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Mijnheer de voorzitter, 

Vorig jaar in de Algemene beschouwingen gaf ik aan dat 2020  een jaar werd  wat we niet snel  

vergeten zou worden. 

Niemand had kunnen voorzien dat we nu, op de dag af een jaar later, nog steeds te kampen zouden 

hebben met allerlei maatregelen die de Covid-19 pandemie ons oplegde en nog steeds oplegt. 

Zo kunnen we helaas hier nog niet voltallig aanwezig zijn, met commissieleden, ambtenaren, pers en 

bezoekers op de publieke tribune.  

De maatregelen zorgen op meerdere fronten tot afstand. Afstand van de politiek tot de inwoners, 

afstand van inwoners tot elkaar, afstand tot je collega’s, zelfs tot buren. Letterlijk maar ook figuurlijk. 

Het is een hele kluif om verbonden te blijven in deze periode.  

WeWa wil de complimenten geven aan de organisatie dat, ondanks de vele obstakels die er in 2020 

waren, het grootste deel van de plannen, soms met vertraging, zijn opgepakt en uitgevoerd. 

Waarbij men niet alleen de Covid-19 te maken had, maar waar na de zomer ook een bestuurscrisis 

kwam. Een extra factor die de besluitvorming bemoeilijkte.  

Uit het feit dat de jaarstukken van 2020 vandaag als hamerstuk zijn aangenomen, blijkt dat er 

gedegen beleid is gevoerd over die periode. WeWa wil allen die hierbij betrokken waren, hiervoor 

danken. 

Grote regionale vraagstukken zijn door de raad afgehandeld zoals o.a. de RES 1.0 en Beter 

Bereikbaar Gouwe.  En nu buigen wij ons over de kaders voor de komende jaren. 

Met als eerste straks de plannen voor de begroting van 2022. De laatste kaderdoelstelling voor deze 

collegeperiode. 

Er wordt in de kadernota al aangegeven dat er veel onzekerheden liggen voor de toekomst op de 

lange termijn. Daarom gaat deze kaderbrief voornamelijk uit van wettelijk of onvermijdelijk beleid. 

Daar kunnen wij ons in vinden. 

WeWa zal daarom geen moties of amendementen indienen of steunen die ingrijpende 

consequenties hebben voor het huidige gevoerde financiële beleid. Daar is het nu de tijd niet naar. 

 

Zo zullen wij akkoord gaan met de € 40.000,-- incidenteel voor de exploitatiekosten van Cultuurhuys 

de Kroon. Vorig jaar is de motie aangenomen dat het een eenmalige uitgave zou zijn maar helaas 

komt de post nu straks weer terug bij de begroting. Het college heeft al aangegeven dat de evaluatie 

van de exploitatie nu plaatsvindt. Wij zijn nog altijd erg benieuwd waaruit de extra exploitatielasten 

bestaan en of dit kan worden teruggedrongen. Wij hopen ten zeerste dat er een uitkomst komt en 

een oplossing waarbij deze kosten in de toekomst verminderen. Dit pijnpunt zouden wij graag 

opgelost zien voor alle betrokkenen. 
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Voorzitter.  
In de commissievergadering gaven wij aan ons zorgen te maken over het zwerfafval. Hiermee 
bedoelen wij het afval wat naast de grote containers bij o.a. het Gouweplein en Hoogbouw wordt 
neergezet. Zeker niet het overige “losse” zwerfafval. Waddinxveen heeft veel inwoners die vrijwillig 
op pad gaan om dit zwerfafval te op te ruimen en daar zijn wij blij mee. 
Een bron van ergernis echter voor velen is het afval bij de grote afvalcontainers alsmede de plastic 
zakken die vaak dagen aan de kroonringen hangen en dan ook met de regelmaat van de klok door 
vogels of andere dieren kapot gemaakt worden en het plastic afval op straat komt te liggen. 
WeWa vraagt zich of de BOA’s in deze niet wat meer ingezet kunnen. Hun aanwezigheid en 
zichtbaarheid kan een werking hebben op gedragsverandering met betrekking tot aanleveren van 
afval. 
Daarnaast wil WeWa het college verzoeken om met Cyclus in gesprek te gaan over de reactie tijd en 
respons op klachten. 

 
De Fixy-app, waarmee klachten gemeld kunnen worden, wordt door de inwoners van Waddinxveen 
goed gebruikt. De meldingen zijn met 33% toegenomen. De grote betrokkenheid van inwoners is 
fijn. Reden dan ook om hier een goed reactief beleid op te voeren. Geeft mensen aan of iets 
afgehandeld is of wordt en met welke termijn. Hierin is nog een hoop te winnen. WeWa vraagt hier 
aandacht voor. 
Evenals de reactie termijn van Cyclus. Wij hebben hier in de commissie aandacht voor gevraagd. Het 
college gaf aan dat Cyclus weliswaar een verbonden partij is, maar ook een commerciële partij net 
als Oasis en de Bank. En dat zij een eigen beleid voeren. 
Feit is echter wel dat de werkzaamheden van Cyclus voor iedereen zichtbaar zijn en effect hebben 
op de samenleving. Zij zijn nu eenmaal erg in beeld bij de bewoners.  
Wij willen een mooi en leefbaar Dorp en WeWa zal dan ook nauwgezet blijven hoe de samenwerking 
en afhandeling van afval geschiedt. Wellicht kunnen er, bij het opnieuw afsluiten van een 
overeenkomst, kaders door de raad worden gesteld of prestatie-indicatoren worden meegegeven. 

 

Voorzitter, 

Afgelopen jaar heeft u hulp gehad van de kinderburgemeester. Dit is blijkbaar zo goed bevallen dat u 

deze samenwerking door wilt zetten. WeWa is blij dat te horen. Tenslotte heeft iedereen recht op 

hulp, dus ook een burgemeester. Wij zijn dan ook heel blij dat deze hulp ook zal worden geboden 

voor de raad in de vorm van een kinderraad.  

Er is in Waddinxveen echter ook al jaren een project voor tieners in samenwerking met het 

Coenecoop College. Dit initiatief is niet vastgelegd in het beleid en dat vinden wij wel wenselijk. In de 

commissie is hierover al gesproken en wij zouden graag van het college vernemen dat dit in de 

toekomst wel gebeurt. 

Voorzitter, 

Er is in de raad veel te doen omtrent de woningbouw. De woonvisie komt bijna maandelijks aan de 

orde. WeWa heeft al eerder aangegeven zorgen te maken over de vergrijzende samenleving. De 

huishoudens prognose van het CBS is dat er meer eenpersoonshuishoudens komen in de periode 

van 2030 tot 2060. Dit is voor een groot deel alleenwonende ouderen en paren zonder kinderen. Het 

aantal private huishoudens stijgt sneller dan het aantal inwoners.  

Over politieke beslissingen wordt vaak gezegd; had je dat niet kunnen zien aankomen, we lopen 

achter de feiten aan? Wij horen dit over de scholenbouw, toename van verkeersdrukte etc.  

WeWa willen hierbij het signaal afgeven dat we moeten voorkomen dat we dit in Waddinxveen 

straks ook horen over de samenstelling van onze woningvoorraad. Zorg er nu voor dat deze geschikt 
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is voor kleine huishoudens van 2 tot 3 personen. De huidige gemiddelde grootte van een huishouden 

in Nederland telt 2,14 personen. Dus laten we hierop anticiperen met onze bouwplannen!. 

Voorzitter, 

Wij zijn dit jaar gestart met een mooie motie voor inclusief beleid die raadsbreed is aangenomen. 

Wij wachten nog op de definitieve afdoening hiervan door het college. Vanavond zetten wij echter 

als raad vast een stap hierin door de motie Vlaginstructie die wij mede indienen.  

Het huidige protocol voor vlaggen biedt weinig mogelijkheid tot spontane uitingen bij vreugde of 

medeleven bij zaken die spelen in de samenleving. Daarnaast is het van belang dat vanuit dit huis 

aangetoond wordt dat wij achter de diversiteit van groepen in onze samenleving staan. In de 

breedste zin van het woord! Wij willen door iedereen gehoord worden, laten wij dan ook tonen dat 

wij iedereen horen.  

Het aanpassen van dit protocol is weer een kleine stap in deze richting! Er daar zijn wij blij mee. 

Rest mij nog om een ieder een fijn reces te wensen. Geniet van de rust en wij zien elkaar na het 

reces hopelijk weer in goede gezondheid terug. Fijne vakantie allemaal! 


