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Mijnheer de voorzitter, 

2020 is bezig een jaar te worden wat we niet snel zullen vergeten. 

Vorig jaar lag er een behoorlijke uitdaging op het bordje van het college door alle bezuinigingen in 

het Sociaal Domein. Een zware klus die goed geklaard werd. En kon er opgelucht worden adem 

gehaald. 

Nu zijn er hele andere zaken die onze aandacht vragen. Iets wat niemand had verwacht, wat  

niemand kon voorzien, voor op kon anticiperen of budgetteren. Een zaak waarbij de nadruk en het 

belang ligt op een gezonde, goed functionerende maatschappij.  

 

En het meest moeilijke is, dat er nog steeds niet op te plannen is. Er zijn veel zaken veranderd de 

afgelopen maanden en niemand kan ons zeggen wat er de komende maanden op ons pad zal 

komen. Dat is lastig werken en vraagt veel. Van en voor iedereen. Punt is dat alleen niet aan 

iedereen verantwoording hierover wordt gevraagd. Dat maakt het werken in het beleid nu extra 

lastig. We willen hierbij de complimenten geven aan het gemeentelijke bestuur en de organisatie. Er 

is en wordt veel werk verzet, vooral achter de schermen, om alles goed draaiende te houden met de 

huidige normen. Daar kan alleen door een flexibele en meewerkende instelling van iedereen die 

ermee te maken heeft. Chapeau! 

 

Mijnheer de voorzitter, 

Het college heeft met de kaderbrief ook via een midterm review een balans opgemaakt van de 

eerste 2 jaren van dit collegeprogramma. Dit levert een mooi beeld op. 

WeWa is er trots op deel uit te maken van dit college en trots op onze wethouder. Het was voor haar 

wel even schipperen op het nieuwe deel Participatie. Een onderdeel, waarvoor Wewa in haar eigen 

beleidsprogramma altijd aandacht om vroeg. Dus fantastisch als je hier ook een eigen wethouder op 

krijgt. Ook hiervan is niet altijd direct zichtbaar hoeveel werk er voor wordt verricht. Zoals bij het 

maken van diverse visies, maar ook richting samenleving zoals de Leidraad, de Meet & Match en 

bijvoorbeeld het instellen van Oktober participatiemaand.   

Het is soms ondankbaar, want je kan het niet altijd het iedereen naar de zin maken. Wij zijn vooral 

blij dat inwoners met de eigen problemen de weg naar de wethouder weten te vinden. Dat betekent 

dat er sprake van vertrouwen en openheid is.  

Dan de Energietransitie en de Transitievisie Warmte, dit zijn complexe vraagstukken. Er moet beleid 

voor langere termijn worden vastgelegd. Erg lastig in een periode met continu veranderende 

inzichten en meningen. Van belang is dat er een goed draagvlak is op breed niveau. 

De biomassacentrales zijn hier een goed voorbeeld van, eerst omarmt door het rijk en nu afgewezen 

door inwoners. Meningen en inzichten kunnen soms behoorlijk veranderen en uit elkaar liggen. 
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WeWa is voor verduurzaming. Wij zien dan ook nog meer ruimte in verdere plannen dan alleen 

verduurzaming van woningen. Daartoe was ook onze motie gericht voor Zon op Dak die door de raad 

is aangenomen. Daarnaast vragen wij aandacht voor het watermanagement, de elektrische 

laadpalen en biodiversiteit. Ook willen wij het college vragen om aandacht te besteden aan de 

zogenaamde SDG’s. Sustainable Development Goals, de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. 

Dit klinkt heel groot. Maar ook op microniveau (zoals per bedrijf, onderneming, gemeente ) kunnen 

hiermee doelen worden behaald ter terugdringen van CO2-uitstoot. Ik vraag het college deze punten 

eens te laten toetsen in de eigen organisatie. Dan zal heel verrassend blijkend dat er nog meer te 

behalen valt als dat er nu is. Terwijl er al heel veel in dit huis aan wordt gedaan. Alle beetjes helpen 

tenslotte. En wellicht dat dit op meerdere beleidspunten in te zetten is. Het is het bekijken waard! 

Mijnheer de Voorzitter, 

Zoals ik in het begin al aangaf is er, met name vorig jaar, veel werk verricht op het gebied van het 

Sociaal Domein. Er waren veel aanpassingen nodig in het beleid, er moesten keuzes worden 

gemaakt. Dit is goed opgepakt. In het Mid Term Review geeft het college aan dat het preventieteam 

niet verder is ontwikkeld. Gelukkig heeft het college op onze technische vraag hierover aangegeven 

dat dit nu een onderdeel is van het preventiewerkplan van Wadwijzer in het thema Veilig Leven.  

Vermeld mag ook worden, dat de aanpassingen niet alleen gelden voor het aanbod van zorg en de 

wijze waarop het Sociaal Domein uitgevoerd wordt in Waddinxveen. Ook zijn er verbeteringen op 

het vlak van de totale financiële en administratieve afhandeling in het Sociaal Domein. Dit was bij de 

accountant een punt van zorg, maar is inmiddels ook sterk verbeterd. Ook hiervoor een compliment 

aan de organisatie. 

Waddinxveen is een prettige gemeente om in te wonen. Er is sprake van groei en Waddinxveen 

leeft. Er is veel gaande in deze woonplaats. Er worden niet alleen huizen gebouwd; er zijn en komen 

nieuwe scholen, nieuwe gymzalen en zelfs een nieuwe sporthal. Er zit leven in de brouwerij en dat is 

niet alleen door de zondagsopening. 

Er is veel animo voor de nieuwe beschikbare woonruimte. En de bouw van sociale huurwoningen 

neemt toe, geheel conform de afspraken die in het collegeprogramma gemaakt zijn en waaraan men 

zich houdt. Ook al zal 1 van de oppositiepartijen denken dat het komt door de vele vragen die men 

er steeds over stelt. 

Wat WeWa nog wel een punt van zorg vindt, is onze vergrijzende samenleving. Waddinxveense 

bevolking heeft een gemiddelde leeftijd die hoger ligt dan landelijk. Daarom zien wij graag dat er 

gebouwd wordt voor doorstroming die ook gericht is op senioren, daar is grote behoefte aan. Wij 

zullen ons daar ook hard voor blijven maken. Dat hebben wij vanavond gedaan en zullen we ook in 

de toekomst blijven doen. 

 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

Door de onzekere tijd waarin we ons bevinden ligt er nu een beleidsarme kaderbrief voor. Erg 

jammer maar heel begrijpelijk. 

Vorige week is er in de commissie gesproken over de, door het college vermelde,  onvermijdelijke 

nieuwe beleid voor exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon. WeWa is natuurlijk voor het 

openhouden van het Cultuurhys, maar heeft wel vragen over de onvermijdelijkheid van de extra 

bijdrage van 40k. En vooral omdat hier geen nadere argumentatie of onderbouwing voor is.  
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Er zijn stijgende exploitielasten door de goede ontwikkeling. Onduidelijk is waaruit dit extra 

exploitatielasten bestaan en of er is gekeken of dit ook is terug te dringen. Het college kon hierover 

in de commissie geen nadere uitleg geven. Daarom willen wij door middel van een motie vragen om 

een memo of toelichting hiervoor. En tot die tijd tevens vastleggen dat wij instemmen met de 

benodigde gelden voor 2021 maar nog niet structureel met de uitgave met ingang van 2022. Dat 

kader willen we nog niet vastleggen tot nader is bekeken of dit echt onvermijdelijk is. Daar is nog tot 

de begroting de tijd voor.  

Daarom dienen wij een motie in waarvan het dictum luidt;  

 De extra lasten voor Cultuurhuys de Kroon voor 2021 als een eenmalige incidentele uitgave 

te beschouwen. 

 Door middel van nadere toelichting en/of memo de raad uitleg en noodzaak aan te geven 

voor een structurele uitgave met ingang van 2022 alvorens dit als kader op te nemen voor 

de begroting. 

 

Inzake de andere punten die betrekking hebben op het noodzakelijke wettelijke of wenselijke beleid 

kan WeWa zich prima vinden. Met dit beleid gaat het door, voor en met Waddinxveners een steeds 

mooier gezicht krijgen.  

 

Tot slot willen wij in deze bizarre tijd iedereen een mooie zomer toewensen in goede gezondheid.  

 


