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Algemene Beschouwingen  Begroting 2022-2025   
     

Datum: 10 november 2021 
 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

We bespreken vanavond de begroting voor de voorliggende jaren. Het is een beleidsarm stuk, maar 

toch zullen er door de collega fracties een aantal moties worden ingediend die betrekking hebben op 

het beleid van de komende jaren. 

Beleid is nl niet iets wat stopt aan het einde van een collegeperiode maar een continu proces. En 

sommige processen gaan snel en andere duren langer. 

Zo hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan de Energiestrategie- en warmtetransitie. En dit 

zal de komende jaren ook nog onze aandacht en standpunten blijven vragen. Duurzaamheid, co2 

uitstoot terugdringen, oplopende energiekosten zijn zaken die veel tijd en geld vragen. En die een 

lange looptijd hebben. 

Dat geldt ook voor het bouwen van woningen. In heel Nederland is er een tekort aan woningen, in 

alle soorten en maten en een enorme vraag. Zoals in vele plaatsen wordt er ook in Waddinxveen 

hard gebouwd en hard gewerkt om het woningtekort op te lossen. Er zijn veel en mooie plannen 

maar de tijd dringt. Wij hopen dan ook dat er snel een reactie komt op onze motie waarin o.a.  

gevraagd wordt om heldere communicatie over het hoe, wat, wanneer en waar inzake de 

bouwplannen in Waddinxveen. Dat geeft de woningzoekenden in Waddinxveen duidelijkheid.  

Vele malen het afgelopen jaar is onze aandacht naar bovengenoemde onderwerpen gegaan en dat 

zal ook vanavond het geval zijn. Deze raad zou geen goede politiek bedrijven als wij ons niet bezig 

hielden met deze landelijke grote politieke zaken. 

Maar wij hebben in onze technische vragen en in de commissie ook een aantal zaken onder de 

aandacht gebracht die hier specifiek in Waddinxveen spelen. 

Voorzitter, het is goed te horen dat Waddinxveen een visie voor de kinderopvang maakt. Deze visie 

zal naar verwachting in Q1 gereed zijn. Het doet ons goed te horen dat de kinderopvang organisaties 

hierin betrokken worden. Wel willen wij hier nog even extra benadrukken dat wij een totaal plaatje 

verwachten dus inclusief de positie van de gemeente voor wat betreft eventuele huisvesting zodat 

alles helder en duidelijk is 

Waar de inwoners in Waddinxveen ook vragen over hebben is over afval en dan met name de kosten 

en het rondslingeren ervan. Cyclus is in Waddinxveen de uitvoerende partij voor afvalverwerking.  

Voorzitter, in onze ogen blijft Cyclus een boek met een open eind. Er zijn nog best wel vragen. Uit de 

beantwoording van het college blijkt dat er een regionale afstemming plaats vindt. Wij vragen ons af 

waarom er dan geen regionale bijeenkomsten zijn. Dat zou misschien verheldering bieden. Daarnaast 

is de vraag of wij als raad kunnen sturen, en zo ja wanneer kunnen wij dan sturen? Wat weten de 
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raden precies over Cyclus?  Voorzitter, wij gaan dit oppakken en zullen daar op een later tijdstip 

zeker nog een keer op terugkomen. 

Tijdens de commissievergadering is aangegeven dat het college voor het afsluiten van een nieuw 

contract met Cyclus de raad zal informatie over  de uitkomst van eventueel scheiden na inzameling. 

Op deze reactie heeft fractielid van de PCW de heer Verduyn gevraagd of de wethouder kon 

toezeggen dat dit gedeeld wordt met de raad voordat er een nieuw contract met Cyclus wordt 

afgesloten. Antwoord van de Wethouder was “dat heb ik volgens mij net aangegeven”. Maar de heer 

Verduyn vroeg om een toezegging. We hebben de beelden even teruggehaald en beluisterd en hierin 

is het woord toezegging door de Wethouder niet genoemd en ook aan het eind van de vergadering 

ook niet bevestigd door de Voorzitter. Zou de Wethouder deze toezegging vanavond alsnog kunnen 

doen? 

Deze bovenstaande zaken kunnen ons wellicht meer inzicht geven in de kosten van de 

afvalverwerking en de afvalinzameling. 

Dan blijven nog de klachten over rondslingeren van afval en zwerfafval. Daarover zou ik de tekst van 

mijn beschouwingen bij de kadernota kunnen herhalen. Maar we hebben afgesproken deze 

beschouwingen kort te houden. 

Voorzitter, we breiden het aantal BOA´s in Waddinxveen uit van 2 naar 4. Dat biedt wellicht 

mogelijkheden. 

Op dit punt zouden wij nl. , naast inzet van Cyclus ook graag meer inzet van de BOA’s zien. Als er een 

paar keer goed door hen gecontroleerd wordt en zichtbaar wordt gekeken op momenten voor en na 

aanbieding wordt er een signaal afgegeven. Hopelijk werkt dit preventief en anders kan er straks, als 

Justis de vergunning heeft verleend voor bekeuren, ook ingegrepen worden. Dat zal niet veel hoeven 

te gebeuren want WeWa gelooft zeker dat dit als een lopend vuurtje zal rondgaan; 1 bekeuring in 

een wijk en de hele wijk is op de hoogte en zal beter op gaan letten. 

Datzelfde geldt op het gebied van veiligheid. 

Er zijn nogal wat plekken waar geklaagd wordt over veiligheid en drugsdealen; o.a. weegbrug 

Noordkade, Parkeerterrein Raab Karcher, parkeerplaats kerk Morgenster. Naar aanleiding van onze 

vragen hierover in de commissie heeft de BM  aangegeven in gesprek te gaan met de politie en BOA’s 

over deze plekken en te kijken naar de mogelijkheden voor meer zichtbaarheid van de BOA’s op 

straat in Waddinxveen. Hopelijk wordt ook de mogelijkheid voor extra inzet in de avonduren hierin 

meegenomen.  

Voorzitter, 

Los van de begroting willen wij , zoals inmiddels vast aan het einde van jaar, uw aandacht vragen 

voor de vuurwerkvrije zones. Wij gaan ervan uit dat de omgeving van het Warnaarplantsoen ook dit 

jaar weer geldt als een vuurwerkvrije zone. Daarnaast  was er 2 jaar geleden sprake van zogenaamde 

vrijwillige vuurwerkvrije zones. Er was sprake van deze ook door inwoners aangevraagd zouden 

kunnen worden. Wij willen vragen of er in de media (krant en website gemeente) duidelijk over kan 

worden gegeven hoe de status hiervan nu is in Waddinxveen. 

 

En vermelden plastic flesje en eigen waterbidon/dobber of zo meenemen. 


