, fractievoorzitter ChristenUnie
Albert Kerssies raadslid ChristenUnie
Lambert den Dekker raadslid, plv. fractievoorzitter, fractiesecretaris HKV
Hans van Mourik raadslid HKV
Sylvia van de Krol – den Ouden raadslid ChristenUnie
Gerrie Buijs (tot 15 Dec. 2021) fractievertegenwoordiger HKV
Corné Verduijn fractievertegenwoordiger SGP
Bart Drost fractievertegenwoordiger SGP
Martijn Kortleven wethouder SGP
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4. Vergaderingen

Ook in 2021 waren er weer veel vergaderingen. Door de Corona echter wel heel anders dan we gewend
waren. Veel hebben we digitaal vergaderd maar waar mogelijk toch weer fysiek. Ook al was dat dan in
een aangepaste vergaderzaal genoot het toch de voorkeur om in een raadzaal de debatten met elkaar te
voeren.

Het spreekt voor zich dat alle raads-, commissievergaderingen, thema-avonden, wijkplatforms en
dergelijke worden bijgewoond. Voor raadsleden en fractievertegenwoordigers betekende dit een belasting
van 1, 2, 3 of soms wel 4 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.
Daarnaast worden alle commissie, en raadsvergaderingen opgenomen en kunt u terug kijken op
Overzicht Gemeente Waddinxveen (raadsinformatie.nl)

Met betrekking tot het afgelopen jaar 2021 brengen we graag de volgende punten onder de aandacht:

- Januari
o Blog Corné Verduijn: laagste woonlasten
o Verordening Sociaal domein Waddinxveen
o Integraal beheerplan Openbare Ruimte

- Februari
o Beter Bereikbaar Gouwe

- Maart
o Bezoek Glastuinbouw door fractie
o Memo Aanvullende huisvesting scholen
o Politieke vragen over sociale huurwoningen

- April:
o Werkbezoek tweede kans winkel

- Mei:
- Juni:

o Beleidskader Cultuur 2020-2024
o Bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost (extra middenhuur woningen)
o Ontwerp Transitie Visie Warmte
o Vaststellen Programma van Eisen en grondexploitatie de Dreef
o Regionale Energie Strategie

- Juli
o Algemene beschouwingen kaderbrief 2022-2025
o Vragen over menstruatiearmoede
o Vragen over wachtlijst zwemles
o Visie PCW Energietransitie

- September:
o Vragen over fietsvriendelijk Waddinxveen
o Schriftelijke vragen over de Vredenburghzone
o Bijdrage Regio Jeugd en WMO

- Oktober:
o Mondelinge vragen praktijkondersteuner huisarts Jeugd
o Woningbehoeften opnemen in Dashboard wonen

- November:
o Algemene beschouwingen, programmabegroting 2022-2025
o Vragen rookvrij Waddinxveen
o Vragen over warmte-infrastructuur Zuid-Holland
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- December:
o Schriftelijke vragen over sloop Souburgh
o Visie nieuw Zwembad 2030
o Vragen over onderhoud bedrijventerrein Coenecoop
o Versneld uitvoeren Beter Bereikbaar Gouwe
o Bestemmingsplan ’t Suyt II

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.

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 ‘Regio Midden Holland-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. Voorbeelden van thema’s daarbij zijn de Regionale
Energie Strategie, Beter Bereikbaar Gouwe, N207-Zuid en het Sociaal Domein.

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 nieuwsitems goed worden gelezen.

8.2 PCW-ers op Twitter
Diverse fractieleden zijn inmiddels via Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn te volgen. Tijdens of na
vergaderingen brengen zij indien relevant ‘verslag’ uit van wat er is besproken en wat onze fractie(leden)
bezighoudt. Onderstaand een overzicht van de Twitter accounts van onze fractieleden.

Fractielid Twittert sinds Aantal volgers Account
Albert Kerssies Maart 2011 1.264 @KerssiesA
Sylvia van de Krol Maart 2017 143 @sylviavdkrol
Lambert den Dekker Mei 2014 116 @den_lambert
Corné Verduijn Maart 2015 192 @CorneVerduijn
Hans van Mourik Oktober 2020 21 @HansvanMourik0
PCW Oktober 2014 272 @KiesPCW

8.3 De PCW op Facebook, Instagram en LinkedIn
De PCW wil graag met zoveel mogelijk burgers van Waddinxveen in contact zijn. Vanaf 2013 zijn we
daarom ook actief op Facebook, Instagram en LinkedIn. Via korte berichten kunnen we informatie geven
over actuele onderwerpen in Waddinxveen en de ‘inzet’ van de fractie. Inmiddels hebben we 426 volgers
op Facebook, 211 volgers op Instagram en 142 volgers op LinkedIn.

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.
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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. In September 2021 is de Permanente Campagne Commissie omgevormd naar een
Campagne Commissie voor de verkiezingen.
Leden van de werkgroep zijn: Edwin Schep, Jaël de Kool, Dinant Pas, Mark-Jan Kortleven, Thomas
Oosterom, Sylvia van de Krol, Jannes Berghout en Corné Verduijn. Zowel de Permanente Campagne
Commissie als de Campagne Commissie werd voorgezeten door Corné

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 2021 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

In 2021 hebben we geen evaluatiemoment gehad. Dit had ook alles te maken door de manier van
vergaderen wat veelal digitaal was.

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 2020

Namen Taken/functies
Jannes Berghout - Raadslid

- Fractievoorzitter
- Lid Presidium
- Commissielid Maatschappij en Financiën
- Lid Permanente Campagne

Albert Kerssies - Raadslid
- Fractiepenningmeester
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur

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

Hans van Mourik - Raadslid
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur
- Afgevaardigde Groene Hart Rekenkamer

Sylvia van de Krol – den
Ouden

- Raadslid
- Commissielid Maatschappij en Financiën
- Afgevaardigde Regionaal Afstemmingsoverleg Sociaal Domein
- Lid permanente Campagne

Gerrie Buijs - Fractievertegenwoordiger
- Commissielid Maatschappij en Financiën
- Lid Auditcommissie

Corné Verduijn - Fractievertegenwoordiger
- Commissielid Ruimte en Infrastructuur
- Voorzitter (Permanente) Campagne Commissie

Bart Drost - Fractievertegenwoordiger
- Commissielid Maatschappij en Financiën

Martijn Kortleven - Wethouder
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Bijlage 2. Samenstelling fractie 2014 – 2021

Functie 2014
(tot
verkiezingen)

2014
(na verkiezingen)

2015 2016 2017 2018
(na
verkiezingen)

2019 2020 2021

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

Martijn
Kortleven
(tot oktober
2020)
Jannes
Berghout

Jannes
Berghout

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

Jannes
Berghout (tot
oktober 2020)
Lambert den
Dekker

Lambert den
Dekker

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

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

Albert
Kerssies

Albert
Kerssies

Raadslid Chris van
Harten

Erik Segers Erik Segers Erik Segers Erik Segers Erik Segers Hans van
Mourik

Hans van
Mourik

Hans van
Mourik

Raadslid Kees Bax Lambert den
Dekker

Lambert den
Dekker

Lambert den
Dekker

Lambert den
Dekker

-- -- Sylvia van
de Krol –
den Ouden

Sylvia van de
Krol – den
Ouden

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

Jannes
Berghout

Jannes
Berghout

-- -- -- --

Fractie-vertegenw
oordiger

Erik Segers Jannes
Berghout

Jannes
Berghout
(tot 21 januari
2015)

Niet ingevuld Niet ingevuld Sylvia van
de Krol

Sylvia van de
Krol

Gerrie Buijs Gerrie Buijs
(tot 15 Dec.
2021)

Fractie-vertegenw
oordiger

Lambert den
Dekker

Leonard
Marchall
(mei-juli)

Martijn
Kortleven

Martijn
Kortleven

Martijn
Kortleven
(tot 13
december 2017)

Hans van
Mourik

Gerrie Buijs Corné
Verduijn

Corné
Verduijn

Jaarverslag PCW-fractie 2021 (27 Juni 2022) 1



Martijn
Kortleven)
(vanaf
september)

Fractie-vertegenw
oordiger

Niet ingevuld Arie van
Klaveren
(mei –
december)

Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Robbert
Verleun

Corné
Verduijn

Bart Drost Bart Drost

Fractiemedewerk
er

Jannes
Berghout

Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet
ingevuld

Niet ingevuld
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Bijlage 3. Beschouwing raadsleden en fractievertegenwoordigers 2021

In deze bijlage geven een aantal fractieleden een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Terugblik
Met het schrijven van een bijdrage voor het jaarverslag van 2021 kijken we achteruit. Er ligt een moeilijk
periode achter ons. Door corona hebben we veel fractie- en raadsvergaderingen online moeten voeren,
daarnaast was het door de omstandigheden niet altijd even makkelijk om fysiek met de inwoners te
spreken. Daardoor was het een uitdaging om goed uitvoering te geven aan onze rol van
volksvertegenwoordiger. Toch mogen we ook in 2021 als fractie terugzien op waardevolle gesprekken
met inwoners, verenigingen en andere instanties.
Daarnaast hebben gezien dat als het erop aankomt, we in Waddinxveen oog voor elkaar hebben. Dat we
in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Als PCW hebben we ons
hard gemaakt voor een gemeente waar het niet uitsluitend gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In
onze bijdrages hebben we hier invulling aan proberen te geven.
Uitdagingen
De PCW heeft zich ingezet voor een (financieel) gezonde gemeente waar alle mensen meetellen. Het
sociaal domein is en blijft een ingewikkeld domein waar veel geld in omgaat. De PCW heeft gepleit voor
een verstandige aanpak, waar kwaliteit voorop staat, waar mensen vóór financiën gaan en waar
vrijwilligers en mantelzorgers worden gezien. Daarnaast hebben we ons intensief beziggehouden met de
‘Groei van Waddinxveen’ en wat dit betekent voor de kort- en langere termijn.

Fractie en bestuur
In het jaar 2021 hebben we als fractie op een goede en constructieve wijze met elkaar mogen en kunnen
samenwerken. Dat zie en merk je in de onderlinge samenwerking tussen de fractieleden.

Jannes Berghout, fractievoorzitter
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Wonen in Waddinxveen
In 2021 was het thema wonen ook weer volop in de belangstelling in (de gemeenteraad van)
Waddinxveen. Er is een wooncrisis in Nederland en ook in Waddinxveen. Met name Waddinxveense
jongeren en mensen met een kleine portemonnee kunnen heel moeilijk een eigen woning vinden in
Waddinxveen. Terwijl er wel veel wordt gebouwd in Waddinxveen, met name in de nieuwe wijk Triangel,
het Sleutelkwartier en ’t Suyt, maar ook in kleinere projecten verspreid over Waddinxveen.
Daarom proberen we als PCW bij elk nieuwbouwproject om de woningmix die in de Woonvisie staat te
realiseren: 30% sociale huur, 12% middenhuur, vijftien tot twintig procent goedkope koopwoningen en de
rest duurdere koopwoningen. Voor projecten waar de gemeente Waddinxveen de eigenaar van de grond
is kan deze woningmix meestal goed worden gerealiseerd. Maar voor projecten waar de grond in
eigendom is van ontwikkelaars is dat vaak veel moeilijker en moet de gemeenteraad vaak via een motie
of amendement ervoor zorgen dat de woningmix wel kan worden gerealiseerd. En soms is dat zelfs niet
mogelijk vanwege de financiën.
In 2021 hebben we gepleit om zoveel mogelijk te bouwen op basis van de woningbehoeften in
Waddinxveen. Hiervoor wordt het dashboard wonen verder ontwikkeld.
Verder willen we graag dat er zoveel mogelijk wordt gebouwd voor de eigen inwoners en willen we graag
de zelfbewoningsplicht invoeren. Op al deze thema’s hebben we moties ingediend die ook zijn
aangenomen. Dit zijn en blijven zeer actuele thema’s, die daarom ook in het nieuwe
verkiezingsprogramma voor 2022 en verder zijn gezet.
Een tweetal van deze thema’s zijn hieronder kort uitgewerkt op basis van de in 2021 ingediende en
aangenomen moties.

‘t Suyt II
De nieuwe toekomstige wijk ‘t Suyt II is wordt een hele duurzame en fijne plek om te wonen. Hoe fijn zou
het zijn als ook vele Waddinxveense inwoners die al lang op zoek zijn naar een betaalbare en geschikte
woning in het ‘t Suyt II een geschikte woning kunnen vinden? Op deze manier wordt ‘t Suyt II een mooie
gemengde Waddinxveense wijk en zo kunnen we ook nog de doorstroming in Waddinxveen bevorderen.
Daarom hebben we samen met het CDA en de VVD een motie ingediend waarin we het college vragen
om te onderzoeken of er privaatrechtelijke afspraken kunnen worden gemaakt met de ontwikkelaar van ’t
Suyt II om de goedkope en middeldure koopwoningen met voorrang te kunnen verkopen aan de inwoners
van Waddinxveen en of de middenhuurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan de
inwoners van Waddinxveen. Deze motie zou wat ons betreft ook kunnen worden toegepast op andere
toekomstige bouwprojecten in Waddinxveen. De rijksoverheid is in 2022 wetgeving aan het voorbereiden
om de voorrang voor eigen inwoners meer ruimte te kunnen geven.

Woningbehoeften opnemen in het Dashboard Wonen Waddinxveen
De PCW vindt dat er dringend behoefte is aan goede en onderbouwde inzichten in de woningbehoeften
de komende jaren voor Waddinxveen. Er wordt nog heel veel gebouwd in Waddinxveen. Dan moeten we
wel bouwen voor de juiste doelgroepen. In2022 wordt de nieuwe woonzorgvisie opgesteld en daar zijn
deze gegevens ook dringend voor nodig. Daarom hebben wij samen met het CDA en PvdA/GroenLinks
een motie ingediend om het dashboard wonen aan te vullen met de woningbehoeften per doelgroep.
Deze motie is aangenomen en we zijn benieuwd hoe het aangevulde dashboard kan bijdragen aan een
nieuwe woonzorgvisie en aan het gerichter bouwen voor de doelgroepen die het meest dringend
behoefte hebben aan een woning in Waddinxveen.

Waddinxveense economie
Naast wonen is de economie van Waddinxveen ook een actueel thema, ook voor de PCW. Waddinxveen
is mede door de ligging erg in trek bij ondernemers. In 2021 is het Economisch Koersdocument
Waddinxveen 2021-2026 vastgesteld in de gemeenteraad. Wij vinden dat het een heel mooi, compleet en
ambitieus koersdocument is geworden, die tot stand gekomen is in nauw overleg met de betrokken
partijen, waar we ons goed in kunnen vinden.
In het kader van de bespreking van het Economisch Koersdocument is in de gemeenteraad ook
gesproken over de toekomst van het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW). De bijdrage van de
gemeente is gestopt waardoor het ondernemersfonds geheel via de bijdragen van de ondernemers moet
worden opgebracht. Er wordt nu aan een Ondernemersfonds 2.0 gebouwd, die meer financiële armslag
moet krijgen om de economie en ondernemers in Waddinxveen nog beter te kunnen ondersteunen.
Daarnaast is het wenselijk om de ambtelijke ondersteuning duurzaam te versterken. Hierover is in de
gemeenteraad constructief met elkaar en de OPW gesproken en besloten. Wij volgen de ontwikkeling
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van het Ondernemersfonds 2.0 met belangstelling en hebben hierover ook regelmatig contact met de
ondernemersvereniging OPW.

Albert Kerssies, raadslid

Het jaar 2021 was een intensief jaar. Halverwege het jaar zijn we gestart met het opzetten van het
verkiezingsprogramma. In eerste instantie heb ik dat samen met Martijn en Jannes opgepakt. Uiteraard
met veel input vanuit de fractie! Mooi om te zien hoe we als fractie ook in dergelijke processen
samenwerken. Later heeft de campagnecommissie dit onder leiding van Corné en Sylvia afgerond. Het
resultaat was een prachtig verkiezingsprogramma. In het volgende jaarverslag hopen we uiteraard terug
te komen op het verloop en de uitslag van de verkiezingscampagne.
Naast het proces met betrekking tot de verkiezingen, ging het ‘gewone’ raadswerk ook door. Als ik hierop
terugkijk zie ik drie belangrijke besluiten die we als raad genomen hebben. Het eerste besluit betreft de
transitievisie warmte. Deze visie is een eerste aanzet tot het aardgasvrij maken van Waddinxveense
wijken. In deze visie worden op hoofdlijnen mogelijkheden beschouwd voor het aardgasvrij maken van
wijken. Daarnaast wordt ook aan grove planning aangegeven van wijken die aaardgasvrij gemaakt
worden.
Het tweede besluit betrof de regionale energiestrategie. Dit betreft een document waarin we als regio
aangeven waar er mogelijkheden zijn om komende jaren voorzieningen voor duurzame
elektriciteitsopwekking te realiseren. In onze regio is gekozen voor een aanpak waarbij maximaal ingezet
wordt op zonnepanelen op daken en langs infra. Als dit op termijn niet voldoende is, wordt ook naar
locaties voor windenergie gekeken. Elektraopwekking met zon (en eventueel wind) zal steeds meer
zichtbaar worden in onze (openbare) ruimte.
Een derde belangrijk besluit betrof het koersdocument Duurzaam Waddinxveen. In dit koersdocument
worden vier grote transities (veranderingsprocessen van een oude naar een nieuwe situatie) beschreven
met concrete doelen voor 2030: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit.
De doelen die gesteld zijn, zijn fors. Het zal een hele uitdaging zijn om deze te concretiseren.
Als je terugkijkt op een jaar besef je pas hoeveel er gebeurt. We zijn dankbaar dat we de kracht van God
ontvingen om het werk te doen!

Lambert den Dekker, raadslid

Cultuur
Het beleidskader cultuur werd behandeld: talenten die ieder mens van God heeft ontvangen, mogen
worden ontwikkeld. Kinderen maken al jong kennis met kunst, cultuur en erfgoed door het speciaal
ontwikkelde materiaal van Stichting Vonk. We hebben samen met het CDA en D66 een motie ingediend
voor erkenning van de dorpsdichter. Deze motie is unaniem aangenomen in de raad. De dorpsdichter
heeft echter zelf besloten om half november 2021 zijn titel in te leveren bij de gemeente. Hij voelde zich
gecensureerd door de wethouder. Piet Hardendood zou tot eind 2022 dorpsdichter zijn en met een
gedichtenwedstrijd zou dan een nieuwe dorpsdichter worden benoemd. Dit proces zal doorgang vinden:
tijdens WadCultureel in september 2022 zal er een nieuwe dorpsdichter worden geïnstalleerd. In de
cultuurnota missen we de aandacht voor de prachtige kunstwerken die gemaakt worden door cliënten
van groepen als Ipse De Bruggen/Larazorg/Gouweburgh etc. Het zal de makers goed doen als hun werk
een plekje of tijdelijk plekje krijgt en gezien wordt door veel Waddinxveners! Wethouder Leferink heeft
toegezegd haar best te gaan doen meer aandacht te geven aan de kunst van andersbegaafden. En daar
zijn we als PCW erg blij mee.
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Menstruatie armoede
In juli heb ik mondelinge vragen gesteld over menstruatie armoede. Helaas komt deze armoede voor bij 1
op de 10 vrouwen en meisjes in Nederland. Wethouder Leferink gaf aan dat met het tegoed op de
kindpas die wordt uitgereikt aan kinderen van ouders met een smalle beurs ook menstruatieproducten
kunnen worden gekocht bij bijvoorbeeld de Hema.

Regiovisie Jeugd en WMO
De regiovisie Midden-Holland voor jeugd en WMO “Scherper aan de wind” werd in oktober behandeld.
Vanuit de RASD (Regionale Afstemmingsoverleg Sociaal Domein) zijn diverse moties en amendementen
opgesteld. Samen met Femke Vleij vertegenwoordig ik in de RASD de gemeenteraad van Waddinxveen.
Als PCW vinden we het allerbelangrijkste dat de inwoners de zorg en ondersteuning blijven ontvangen
die echt nodig is. Door deze regiovisie zal dit behouden blijven, terwijl er wel gewerkt wordt aan de
verbetering van de kwaliteit en gewerkt wordt aan het verminderen van de kosten. Dat is een moeilijke,
maar ook belangrijke opgave in deze tijd van schaarste. Als PCW vinden we het belangrijk dat kinderen
op de basisschool goed worden geholpen op school als er jeugdhulp nodig is. Daarom hebben we de
moties Jeugdhulp en passend onderwijs ingediend samen met CDA en D66 en deze is aangenomen in
de raad. We hebben vernomen dat er sinds kort in de regio wordt gewerkt met zogenaamde slimme
budgetplafonds. De PCW vindt het belangrijk dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de werking
van deze slimme budgetplafonds en zouden graag inzicht hebben in de nadelige bijeffecten daarvan.

Praktijkondersteuners Jeugd
Ik heb aandacht gevraagd voor de PraktijkOndersteuners bij de Huisartsen voor de Jeugd. In de
meicirculaire hadden we gelezen dat er geld was gekomen van het rijk voor de inzet van deze POH’s
voor de jeugd. Deze zijn nog niet actief in Waddinxveen. Wel zijn er gesprekken met de huisartsen en de
inzet van POH’s voor de jeugd wordt besproken. Het is belangrijk dat deze ondersteuners er komen,
omdat zij een spilfunctie vervullen tussen wijkteams en huisartsen en wordt de jeugd niet onnodig
doorverwezen. Ze ontvangen dan eerder de juiste passende jeugdhulp.

Rookvrij Waddinxveen
In november heb ik aandacht gevraagd voor een rookvrij Waddinxveen. De GGD Hollands Midden maakt
zich hard voor een rookvrij Hollands Midden en wil gemeenten ondersteunen in het realiseren van een
rookvrije omgeving. De basisscholen zijn al rookvrij evenals de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
die gevestigd zijn in een basisschool. Maar Wethouder Schippers gaf aan dat de gemeente zeker ambitie
heeft om Waddinxveen rookvrijer te maken. Op 13 december is gestart met gesprekken met diverse
verenigingen die nog niet rookvrij zijn geworden. Als PCW zijn we blij dat de gemeente actief aan de slag
gaat om zo Waddinxveen rookvrijer te maken.

Nieuw zwembad
In de besluitvormende raad in december kwam de visie op een nieuw zwembad vanaf 2030 aan de orde.
Als PCW zijn we voor een nieuw zwembad. Het is belangrijk dat er een zwembad blijft in ons dorp.
Bewegen is goed voor de gezondheid. En voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat ze op
zwemles kunnen om  hun zwemdiploma’s te halen. Vervolgens kunnen zij hun zwemvaardigheid
bijhouden door recreatief te gaan zwemmen of op een zwemvereniging te gaan. De PCW heeft samen
met VVD en WeWa een motie ingediend voor het gaan sparen voor een nieuw zwembad door in 2022 bij
de vaststelling van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve ‘Nieuw zwembad’ in te laten stellen
door het college. Deze motie is unaniem aangenomen. Vanwege een staking van de stemmen bij een
amendement van Weerbaar Waddinxveen om alleen scenario 2 te onderzoeken, zal dit raadsvoorstel in
januari 2022 opnieuw in stemming worden gebracht nadat het amendement in stemming is gebracht. Dit
amendement heeft het in januari ook niet gehaald en daarom zal er eerst een onderzoek komen naar 2
scenario’s: een zwembad met en een zwembad zonder recreatiebad.

Tot slot
Het jaar 2021 stond ook in het teken van het schrijven van het verkiezingsprogramma en het
voorbereiden van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als lid van de (permanente)
campagne commissie van de PCW mocht ik daar veel mee bezig zijn. ‘Hart voor Waddinxveen’ en in het
bijzonder ‘Hart voor de ander’ geeft mij de energie en motivatie om bezig te zijn met het gemeentelijke
politieke werk.
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Sylvia van de Krol-den Ouden, raadslid

Ook in 2021 hebben we met corona te maken en dat betekent wel/geen live vergaderingen. Minder live
contacten kunnen leggen met bewoners van Waddinxveen en dat als volksvertegenwoordiger. 2021 was
ook het jaar waarin de corona maatregelen langzaamaan weer los konden worden gelaten, waarin we
weer zijn gaan nadenken over de komende verkiezingen.

Verkeersvragen;
Als raadslid van de PCW met diverse onderwerpen in mijn portefeuille hebben we ons ook op de diverse
fronten schriftelijk of mondeling laten horen.
Zo zijn we in gesprek gegaan met diverse bewonerscomité Brugweg en Bloemendaal.
Voor de Brugweg hebben we een motie ingediend (in samenspraak Reeuwijk Bodegraven) om samen
met de wethouder van Reeuwijk Bodegraven naar een oplossing te zoeken naar verkeer en
verkeersveiligheid/intensiteit op de Brugweg. Daarnaast gevraagd om het proces rondom de
Bodegravenboog te versnellen. De PCW heeft ook gevraagd om een reserve in te richten voor het
verdere proces rondom de Brugweg alsook ervoor gezorgd dat er binnen de IBOR een reserve fysieke
leefomgeving wordt ingericht wat te gebruiken is voor verkeersvragen die spelen. Mondelinge vragen
gesteld over de verkeershinder rondom de Hefbrug en Henegouwerweg Waddinxveen.
Opnieuw schriftelijk aandacht gevraagd voor het mobiliteitsplan uit 2013 – 2020 welke ge update moet
worden en gevraag hoe het staat met de uitgevoerde risicoanalyse.
Voor de Koningin Wilhelminaplein contacten gezocht met de fietsersbond en ondernemers gevestigd aan
het Koning Wilhelminaplein en vragen over gesteld, omdat er uiteindelijk toch geen rotonde zou komen
maar een verbeterde VRI-installatie. Mondelinge vragen gesteld over signaleringsknop plus een ring in
het wegdek, zodat men geen knop hoeft aan te raken bij een fiets of voetgangersoversteekplaats.
Aandacht gevraagd voor laadpalen en de manier van opladen binnen de Gemeente Waddinxveen. Artikel
32 vragen gesteld over BBG waarbij de focus ligt op het onderzoeken voor de mogelijkheid van een
Coenecooppootje, verkeerd geïnterpreteerde verkeerscijfers en het verdere proces binnen BBG.

Groen:
Artikel 32 vragen Vredeburghzone ingediend als ook politieke vragen over gesteld. Wij zien dit als Groene
long en paspuzzel tussen de verschillende groene gebieden die in dit gebied liggen. In het verlengde
hiervan hebben we ook aan de Groenalliantie vragen gesteld over onderhoud en mogelijke koppeling
tussen groengebieden en het beheer na 2025. Mondelingen vragen gesteld over Japanse duizendknoop
die rond woekert en wat de Gemeente hieraan kan doen. Gevraagd om de mogelijkheid van een
camperplaats te realiseren op camping Breedijk. Schriftelijke vragen gesteld over mogelijk vervuilde
grond Moordrechtboog.
Diversen:
Mondelinge vragen gesteld over onderhoud op Coenecoop terrein i.v.m. bushokje wat er staat en
straatkolken die overgroeid zijn en fietspaden die niet doorlopen.

Vanuit de groene hart rekenkamer mag ik zitting nemen in de programmaraad. Daar de nodige bijdragen
mogen leveren door de uitvoering van een aantal bruikbare rapporten voor de deelnemende gemeenten.

Het is fijn en mooi om te weten dat je het niet alleen doet, maar met elkaar als PCW hebben we hart voor
Waddinxveen.

Hans van Mourik, Raadslid
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In januari 2021 werd ik beëdigd als commissielid. Vanwege corona vond de beëdiging alleen in bijzijn van
de burgemeester plaats. De andere raads- en commissieleden volgden dit digitaal.
Dat gold overigens voor vrijwel alle vergaderingen in 2021. Het was wel jammer dat het daardoor lang
duurde voordat ik met de andere raads- en commissieleden kennis kon maken. 
Ik vond het mooi om als fractievertegenwoordiger wat meer op de achtergrond kennis te mogen maken
met de lokale politiek. Een keur aan onderwerpen passeerde de revue. Van jeugdzorg tot woningbouw en
van recreatie tot verkeersveiligheid. Maar alles met dezelfde gemene deler: in het belang van de
inwoners van ons mooie dorp.
2021: voor mij persoonlijk een jaar van kennismaken, proeven, aftasten. Leerzaam en boeiend!

Bart Drost, Fractievertegenwoordiger

Eind 2019 ben ik beëdigd als fractievertegenwoordiger namens de PCW. Mijn eerste en natuurlijke focus
ligt daarbij op Infrastructuur en Ruimtelijke ordening. Daarnaast heb ik me in 2021 ook nadrukkelijk met
financiën bezig gehouden in de fractie. Veel samen opgetrokken met Hans van Mourik op de thema’s
Beter Bereikbaar Gouwe en de Vredenburghzone en met Jannes Berghout op Financiën.

De tweede helft van het jaar heeft voor mij grotendeels in het teken gestaan van de verkiezingen in Maart
2022. Als voorzitter van de Campagne Commissie was ik gezegend met een mooi team aan mensen om
met elkaar plannen en scenario’s te maken voor de verkiezingen. Zo stonden we begin 2022 klaar om de
straat op te gaan om ons verkiezingsprogramma aan de man/vrouw te brengen.

Corné Verduijn, fractievertegenwoordiger
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