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HOOFDSTUK 1 - PCW: UITGANGSPUNTEN EN VISIE 

1.1 Wat is de PCW 

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) is een 

samenwerkingsverband van ChristenUnie, Staatkundig Gereformeerde 

Partij en de Hervormde Kiesvereniging. De PCW is de lokale 

Waddinxveense christelijke partij die zich inzet voor de inwoners van de 

gemeente. De PCW is actief in de gemeenteraad en in het college van 

burgemeester en wethouders. De PCW vindt betrokkenheid en 

betrouwbaarheid belangrijk.  

1.2 De Bijbel als uitgangspunt 

De Bijbel is het Woord van God, Die onze Schepper,  Onderhouder en in 

Christus Jezus onze Verlosser is. Hij heeft een Boodschap voor alle 

mensen. De Bijbel geeft basisrichtlijnen voor het dagelijkse leven, zoals 

onder andere is weergegeven in de Tien Geboden. Andere belangrijke 

uitgangspunten zijn rentmeesterschap, gerechtigheid, bewerken en 

bewaren van de aarde.  

1.2.1 Oog voor de zwakken en kwetsbaren 
De overheid is door God ingesteld en heeft zowel een dienende functie als 

een gezagsfunctie en wordt in de Bijbel ook rechtstreeks aangesproken op 

‘rechtvaardig zijn’ en opkomen voor het recht van de armen (Psalm 72 en 

de door Jezus uitgesproken Bergrede, Mattheüs 5). Onder zo’n overheid 

heerst vrede en komen mensen tot bloei.  
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1.2.2 Rentmeester zijn 
Als PCW zijn we ons er van bewust dat wij niet de eigenaar van deze 

wereld zijn, maar als rentmeesters over Gods schepping zijn aangesteld. 

Dat heeft dus consequenties voor hoe we omgaan met onze buitenruimte 

en met onze medemens als schepsel van God. Het op Bijbelse wijze 

bebouwen en bewaren van de schepping heeft alles te maken met 

duurzame ontwikkeling. We denken daarbij aan ons handelen aangaande 

het milieu maar ook aan: ruimte, mobiliteit, veiligheid, bedrijvigheid, klimaat, 

grondbeleid en (dieren)welzijn. 

1.3 Betrokken en betrouwbaar 

De PCW draagt al jaren bestuursverantwoordelijkheid. In goede en minder 

goede tijden. Dat alles heeft de PCW tot een ervaren, maar ook 

betrouwbare en stabiele partij gemaakt, die zich erg betrokken voelt bij het 

wel en wee van de burgers als individu en als gemeenschap. Vanuit onze 

christelijke grondslag weten burgers wat zij van ons kunnen verwachten. 

We zijn betrokken en betrouwbaar, maar ook flexibel, omdat ingespeeld 

moet worden op veranderende omstandigheden.  

1.4 Een verstandige overheid 

Een verstandige overheid weet de tering naar de nering te zetten. De 

uitvoering van de wettelijke taken dient naar behoren te worden uitgevoerd. 

De financiële middelen die dan nog over zijn, moeten doordacht worden 

besteed aan voorzieningen voor de burger. Keuzes maken is daarbij 

onvermijdelijk, juist om te kunnen blijven zorgen voor zwakken en 

kwetsbaren. De PCW zal de komende periode voorstellen met financiële 

gevolgen blijven beoordelen op basis van de volgende criteria: Noodzakelijk 
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vanwege 1. wettelijke verplichting, 2. voor Waddinxveen noodzakelijk en 3. 

wenselijk.  

1.5 Betrokkenheid burgers 

De PCW wil bevorderen dat bij het in stand houden of creëren van 

voorzieningen zelfwerkzaamheid van de burger en haar organisaties 

gestimuleerd wordt. Hierbij is communicatie met de burger cruciaal. De 

PCW is van mening dat de plaatselijke overheid zich voortdurend op haar 

rol moet bezinnen. Een overheid die in alles wat burgers vragen wil 

voorzien, is niet gewenst. 
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HOOFDSTUK 2 - SPEERPUNTEN VAN BELEID 

De PCW heeft tien speerpunten die een samenvatting vormen van het 

verkiezingsprogramma. 

1. Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie van 
beleid 

De PCW wil betrokkenheid van de inwoners bevorderen bij de 

totstandkoming en evaluatie van beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) 

inspraak zijn daarvoor beschikbaar. Een onmisbaar element hierbij is 

heldere informatie vanuit de gemeente aan de inwoners. 

2. We bieden Waddinxveners een veilige leefomgeving 

De PCW wil een veilig Waddinxveen. Wij willen dat meer aandacht 

gegeven wordt aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd, maar wat grote 

impact heeft op de inwoners, zoals inbraken en vernielingen.  

3. Mensen zien om naar elkaar, juist ook als het minder goed 
gaat 

De overheid kan niet  alle problemen oplossen. Nu we met z’n allen een 

stapje terug moeten doen, betekent dat ook dat we weer moeten leren om 

meer naar elkaar om te zien. Pas als de eigen sociale kring onvoldoende in 

staat is hulp te verlenen aan iemand met problemen, springt de overheid 

bij. 

Verder vindt de PCW dat er kansen gecreëerd moeten worden voor 

mensen die een uitkering krijgen zodat ze een vorm van tegenprestatie 

kunnen leveren en actief kunnen blijven in de samenleving. 
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4. We willen dat historische gebouwen behouden blijven 

In Waddinxveen is door de jaren heen veel cultuurhistorische bebouwing 

verdwenen. De PCW wil graag de overgebleven historische bebouwing 

voor Waddinxveen behouden. Bij opnieuw bouwen op ‘oude’ locaties willen 

we dat er rekening gehouden wordt met de historische uitstraling. 

5. Er is voldoende en passend woningaanbod 

De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over voldoende en 

passend woningaanbod voor iedereen. 

6. We willen een schoon en goed onderhouden groen 
Waddinxveen 

De PCW wil een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen die gekapt 

moeten worden. Ook willen we de oude voetbalvelden van WSE niet 

gebruiken voor woningbouw. Na de scholenbouw willen we dat de rest van 

de velden een parkachtige setting krijgt waarmee een blijvend ‘groene’ 

invulling gegarandeerd wordt. 

7. Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen 
stressmaatschappij 

De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 

24-uurs stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de 

zondagsrust. Zondag is een dag van rust, waarop de winkels en bedrijven 

gesloten blijven. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en 

uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, ondernemers en 

werknemers van het midden- en kleinbedrijf geholpen. 
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8. Waddinxveen wordt de meest ondernemersvriendelijke 
gemeente van de provincie 

De PCW wil dat de gemeente Waddinxveen zich inzet om de meest 

ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie te worden. Vanuit de 

bestaande middelen willen we een bedrag storten in een 

ondernemersfonds. 

9. We gaan zorgvuldig om met de schepping 

Gods schepping is kostbaar, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

Daarom willen we duurzaamheid stimuleren. De PCW heeft als doel om 

Waddinxveen beter aan de komende generatie door te geven. Als dit 

kansen biedt voor Waddinxveen willen we twee extra windmolens plaatsen 

die, bij de locatiekeuze, zo min mogelijk tot ‘horizonvervuiling’ moeten 

leiden.  

10. We willen een gezond huishoudboekje, zonder dat de 
lasten omhoog gaan 

De PCW wil een gezond huishoudboekje zonder dat de lasten omhoog 

gaan. Problemen worden nu aangepakt en niet doorgeschoven. OZB  mag 

alleen met de inflatie mee stijgen.  
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HOOFDSTUK 3 - UITGANGSPUNTEN PCW VOOR ALGEMEEN 

BESTUUR 

3.1 Een goed bestuur, dicht bij de burger  

De PCW wil dat het gemeentebestuur dienstbaar is aan de hele 

Waddinxveense samenleving. Besturen is dus veel meer dan het vervullen 

van sommige wensen van sommige inwoners. Besluiten vereisen een 

brede maatschappelijke en principiële afweging, waarbij de algemene 

maatschappelijke belangen boven individuele belangen gaan. De PCW 

vindt dat besluiten moeten liggen in de richting van en overeenkomstig 

Gods heilzame voorschriften. 

3.2 Overheid en burgers moeten verantwoordelijkheid nemen 

De PCW wil een sterke samenleving, waarin het voor de inwoners veilig en 

goed leven is. Inwoners en organisaties participeren in de samenleving op 

eigen initiatief, zelfstandig of in samenwerking met de gemeente. 

3.3 Heldere communicatie en samen doen 

Burgers nemen we serieus en betrekken we zo veel mogelijk al in de 

initiatieffase bij beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn 

daarvoor goede instrumenten. Een onmisbaar element hierbij is heldere 

informatie vanuit de gemeente aan de inwoners. Zij moeten vooraf duidelijk 

weten binnen welke kaders zij kunnen meepraten, meedenken en 

meebeslissen en waar hun rol eindigt en de verantwoordelijkheid van het 

gemeentebestuur verder gaat. De gemeente dient goed te communiceren 

zodat burgers weten waar ze aan toe zijn.  
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3.4 Bestuurders en ambtenaren dienen integer te handelen 

Voor de PCW staat voorop dat alle betrokkenen bij de gemeentelijke 

overheid betrouwbaar, eerlijk en integer behoren te handelen.  

Ambtenaren en raadsleden dienen zich te onthouden van inmenging in 

besluiten waar zij direct of indirect een zakelijk of privébelang bij hebben. 

3.5 De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente en 
representeert de bevolking 

De gemeenteraad is wettelijk het hoofd van de gemeente Waddinxveen. De 

raad stelt beleidskaders vast voor het college en controleert hen. De 

gemeenteraad vervult steeds meer voor inwoners een vertrouwenspositie 

tussen hen en de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad 

vertegenwoordigt de bevolking en daarom wil de PCW-fractie continu 

contacten onderhouden met inwoners en organisaties. 

3.6 Waddinxveen moet veilig zijn  

De PCW wil een veilig Waddinxveen. Wij willen dat de politie meer 

aandacht schenkt aan wat in het jargon kleine criminaliteit wordt genoemd, 

maar wat grote impact heeft voor de inwoners, bijvoorbeeld: inbraken en 

vernielingen. De wijkagent is voor de inwoners zichtbaar aanwezig en blijft 

zich actief inzetten voor de inwoners. 

De brandweer vervult een spilfunctie in de veiligheidsketen en moet 

daarvoor, ook in Waddinxveen, voldoende toegerust zijn. 

3.7 Zelfstandigheid, samenwerken in de regio  

De PCW kiest voor een sterk bestuur, blijvende zelfstandigheid en (waar 

wenselijk en nodig) voor regionale samenwerking nieuwe stijl. Bij die 
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samenwerking waakt de PCW over de democratische legitimatie van de 

samenwerkingsorganen (dat is: voldoende invloed houden vanuit de 

gemeenteraden). Waddinxveen blijft betrokken bij de ontwikkelingen in de 

Zuidplaspolder, maar zal die ontwikkelingen kritisch volgen.  

3.8 Karakter van Waddinxveen 

De PCW hecht veel waarde aan het christelijk en dorpse karakter, dat de 

Waddinxveense samenleving stempelt en wil die elementen koesteren en 

beschermen. 

Waddinxveen draait op vrijwilligers. We hebben een rijk verenigingsleven 

en actieve clubs. We denken aan kerkelijke en culturele verenigingen, 

sportclubs en hobbyclubs, enzovoorts. Dat willen we graag zo houden en 

de gemeente blijft dat steunen met woord en daad.  
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HOOFDSTUK 4 - SOCIAAL BELEID 

4.1 Omzien naar elkaar 

De PCW voelt zich verantwoordelijk voor een verantwoord armoede- en 

sociaalbeleid in de gemeente. Zij laat zich daarbij inspireren door de Bijbel, 

waarin een- en andermaal opgeroepen wordt zorg te dragen voor de 

zwakken en hulpbehoevenden. 

Deze oproep geldt voor de overheid, maar niet minder voor individuen. We 

zijn het in de achterliggende jaren normaal gaan vinden dat de overheid alle 

problemen oplost. Dat is een eenzijdige houding, en doet geen recht aan 

ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Nu we met z’n allen een stapje 

terug moeten doen, betekent dat ook dat we weer moeten leren om meer 

naar elkaar om te zien. In Waddinxveen realiseert de gemeente deze 

verandering onder meer met de zogenaamde Kanteling in de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. Dat betekent dat bij een hulpvraag 

bekeken wordt wat de echte vraag is en hoe de omgeving mogelijk kan 

helpen. Pas als de eigen sociale kring onvoldoende in staat is te helpen, 

springt de overheid bij. 

Bij deze nieuwe ontwikkelingen mag niemand buiten de boot vallen. 

Iedereen die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. De PCW gaat er 

daarbij van uit dat sterke schouders zwaardere lasten aankunnen. Dit 

principe betekent dat van inwoners die gezond en welvarend zijn, gevraagd 

mag worden dat zij (extra) steun verlenen aan hun naasten, bijvoorbeeld  

familie, vrienden of buren, maar ook aan de samenleving in het algemeen. 

Die steun kan van financiële aard zijn, maar ook praktisch zoals 

mantelzorgorganisaties.  
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De gemeente heeft hierbij een faciliterende en regisserende rol door 

kerken, (buurt)verenigingen, enzovoorts met elkaar te verbinden. 

De PCW hecht waarde aan voorzieningen waar op buurtniveau ontmoeting 

kan plaatsvinden. Dit kan bijdragen aan het vormen van netwerken rond 

eenzamen die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Een bestaand voorbeeld 

hiervan is het openstellen van kerkgebouwen voor ontmoeting van 

buurtbewoners op doordeweekse dagen. 

Nu de rijksoverheid, door de decentralisaties rond werk en inkomen, 

jeugdzorg en AWBZ begeleiding, een aantal belangrijke taken op het bordje 

van de gemeenten legt, komt het er voor gemeenten op aan een goede 

balans te vinden tussen wat de burgers zelf kunnen (en wat van hen 

gevraagd mag worden) en wat tot de taak van de overheid behoort. 

Actiepunten: 

• Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert de gemeente 

in training van ambtenaren, professionals en vrijwilligers. 

• De gemeente investeert in contacten en samenwerking met 

plaatselijke organisaties zoals het Platform Sociaal Waddinxveen 

en de plaatselijke diaconieën.  

• De gemeente stimuleert via de wijkplatforms activiteiten op 

buurtniveau. 

• De gemeente heeft speciaal beleid voor ondersteuning van 

mantelzorgers. 

4.2 Sociaal beleid 

De PCW vindt dat de toedeling en besteding van de gelden voor de drie 

decentralisaties transparant moet zijn. Daardoor wordt bijvoorbeeld 
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inzichtelijk wat het eigen gemeentelijk beleid kost, maar ook wat de 

samenwerkingsverbanden kosten. 

Het beleid dat Waddinxveen samen met een aantal buurgemeenten aan het 

ontwikkelen is voor het sociale domein, moet stabiel en toekomstbestendig 

zijn. Waar noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening) moet 

samengewerkt worden met andere gemeenten, waar mogelijk (zoals 

bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging) moet Waddinxveen zelf het 

beleid bepalen.  

Actiepunten: 

• De gemeente betrekt burgers, bedrijven, belangenbehartigers en 

andere betrokkenen zo vroeg, veel en vaak als mogelijk bij de 

vorming en uitvoering van het sociaal beleid. 

4.3 Armoedebestrijding 

Armoede zou niet mogen voorkomen in Waddinxveen. Dat vraagt 

inspanning van overheid en inwoners. De gemeente verstrekt uitkeringen 

aan hen die daarvoor in aanmerking komen. De PCW vindt dat er kansen 

gecreëerd moeten worden voor mensen die een uitkering krijgen zodat ze 

een vorm van tegenprestatie kunnen leveren. De gemeente mag een 

beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Het 

moet om aanvullende taken gaan, in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, 

buurtcentra, bedrijven enzovoorts. Mensen moeten daarbij wel 

keuzemogelijkheden hebben en zelf ook met voorstellen kunnen komen. 
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Actiepunten: 

• Inwoners die geen uitkering ontvangen, maar die afhankelijk zijn 

van een inkomen dat het wettelijk maximum bedraagt van de 

voor hen geldende bijstandsnorm, kunnen ook een beroep doen 

op de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in het kader 

van het armoedebeleid. 

• De gemeente creëert kansen voor en mag een beroep doen op 

de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. 

• Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden 

voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) 

kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo 

zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen 

of zich niet kunnen ontspannen. 

4.4 Ouderen 

Bij het meer vraaggericht leveren van zorg, is het risico groot dat ouderen 

zonder sociaal netwerk buiten de boot vallen. De PCW vindt dat de 

gemeente een rol heeft om dit te voorkomen. We zien mogelijkheden dat de 

gemeente hier een faciliterende en regisserende rol in heeft door kerken, 

(buurt)verenigingen, enzovoorts met elkaar en met de gemeente in een 

netwerk te verbinden. 

Actiepunten: 

• Stimuleren van netwerken vanuit buurten en kerken, zodat 

ouderen qua zorg niet tussen wal en schip terechtkomen.  

• Voorkomen dat ouderen zonder sociaal netwerk geen 

vraaggerichte hulp ontvangen (Palet welzijn). 
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De PCW vindt het van belang dat Waddinxveen passende huisvesting biedt 

voor een groter wordende groep ouderen die zelfstandig kunnen/moeten 

wonen. De gemeente heeft hierbij minimaal een stimulerende rol richting 

marktpartijen. Daarnaast dient de gemeente zich in te zetten om hier 

afspraken over te maken met de woningcorporatie. 

Nu Souburgh dreigt te verdwijnen, moet de gemeente alles op alles zetten 

om ervoor te zorgen dat er gelijkwaardige voorzieningen terugkomen die 

ertoe bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk (zelfstandig) in Waddinxveen 

kunnen blijven wonen. 

Actiepunten: 

• Zorgdragen voor voldoende woningaanbod voor ouderen, die 

(zelfstandig) in Waddinxveen willen blijven wonen. 

• Ondersteunen van (particuliere initiatieven voor) behoud van 

‘Souburgh-achtige’ voorzieningen. 
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HOOFDSTUK 5 - LEEFOMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING EN 

OPENBARE RUIMTE 

5.1 Een veilige en leefbare openbare ruimte 

Overheid, inwoners, bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke 

organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige en leefbare 

openbare ruimte in Waddinxveen. 

Actiepunt: 

• Inwoners en mogelijk andere relevante belanghebbenden worden 

betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte.  

5.2 Openbaar groen 

Het vele groen in de gemeente is kenmerkend voor Waddinxveen en is 

voor veel bewoners een van de redenen waarom zij hier zo prettig wonen. 

Vanwege veiligheid is het soms niet te voorkomen dat groen wordt 

verwijderd of uitgedund. De PCW zet in op een veilige inrichting van het 

openbaar groen. Daarnaast moet verwijderd groen zo veel mogelijk 

vervangen worden. 

Actiepunt: 

• Er wordt ingezet op een maximaal behoud van bestaande bomen 

en ander openbaar groen. 

5.3 Schone openbare ruimte 

De PCW vindt een schone, veilige en aantrekkelijke groene openbare 

ruimte belangrijk.  
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Actiepunt:  

• Het bestrijden van zwerfafval moet worden voortgezet en 

geïntensiveerd. 

5.4 Verkeer: goed bereikbaar 

De verkeerscirculatie in Waddinxveen moet soepel verlopen. De 

bereikbaarheid van Waddinxveen moet verder worden verbeterd, zowel 

over de weg als met het openbaar vervoer. Een structurele oplossing biedt 

de aanleg van de randwegenstructuur. Doorgaande verkeerstromen 

worden zo om de bebouwde kom heen geleid. 

Een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen is belangrijk voor een 

goed vestigingsklimaat. De bereikbaarheid per openbaar vervoer van de 

bedrijventerreinen moet blijvend aandachtspunt zijn voor de gemeente.  

Actiepunten: 

• De knelpunten uit het Mobiliteitsplan voortvarend aanpakken, 

waarbij het oplossen van de grootste knelpunten en van onveilige 

situaties prioriteit krijgen. 

• Sluipverkeer moet worden tegengegaan. 

• Volledige realisatie van de Bentwoudlaan vanaf de A12 tot aan 

de Hoogeveenseweg. 

• Verdere verbetering van het openbaar vervoer. 

• Gemeente en bedrijfsleven brengen bereikbaarheid met 

openbaar vervoer van de bedrijventerreinen onder de aandacht 

van de vervoersmaatschappij en/of onderzoeken op welke 

andere wijze dit opgepakt kan worden om zo maximale 

bereikbaarheid te realiseren. 
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5.5 Verkeer: aandacht voor de fietser 

De PCW wil meer aandacht voor fietsers in het verkeer. Enerzijds om recht 

te doen aan hun positie als zwakkere verkeersdeelnemer. Anderzijds om 

het fietsen aantrekkelijker te maken en het fietsgebruik te stimuleren. Meer 

fiets en minder auto is goed voor milieu en gezondheid. 

Actiepunten:  

• Zodra er nieuwe landelijke richtlijnen zijn, passen we die in 

Waddinxveen toe. 

• Handhaven subsidiëring verkeersproef voor jongeren in groep 7 

en/of 8.  

5.6 Verkeer en toegankelijkheid: aandacht voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers 

De inrichting van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet 

geschikt en veilig zijn voor gebruik door kwetsbare verkeerdeelnemers. 

Actiepunten: 

• Drempels, verlichting en signaleringen moeten worden aangepast 

op gebruik door mindervaliden. 

• De inrichting van de openbare ruimte moet ‘rolstoel- en 

rollatorvriendelijk’ zijn. 

5.7 Voldoende parkeervoorzieningen 

De PCW vindt het belangrijk dat de parkeerproblemen die in wijken bestaan 

worden aangepakt. De parkeerdruk is op sommige plekken zo groot dat dit 

de leefbaarheid en de veiligheid (bereikbaarheid door hulpdiensten) in 

gevaar brengt. 
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Actiepunten: 

• Met bewoners en wijkplatforms in gesprek gaan over mogelijke 

oplossingen. 

• Afdoende parkeernormen hanteren voor nieuwe woonwijken / 

projecten. 

• Bij wijkrenovatie aandacht schenken aan de noodzaak en 

mogelijkheden voor uitbreiding van parkeervoorzieningen. 

• Onderzoek doen of parkeervoorzieningen voor doelgroepen een 

oplossing kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld een beveiligd 

parkeerterrein voor bestelbusjes. 

5.8 Voldoende en passend woningaanbod 

De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over voldoende en 

voor iedereen passend woningaanbod. Aandachtspunten hierbij zijn: 

doorstroming op de woningmarkt bevorderen, verkorting van de wachtlijsten 

voor sociale huurwoningen, vergroting van de kans op een betaalbare 

(koop)woning, voldoende aanbod van seniorenwoningen en zorgwoningen 

nabij elementaire (zorg)voorzieningen. 

Actiepunten: 

• Het woningbouwprogramma aansluiten bij vraag uit de markt. 

Denk hierbij aan een toename van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. 

• Flexibele invulling van zowel bestaande als nieuwe 

ontwikkellocaties, onder meer door een verantwoorde verruiming 

van (bestemmingsplan)kaders. Denk hierbij aan minder strakke 

kaders over het aantal en het soort woningen dat binnen een 
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plan gerealiseerd mag worden. Denk ook aan (tijdelijk) 

alternatieve aanwending van leegstaande bedrijfspanden, 

bijvoorbeeld als huisvesting voor starters. 

• Met partijen de mogelijkheid onderzoeken van nieuwe huis-

vesting(sconcepten) voor senioren. Hierbij rekening houdend met 

het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en zorg aan 

huis kunnen hebben.  

• Aanbod van middeldure huurwoningen (€ 700 - € 800 per maand) 

vergroten in samenspraak met Woonpartners Midden-Holland en 

andere marktpartijen.  

• De starterslening voor koopwoningen in stand te houden, in elk 

geval zolang ook de regering hiervoor budget beschikbaar stelt. 

5.9 Behoud van historische gebouwen 

In Waddinxveen is door de jaren heen veel cultuurhistorische bebouwing 

verdwenen. De PCW hecht er aan om de overgebleven historische 

bebouwing voor Waddinxveen te behouden.  

Actiepunten: 

• Zeer terughoudend zijn ten aanzien van ontwikkelingen die ten 

koste gaan van historische bebouwing. 

• In overleg met eigenaren van panden en historische vereniging 

een gemeentelijke monumentenlijst opstellen. 

• De gemeente moet eigenaren van cultuur-historische panden en 

monumenten actief aanschrijven op onderhoud en behoud 

beeldkwaliteit. 
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5.10 Gebruik maken van lege ruimte 

Door de economische crisis blijven diverse percelen leeg. Dit werkt 

verloedering in de hand en heeft een negatief effect op de leefbaarheid. De 

PCW wil een actief beleid om de lege plekken in Waddinxveen tijdelijk 

nuttig in te vullen. 

Actiepunten: 

• Een concreet actieplan opstellen met voorstellen voor het 

realiseren van bijvoorbeeld pleinen, betegelde parkeerterreinen, 

onderhoudsarme groenvoorzieningen, stadstuintjes, 

speelvoorzieningen, trapveldjes. 

• Een beroep doen op alle (private) eigenaren van braakliggende 

percelen om actief bij te dragen aan een schoon en fris uitziend 

Waddinxveen. 

5.11 Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen 

De PCW zet in op behoud van bestaande bedrijven. Een optimale invulling 

van de bestaande bedrijventerreinen is hiervoor belangrijk. De toenemende 

leegstand van bedrijventerreinen moet tegen worden gegaan.  

Actiepunten: 

• Proactief beleid waarbij de gemeente zorgdraagt voor een 

actueel en passend voorzieningenniveau. Denk hierbij aan zaken 

als een schone en goed onderhouden openbare ruimte en goede 

ontsluiting met het openbaar vervoer.  

• Proactieve samenwerking met onder andere ICW en OVW door 

monitoren actuele huisvestingsbehoefte van bestaande 

bedrijven. 



 

Verkiezingsprogramma PCW 2014-2018 

- pagina 26 - 

• In beginsel geen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, maar 

inzetten op (her)huisvesting van bedrijven op bestaande 

terreinen. Nieuwe bedrijventerreinen alleen toestaan als deze 

duidelijk complementair zijn aan de bestaande terreinen en 

ruimte bieden voor bedrijven die niet op bestaande terreinen 

terecht kunnen.  

5.12 Visie op de Passage en winkelstrips 

Door het nieuwe centrum verandert de rol van de Passage en diverse 

winkelstrips, waarbij leegstand en verpaupering op de loer liggen. Dit moet 

voorkomen worden. 

Actiepunten: 

• Samen met lokaal bedrijfsleven een integrale toekomstvisie 

opstellen over de invulling en mogelijke (her)bestemming van de 

betreffende gebieden. 

5.13 Agrarische bedrijven 

Agrarische bedrijven zijn mede van belang voor de lokale en regionale 

economie. Daarom moet de opstelling van de gemeente richting de groene 

sector coöperatief zijn en waar mogelijk faciliterend. Waar bedrijvigheid 

wordt gestaakt moet ook hier leegstand en verpaupering worden 

voorkomen. 

Actiepunten: 

• Samenwerking met en tussen diverse Greenport-gemeentes 

continueren. 
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• In beleid en regelgeving rekening houden met actuele 

(economische)  ontwikkelingen (flexibiliteit). 

• In ruimtelijk beleid mogelijkheden open laten voor aanverwante 

nevenactiviteiten. 

5.14 Natuur en landschap  

De rust en openheid van het landelijk gebied staan onder druk. Nieuwe 

ontwikkellocaties moeten daarom zorgvuldig ruimtelijk worden ingepast 

zodat Waddinxveen een aantrekkelijke leefomgeving blijft behouden. 

Daarbij moeten natuur en landschap aandacht blijven behouden.  

Actiepunt: 

• Alert zijn op een zorgvuldige inpassing van ruimtelijke en 

economische ontwikkeling in leefomgeving en natuur. 

5.15 Grondbeleid 

In Waddinxveen wordt tegen de economische tegenwind in redelijk veel 

gebouwd. Toch worden ook hier bouwprojecten niet of niet volledig 

gerealiseerd. Om risico’s voor de gemeente beheersbaar te houden en 

onderlinge concurrentie tussen projecten te vermijden, is de gemeente 

terughoudend ten aanzien van nieuwe projecten. Er zal geen actief 

grondbeleid worden gevoerd. Passief grondbeleid wordt kritisch ingezet; er 

wordt alleen medewerking gegeven als dit vanuit maatschappelijk oogpunt 

dringend gewenst is, dan wel indien het nieuwe plan bewezen aanvullend is 

op reeds bestaande plannen.  

Actiepunten: 

• Er wordt geen nieuw actief grondbeleid gevoerd. 
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• WSE-terrein wordt (met uitzondering van de Scholenbouw Noord) 

niet ontwikkeld, maar krijgt functie als openbaar groen. 

• Nieuwe ontwikkelingen door ontwikkelaars worden alleen 

gefaciliteerd wanneer ze onderscheidend zijn en op korte termijn 

aantoonbaar leiden tot realisatie/resultaat. 

• Onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid voor nieuwe 

uitgiftecategorie voor middeldure huurwoningen. 
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HOOFDSTUK 6 - ECONOMIE EN DUURZAAMHEID 

6.1 Geen stressmaatschappij 

De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-

uurs stressmaatschappij niet bevorderen. 

De Bijbelse structuur van doordeweeks werken en zondags rusten is 

wereldwijd een goede structuur gebleken. Rust is een must. Dus ook voor 

Waddinxveen. 

De PCW is voor de zondagsrust. Zondag is een dag van rust, waarop de 

winkels en bedrijven gesloten blijven. Een dag van kerkgang, bezinning, 

sociale contacten en uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, 

ondernemers en werknemers geholpen. 

Actiepunten: 

• Aantasting van de zondagsrust bij evenementen of activiteiten 

voorkomen of, waar het niet anders kan, beperken. 

• Opkomen voor (rust)belangen kleinere winkeliers, ondernemers 

en werknemers.  

6.2 Werkgelegenheid stimuleren 

De economische crisis zorgt voor veel werkloosheid, veel 

bedrijfsbeëindiging en daarmee verlies aan werkgelegenheid. De lokale 

overheid is slechts een van de vele spelers in het veld van de economische 

ontwikkeling. Waar het kan, moet zij haar rol oppakken. De gemeente kan 

en moet daarom vooral stimulerend optreden om werkgelegenheid te 

behouden of te creëren.  

Vormen van maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven die 

gestimuleerd moeten worden, zijn bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen voor 
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langdurige werklozen. De gemeente moet zich - binnen haar beperkte 

mogelijkheden op dit terrein - inspannen. 

De gemeente zet in op een goede samenwerking met andere overheden 

als het gaat om behoud en aantrekken van werkgelegenheid.  

Actiepunten: 

• Behoud werkgelegenheid stimuleren: actief optreden gemeente 

om bedrijfsverplaatsing uit Waddinxveen dan wel 

bedrijfsbeëindiging in Waddinxveen te voorkomen. 

• Behouden en stimuleren van een goed vestigingsklimaat. 

• Inzetten op een gedifferentieerd arbeidsaanbod. 

• Stimuleren maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

• Regionale samenwerking en afstemming om werkgelegenheid te 

bevorderen inclusief stageplaatsen. 

• Stimuleren van inzetten van mensen met een beperking op de 

arbeidsmarkt.  

6.3 Een gezond functionerend midden- en kleinbedrijf  

Waddinxveen heeft veel belang bij een financieel gezond en goed 

functionerend midden- en kleinbedrijf. Het is één van de banenmotors voor 

de bevolking. Daarom koesteren we hun aanwezigheid en zijn we zuinig op 

hen. Ondernemers die zich in Waddinxveen willen vestigen of al in 

Waddinxveen gevestigd zijn, moeten snel en deskundig geholpen worden. 

De gemeente dient slagvaardig in te spelen op vragen om medewerking tot 

vestiging c.q. uitbreiding van bedrijven en moet zorgen voor snelle 

aanpassing van bestemmingsplannen en voor een soepel verloop van 

andere administratieve en bestuurlijke procedures. 
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Daarnaast wordt de leefbaarheid niet alleen lokaal, maar ook op wijkniveau 

bepaald door de aanwezigheid van kleine bedrijven (en winkels). Door de 

gewijzigde economische omstandigheden is het niet meer vanzelfsprekend 

dat deze kunnen functioneren.  

Actiepunten: 

• Veiligheid in winkelgebieden heeft prioriteit. 

• De gemeente Waddinxveen zet zich in om de meest 

ondernemersvriendelijke gemeente van de regio te worden. 

• Meewerken aan citymarketing.  

• Inrichten van een ondernemersfonds. 

• Ondernemers(verenigingen) worden actief betrokken bij planning, 

inrichting en uitvoering van werkzaamheden in de openbare 

ruimte. 

• Geen detailhandel op bedrijventerreinen. 

• Onnodige administratieve lastendruk blijven voorkomen. 

6.4 Lokaal en sociaal aanbestedings- en inkoopbeleid 

De PCW vindt het belangrijk dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid een 

positieve bijdrage levert aan het milieu en de Waddinxveense samenleving, 

economie en werkgelegenheid (waaronder werkgelegenheid voor mensen 

met beperkingen). 

Actiepunten: 

• Bij aanbesteding en inkoop voorrang geven aan lokale bedrijven, 

voor zover dit wettelijk is toegestaan. Daarbij houden we ook 

rekening met duurzaamheid en de mate waarin mensen met een 

arbeidshandicap worden ingeschakeld. 
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6.5 Duurzaamheid  

Duurzaamheid is voor de PCW geen modewoord, maar een werkwoord. 

Gods schepping is kostbaar, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

Als goede rentmeesters hebben we een blijvende opgave om verantwoord 

om te gaan met onze leefomgeving. De PCW heeft als doel om 

Waddinxveen beter aan de komende generatie door te geven. 

Actiepunten: 

• Een verplichte duurzaamheidsparagraaf opnemen in 

bestemmingsplannen en deze nadrukkelijk in de beoordeling en 

de besluitvorming meenemen. 

• Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft inwoners en 

bedrijven stimuleren om gebruik te maken van 

energiebesparende middelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers 

en warmtepompen. 

• Zoveel mogelijk duurzame energie, zeker in nieuwe woonwijken. 

• Stimuleren van energiebesparingsprogramma’s, zoals isolatie, 

zonnepanelen en dergelijke. 

• Gemeente vervult voorbeeldfunctie door energiebesparing in 

gemeentelijke gebouwen en het gebruik van groene stroom. 

• Als dit kansen biedt voor Waddinxveen twee extra windmolens 

plaatsen die, bij de plaatskeuze, zo min mogelijk tot 

“horizonvervuiling” moeten leiden.  

6.6 Milieubewust handelen stimuleren 

De PCW wil de burger bewust blijven maken van de gevolgen van het 

eigen handelen voor het milieu. Door voorlichting en concrete maatregelen 
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kunnen mensen aangezet worden tot gedragsverandering, bijvoorbeeld bij 

huishoudelijk afval. 

De PCW is voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit wil zij tot 

uitdrukking laten komen in differentiatie van de tarieven van de 

afvalstoffenheffing.  

Actiepunten: 

• Inwoners bewust maken van eigen gedrag, onder andere  door 

handhaving en voorlichting. 

• Differentiatie van tarieven, mits dit uit het oogpunt van kosten 

verantwoord is. 
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HOOFDSTUK 7 - CULTUUR EN SPORT 

7.1 Cultureel voorzieningenniveau 

Waddinxveen heeft (veel) voorzieningen op (hoog) niveau. Als PCW willen 

we een juiste balans tussen voorzieningen voor cultuur en voor sport. 

Cultuureducatie kan een nuttige bijdrage leveren bij de algemene 

ontwikkeling en is in die zin even belangrijk als sportbeoefening. 

De PCW is voorstander van een centrale plek voor wijkoverstijgende 

culturele activiteiten. Daarbij zijn er voor ons twee belangrijke voorwaarden: 

het moet passen bij de Waddinxveense cultuur zowel qua programmering 

als zondagse invulling; daarnaast dient de gemeente zich maximaal in te 

zetten voor een commerciële exploitatie. 

Actiepunten: 

• Balans tot stand brengen tussen subsidiëring sport en 

subsidiëring cultuur. 

• Een ruimte voor wijkoverstijgende culturele activiteiten moet 

commercieel geëxploiteerd worden. 

7.2 Bibliotheek en dorpshuis 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van boeken en lezen zijn niet tegen te 

houden (e-book, enzovoorts). Deze ontwikkelingen kunnen een bedreiging 

zijn/worden voor bibliotheken. Aan de andere kant creëert het ook een kans 

dat de bibliotheek meer een ontmoetingscentrum wordt, waarbij 

ontmoeting, gezelligheid, sociale contacten en werkplekken centraal staan. 

In een multifunctioneel gebouw (met het karakter van een dorpshuis) 

kunnen deze functies ondergebracht worden. De PCW is voorstander van 

een dergelijk dorpshuis. Door deze functies onder te brengen in het nieuwe 
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winkelcentrum krijgt het centrum ook op deze manier een impuls en wordt 

de  aantrekkelijkheid hierdoor vergroot. Ook kerken kunnen gestimuleerd 

worden activiteiten te ontwikkelen in het dorpshuis. 

Actiepunten:  

• Stimuleren van een bredere functie van de bibliotheek in de vorm 

van ontmoeting en rustplek. 

• Bibliotheek met Centrum voor Jeugd en gezin en andere 

instanties onderbrengen in dorpshuis. 

• Bovenwijkse (culturele) activiteiten moeten passen binnen de 

Waddinxveense samenleving. 

7.3 Sport 

Sporten is belangrijk voor gezondheid maar ook voor het leren omgaan met 

elkaar en met ‘winnen en verliezen’. Sporten dient daarom in de basis voor 

iedereen mogelijk te zijn. Als het nodig is, draagt de gemeente bij voor 

minima. 

In de achterliggende periode heeft de gemeente veel geïnvesteerd in sport. 

Nu breekt voor de sportlocaties een periode van beheren en onderhouden 

aan. De PCW streeft daarbij naar zoveel mogelijk inzet van vrijwilligers.  

Waddinxveen heeft relatief hoogwaardige voorzieningen voor sport. Dit 

brengt kosten met zich mee. Gebruikers van deze voorzieningen betalen 

daarom een vergoeding die in redelijke verhouding staan met de kosten. De 

PCW is daarbij voorstander van het instellen van een beheerscommissie 

voor de exploitatie en het onderhoud van de sportvoorzieningen. 
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Actiepunten:  

• Sport moet bereikbaar blijven voor kinderen van ouders, die op 

minimaniveau leven. 

• Sportlocaties moeten goed beheerd worden (met inzet van 

vrijwilligers). 

7.4 Zwembad 

De gemeente heeft enkele jaren terug bewust gekozen voor renovatie van 

het zwembad. Daarmee is uitgesproken dat het zwembad een 

onlosmakelijke band met sportbeoefening en welzijn heeft.  

Gestreefd moet worden naar een lagere bijdrage van de gemeente in het 

nadelig saldo van het zwembad. 

Actiepunt: 

• De gemeente probeert haar financiële bijdrage aan het zwembad 

te verlagen.  
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HOOFDSTUK 8 - ONDERWIJS EN JEUGDZORG  

8.1 Onderwijsvoorzieningen  

Waddinxveen kent veel en goede onderwijsvoorzieningen. De PCW vindt 

dit van belang en hecht er waarde aan dat dit zo blijft. 

Actiepunt: 

• Handhaven van het niveau van de voorzieningen. 

8.2 Leerlingenvervoer 

Leerlingenvervoer van jongeren naar scholen voor speciaal onderwijs 

buiten Waddinxveen is een noodzakelijke voorziening. Door steeds 

verdergaande bezuinigingen staat deze voorziening onder druk. Van de 

betrokkenen wordt meer zelfredzaamheid verwacht door hulp in te roepen 

van familie en kennissen. Het huidige beleid dat voorziet in oplossingen 

voor schrijnende gevallen moet ruimhartig worden toegepast.  

Actiepunten: 

• Handhaven van het niveau van deze voorziening. 

• Het streven naar efficiency door gecombineerd vervoer, waarbij 

de kwaliteit van dit gecombineerde vervoer bewaakt en 

gewaarborgd moet worden.  

8.3 Scholen en CJG  

De gemeentelijke overheid heeft de taak scholen vroegtijdig te informeren 

zodat problemen op tijd kunnen worden gesignaleerd en adequaat hulp kan 

worden geboden. De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is 

hierin van groot belang.  



 

Verkiezingsprogramma PCW 2014-2018 

- pagina 38 - 

Actiepunt: 

• Het op tijd informeren van scholen over kinderen met gedrags- of 

gezinsproblemen en waar nodig het vervullen van een 

faciliterende rol. 

8.4 Onderwijshuisvesting  

Modern activerend onderwijs stelt steeds meer eisen aan de kwaliteit van 

de onderwijshuisvesting. Daarnaast vraagt veranderende wetgeving dat 

scholen op grond van het ondersteuningsprofiel meer thuisnabij onderwijs 

kunnen realiseren voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit 

zal extra eisen voor huisvesting met zich meebrengen.  

Actiepunt: 

• Het waarborgen dat plannen voor nieuwe huisvesting flexibel zijn 

en mogelijkheden bieden voor invulling van speciaal onderwijs. 

8.5 Ontmoetingsplekken voor jongeren 

Wensen van jongeren zijn sterk aan verandering onderhevig. Wat vandaag 

“in” is kan morgen weer “out” zijn. Faciliteiten voor jongeren moeten dus 

flexibel zijn. De jeugd van nu blijkt vooral behoefte te hebben aan 

ontmoeting met elkaar, op plaatsen zoals thuis, buiten of op de 

sportvereniging. De gemeente moet hierop anticiperen. De PCW is van 

mening dat het moet gaan om voorzieningen op beperkte schaal, flexibel en 

op een passende plek. Geen dure voorzieningen, maar robuust en 

eenvoudig. De jongeren moeten hierbij betrokken worden en gestimuleerd 

worden hierin zelf ook een actieve rol te vervullen.  
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Actiepunten  

• Bestaande mogelijkheden optimaliseren, met name die faciliteiten 

die gericht zijn op ontmoeten. 

• Het analyseren van de behoefte van jongeren en het vertalen 

hiervan in flexibele oplossingen. 

8.6 Speelruimte voor de kinderen  in de wijken 

De leefbaarheid van een woonwijk wordt mede bepaald door voldoende 

voorzieningen voor de kinderen Belangrijk is dat bewegen wordt 

gestimuleerd door speelplaatsen die daartoe uitdagen.  

Actiepunten:  

• Voldoende speelvoorzieningen voor kleine en grote kinderen. 

• Aandacht voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid rondom 

speelvoorzieningen. 

• Onderzoek of delen van plantsoenen omgezet kunnen worden 

naar wat ruigere speelruimtes voor grotere kinderen. 



 

Verkiezingsprogramma PCW 2014-2018 

- pagina 40 - 

HOOFDSTUK 9 - FINANCIËN  

9.1 Financieel beleid 

De PCW vindt het een uitdaging de financiële positie van de gemeente 

gezond te houden. Als gevolg van het kabinetsbeleid en de voortslepende 

crisis bestaat de kans dat opnieuw beleidskeuzes nodig zijn om de 

meerjarenbegroting sluitend te houden. Al met al moet de tering naar de 

nering gezet blijven worden.  

Actiepunten:  

• Bij nieuwe beleidskeuzes zal de PCW zich opnieuw inzetten om 

het armoedebeleid te ontzien. 

• De PCW wil (het inzicht in) de goede vermogenspositie van de 

gemeente de komende vier jaar vasthouden. 

9.2 Keuzes maken 

De PCW hanteert voor de programmabegroting het uitgangspunt dat 

tegenover structurele lasten structurele baten staan en tegenover 

incidentele lasten incidentele baten. De (meerjaren)begroting van de 

gemeente Waddinxveen is dan reëel sluitend. Dit betekent dat het 

eindsaldo van de begroting “nul” of “positief” is. 

Actiepunten:  

• Beleidsombuigingen, regionaal samenwerken en zich beperken 

tot de kerntaken, zijn in de ogen van de PCW noodzakelijk, zeker 

in deze tijd van crisis en schaarste. 
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• Beleidskeuzes zal de PCW steeds beoordelen aan de hand van 

de volgende criteria: wettelijk verplicht/onvermijdelijk, politiek 

noodzakelijk, wenselijk. 

• De PCW-fractie wil lasten niet doorschuiven naar de toekomst. 

Problemen moeten steeds zo spoedig mogelijk effectief en 

slagvaardig aangepakt worden. 

9.3 Sturen, verantwoorden en controleren 

De PCW is blij dat de financiële positie van de gemeente gezond is. Dat 

moet ook zo blijven. De programmabegroting moet niet alleen aangeven 

hoeveel een taak kost, maar ook welke meetbare prestaties de gemeente 

wil leveren en wat het effect daarvan zal zijn op de samenleving in 

Waddinxveen. 

Via de jaarrekening legt het college verantwoording af aan raad en 

bevolking over het geld, het gevoerde beleid en over de effecten van de 

prestaties.  

De PCW vindt de regionale Rekenkamer een nuttig instrument, dat de raad 

ondersteunt in haar controlerende taak. Uitbreiding van het aantal 

aangesloten gemeenten bij de regionale rekenkamer juicht de PCW toe.   

Actiepunten:  

• De PCW wil minimaal tweemaal per jaar betrouwbare 

sturingsinformatie ontvangen over het verloop van het 

begrotingsjaar. 

• De gemeente zorgt voor regelmatige en transparante 

rapportages over de (financiële) effecten van de stapeling van 

decentralisaties en geeft daarbij een duidelijk beeld van 

consequenties voor de financiële positie van Waddinxveen. 
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9.4 Weerstandsvermogen en risico's 

De PCW constateert dat de vermogenspositie van de gemeente 

Waddinxveen in de afgelopen collegeperiode 2010-2014 op orde is 

gekomen.  

Actiepunten:  

• Om bestaande en nieuwe risico’s te beheersen blijft scherp en 

adequaat risicomanagement noodzakelijk. De PCW wil 

regelmatig beoordelen of ingestelde reserves nog zinvol zijn. 

9.5 OZB 

Zolang de gemeente alleen de OZB (en de hondenbelasting) als belasting 

beschikbaar heeft om (tekorten op) haar algemene uitgaven te financieren, 

wil de PCW compensatie van de inflatie als maximale stijging van de OZB. 

Beleidsombuigingen aan de uitgavenkant hebben voorkeur van de PCW 

boven extra OZB-verhoging, maar er moet altijd geld beschikbaar blijven 

voor de kerntaken en de hulp aan armen en kwetsbaren.  

Actiepunt:  

• Stijging van de OZB met maximaal de inflatie. 

9.6 Kwijtschelding voor minimuminkomens 

In het Bijbelboek Spreuken komt de uitspraak voor dat de rechtvaardige het 

recht van de arme kent (Spreuken 29:7) Voor de PCW betekent deze 

spreuk dat de gemeente Waddinxveen de minima ontziet bij belastingen en 

heffingen via het kwijtscheldingsbeleid. Ook wil zij dat de gemeente 

duidelijke richtlijnen formuleert om objectief te kunnen vaststellen wie voor 

kwijtschelding in aanmerking komt. 
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Actiepunt: 

• De minima blijvend ontzien bij belasting- en retributieheffing via 

het kwijtscheldingsbeleid en hiervoor objectieve richtlijnen 

formuleren. 

9.7 Geen subsidie, tenzij… 

Vanwege de huidige financiële malaise ziet de PCW minder ruimte om 

activiteiten te subsidiëren. De gemeente kan, waar mogelijk, initiatieven wel 

faciliteren, maar van financiële steun zal minder vaak sprake zijn. 

Subsidie om minder draagkrachtigen in de gelegenheid te stellen aan 

activiteiten deel te nemen, hebben de sympathie van de PCW .  

Actiepunten:  

• Zowel naar de eigen organisatie, burgers, bedrijven als naar 

instellingen zal de gemeente  soms “nee” moeten zeggen. 

9.8 Gemeentelijke organisatie: gericht op burger en 
bedrijfsleven 

De PCW constateert dat in de periode 2010-2014 de gemeentelijke 

organisatie fors bezuinigd heeft. De PCW wil goede dienstverlening aan de 

inwoners van Waddinxveen met een compacte overheid, die vooral ruimte 

laat aan maatschappelijk initiatief. Bezuinigingen (beleidsombuigingen) op 

de organisatie zijn voor de PCW aan grenzen gebonden: deugdelijke 

dienstverlening aan burgers en bedrijven moet gegarandeerd zijn. Ook 

moet de gemeente zijn kerntaken kunnen blijven realiseren.  

De afgelopen jaren zijn veel onnodige regels uit verordeningen geschrapt. 

Het aantal overbodige voorschriften is daarmee sterk verminderd. Toch 
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moet de gemeente alert blijven en administratieve regels voorkomen dan 

wel verder verminderen. Zowel burgers als ondernemers en bedrijven 

hebben hier baat bij. 

Actiepunten: 

• De gemeentelijke organisatie gaat de komende periode opnieuw 

een bijdrage leveren aan nieuwe beleidsombuigingen. De PCW 

denkt hierbij aan de nieuwe manier van werken, digitalisering, 

regionalisatie, outsourcing en privatisering. Ambtelijke diensten 

mogen niet zo ver van het bestuur verwijderd raken dat er een 

democratisch gat ontstaat (zoals bij gemeenschappelijke 

regelingen wel gebeurd is). 

• Daar waar via beleidsombuigingen taken geschrapt worden wil 

de PCW evenredige formatie-inkrimping zien. 

• De PCW wil de privacy van burgers beschermen en bewaken. 

Gebruik van persoonlijke gegevens zal steeds gepaard moeten 

gaan met de vraag of dit al of niet een schending is van de per-

soonlijke levenssfeer van de burger. 

• Voor ouderen die minder vaardig zijn met digitale dienstverlening, 

zullen eenvoudige alternatieven aangeboden worden. 

• De PCW wil onnodige regeldruk voorkomen en blijft inzetten op 

mogelijke vermindering.  
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