
                                                   

 

 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

Het Sociaal domein. Vanaf de start is dit een complex dossier dat voor vraagtekens zorgt. Is er 

voldoende budget, kan er genoeg zorg worden geboden? Zoveel jaren na de decentralisatie en de 3 

transities in het sociale domein zijn er nog steeds veel onduidelijkheden en onzekerheden. Dat dit 

niet alleen in Waddinxveen is, maar landelijk, toont aan hoe complex dit dossier is. Terwijl er zoveel 

van afhangt, qua financiële zaken en qua zorg voor inwoners die hiervan afhankelijk zijn. 

Het college heeft aangegeven dat iedereen die zorg nodig heeft, ook zorg moet kunnen krijgen maar 

er zullen zaken veranderen. Hierbij dus denkend aan i.p.v. 4 uur huishoudelijk hulp maar drie uur en 

zo zullen er meer concessies moeten worden gedaan. 

Natuurlijk is er vanuit het rijk toegezegd dat er een bedrag extra beschikbaar zal worden gesteld, de 

vraag is alleen hoeveel en of dit incidenteel zal zijn i.p.v. structureel. Het probleem binnen het sociaal 

domein zal ons inziens structureel, binnen de wetgeving en landelijke overheid, opgelost moeten 

worden. Maar helaas reikt onze invloed niet zover…. 

Zolang hierover nog niets is vastgelegd en er landelijk nog geen afspraken worden gemaakt en 

onzekerheden blijven, zullen wij hierop Waddinxveen onze financiële huishouding moeten inrichten.  

Nu hebben we de Kaderbrief voor ons waarin het college geprobeerd heeft om naar oplossingen te 

zoeken voor het tekort wat is ontstaan. 

Er moeten keuzes worden gemaakt om straks bij de programmabegroting 2020- 2023 een 

verantwoorde financiële meerjarenbegroting te kunnen opstellen. Sinds in maart bekend werd dat er 

een tekort was op het sociaal Domein,  is het college met ambtelijke ondersteuning aan de slag 

gegaan om dit te realiseren. Daarbij is gekeken naar het collegeakkoord en het programma.  

 

Er ligt nu een kaderbrief voor met een aantal keuzes.  

Eén van de aangegeven keuze is om de weerstandscapaciteit te verbeteren. Er wordt aangegeven dat 

er maatregelen te nemen zijn in de gemaakte keuzes waardoor deze incidenteel en structureel wordt 

verbeterd. 

Er wordt echter niet aangegeven welke maatregelen dat zijn. Ondanks onze schriftelijk gestelde 

technische en mondelinge vragen is ook niet duidelijk wat het weerstandsvermogen nu is. Eind 2018 

was de ratio bijna 8,5, Ter illustratie, een ratio van 2 is nog steeds uitstekend, pas onder de 0,8 is het 

onvoldoende.  

Bij de ingrijpende ombuigingsopgave als gevolg van de tekorten in het sociaal domein heeft de 

verbetering van de weerstandscapaciteit voor WeWa nu geen prioriteit.  De huidige 

weerstandscapaciteit voldoet aan alle normen en wordt voorlopig voldoende geacht. Bovendien is 

niet duidelijk omschreven ten opzichte van welke referentiesituatie en met welk percentage de 



weerstandscapaciteit verbeterd zou moeten worden. Daarom dienen wij een amendement is 

waarvan het dictum luidt: 

 De tekst van Punt 1d  ‘De weerstandscapaciteit wordt verbeterd’ te schrappen uit het 

voorstel. 

 

Een andere maatregel in de kaderbrief is de verhoging van de onroerend zaakbelasting. WeWa is 

altijd een voorstander geweest van creëren van dekking. We hopen wel dat het college zich houdt 

aan de term, indien onontkoombaar. Want als het enigszins mogelijk is, willen we lastenverhoging 

voor de inwoners van Waddinxveen voorkomen.  

Mijnheer de voorzitter, 

Er zitten in de punten van het nieuwe beleid nog wel wat zaken waaruit nog meer structurele ruimte 

gehaald kan worden. 

Eén van die punten is de gebiedsvisie Oude Dreef. Dit staat als onvermijdelijk uit het 

collegeprogramma. Er is inderdaad een besluit genomen omtrent het Coenecoop College, maar niet 

over het hele gebied van de Oude Dreef. Wij verzoeken het college dan ook om de uitvoering van de 

gebiedsvisie Oude Dreef uitsluitend te beperken tot de maatregelen die noodzakelijk zijn om de 

nieuwbouw van het Coenecoop College te faciliteren. Hiervoor dienen wij dan ook een motie in met 

als dictum: 

 De uitvoering van de gebiedsvisie Oude Dreef uitsluitend te beperken tot de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de nieuwbouw van het Coenecoop College te faciliteren; 

 

Mijnheer de voorzitter, 

Een ander wettelijk punt uit het nieuwe beleid is de duurzaamheid en de transitie Warmte. Het 

college is hier hard mee aan de slag en er liggen doelstelling die moeten worden gehaald. En dat is 

goed ook, want we kunnen er niet om heen dat er maatregelen moeten worden genomen. De 

doelstelling worden ons opgelegd door de Provincie en de Regionale Energie Transitie. Zoals nu 

omschreven in de kaderbrief lijkt het of onze gemeente eigen doelstellingen heeft op het gebied van 

duurzaamheid. Dat is een mooi streven, maar moet ook financieel haalbaar zijn. En daarnaast ook 

uitvoerbaar en is zit ook nog ruimte in de tijd voor wat betreft die uitvoerbaarheid. Tenslotte hebben 

we nog 31 jaar om de Transitie Warmte uit te voeren. Het enig wat wel gedaan moet worden is de 

visie opstellen. In het huidige beleid wordt hier 2 jaar een bedrag van 245k per jaar voor 

uitgetrokken. Dat is hoog voor het opstellen van een visie. WeWa zou graag van het college willen 

weten wat de wettelijke eis is en verzoekt met klem om alleen budget vrij te maken voor wettelijk 

benodigd beleid.  

Ook daarvoor willen wij een motie indienen. Het dictum hiervan luidt; 

 De afname van structurele extra uren van de ODMH, ten behoeve van duurzaamheid, alleen 
te doen indien benodigd ten behoeve van behalen van de landelijke wettelijke doelstelling op 
dit gebied.  

 De incidentele kosten voor de Transitie Visie Warme te beperken tot het opstellen van de visie 
en alleen in te zetten voor wettelijk vereiste uitvoering in 2020 en 2021. 

 

  



Mijnheer de voorzitter, 

Wij hebben nog 1 punt omtrent het nieuwe beleid. Dit is ook al door ons ter sprake gebracht in de 

commissie. Dit betreft de viering voor 75 jaar vrijheid. Dit moet ook in Waddinxveen worden gevierd 

en hiervoor moet budget zijn of komen. Zoals wij aangaven in de commissie is het mogelijk om bij de 

provincie hiervoor subsidie aan te vragen. Wij  hopen dat het college van deze mogelijkheid gebruik 

gaat maken. 

Wij vragen het college om  ons op de hoogte te houden van de status daarvan. Wij horen graag of 

het verzoek geheel of deels door de Provincie worden gehonoreerd. Want anders zouden we dit punt 

graag met de raad willen bespreken om met elkaar te kijken of er dekking uit een andere pot 

mogelijk is. 

Mijnheer de voorzitter, 

Bij deze gelegenheid wil ik namens de fractie van WeWa nog eens benadrukken, dat wij in het 

algemeen tevreden zijn over deze coalitie en wat tot nu toe tot stand is gebracht. 

Er is al veel gedaan en om er één voorbeeld uit te pikken: er is enige overlast geweest, maar voor het 

fietsverkeer is het met de nieuwe rotondes een stuk veiliger op geworden. 

Vier verschillende partijen, die op basis van volkomen gelijkwaardigheid goed samenwerken: het is 

zoals WeWa dat graag ziet. Wij hebben respect voor de meningen van anderen, zoals wij ook 

datzelfde wederzijds verwachten.  

Alleen dát helpt Waddinxveen vooruit. 

Dat neemt niet weg, voorzitter, dat wij nog 1 specifieke wens hebben.  

Er is tijdens de commissie ingesproken namens het wijkplatform aangaande de wijkbudgetten. 

WeWa spreekt de complimenten uit dat zij zelf, gezamenlijk. ook aan de slag zijn gegaan om mee te 

werken aan de bezuinigingen. Een prachtvoorbeeld van participatie en verantwoord mee 

vernieuwen, dat moet worden beloond! 

Met klem verzoeken wij het college om gehoor te geven aan hun verzoek om de structurele 

ombuiging terug te brengen naar de gevraagde 25% i.p.v. de voorgestelde 60%. 

Graag vernemen wij uw reactie hierop. 

Voorzitter, 

Het zal een lastige klus worden om een begroting op te stellen dit komende najaar. Wij wensen het 

college hierbij veel succes. Maar hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.  

 

 

 

 


