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Financiële basis biedt goede uitgangspositie 

Een solide programmabegroting ligt voor ons. Solide omdat die een goede 

uitgangspositie biedt voor de komende jaren. We moeten blij zijn dat we de 

afgelopen jaren de boel op orde hebben gehouden. De afgelopen collegeperiode 

heeft het CDA van meet af gestaan voor een sluitende begroting, waarin we de 

risico’s grotendeels afgedekt hebben. 

Ontzie inwoners en bedrijfsleven 

Op de keeper beschouwd is de bespreking van de technische kant van de 

Programmabegroting niet iets waar onze burgers heel erg voor warm lopen. En dat 

snap ik ook. Het is vaak taaie stof. Daarnaast mag de burger van Raad en College 

verwachten dat de financiën steeds op orde zijn. We houden die financiën op orde 

door goed op de uitgaven te letten; zeker omdat we ook niet op veel meer inkomsten 

moeten rekenen vanuit burger en bedrijfsleven. Immers, de afgelopen jaren hebben 

we de stijging van de OZB (onroerendezaakbelasting) tot een minimum beperkt. Wat 

het CDA betreft blijft een rem op OZB-verhogingen ook voor de komende jaren een 

belangrijk uitgangspunt. We houden daarmee rekening met de moeite die veel 

bedrijven en inwoners hebben om financieel rond te komen!  

Gemeente steeds belangrijker bij vormgeving zorg en werk 

Het CDA wil deze beschouwing aangrijpen om te bekijken wat de komende jaren op 

ons af komt. We signaleren dat de gemeente een steeds belangrijkere rol krijgt ten 

opzichte van Provincie en Rijk. Het is niet zozeer een wens die ik hier uitspreek, 

maar realiteit. Rijk en Provincie schuiven steeds meer taken naar de gemeenten. De 

decentralisaties van participatiewet, awbz-zorg en jeugdzorg gaan een grote impact 

krijgen op onze gemeentelijke organisatie. Dat gebeurt in de loop van de komende 

raadsperiode. De verwachting is dat de daarmee gepaard gaande gelden ongeveer 

50% tot 65% van onze beïnvloedbare begroting gaan vormen. Dat is nogal wat!  

Het Rijk verwacht veel van de gemeenten. Feitelijk liggen straks alle zaken die de 

persoonlijke levenssfeer (zorg, werk, opvoeding) betreffen bij de gemeente. Dat 

vraagt nogal wat van ons! Temeer als je bedenkt dat het Rijk ons veel minder geld 

meegeeft voor de uitvoering van die taken. Gelukkig weten wij als gemeente veel 

meer van de behoeften van onze inwoners dan de ministeries van VWS en Sociale 

Zaken. We moeten slim zijn en dit samen oppakken met gemeenten om ons heen die 

zich voor dezelfde problematiek gesteld zien. Samen het nieuwe zorg- en 



participatiebeleid vormgeven. Samen optrekken om zorg goed en snel bereikbaar te 

maken voor onze inwoners! 

Wat je kiest doet er toe! 

We zien de laatste decennia dat het opkomstpercentage bij gemeenteraads-

verkiezingen terugloopt. Dat is niet alleen vanuit democratisch oogpunt zorgelijk. 

Want juist, nu beleid op het gebied van jeugdzorg, werkvoorziening en langdurige 

AWBZ-zorg wordt gemaakt heeft de kiezer een belangrijke rol! Maakt de politieke 

partij die je kiest zich ook hard voor jouw situatie als je beroep moet doen op zorg of 

hulp bij het vinden van aangepast werk? Het CDA kiest hierin voor kleinschaligheid; 

dichtbij de mensen. We geloven dat grootschaligheid op den duur te ver van mensen 

af komt te staan.  

Zorgen over Souburgh 

We merken dat veel mensen zich zorgen maken over de sluiting van Souburgh. Niet 

verwonderlijk, want  het management van het verzorgingshuis is de afgelopen jaren 

op steeds grotere afstand  komen te staan van haar bewoners. Het CDA wil dat er 

psychogeriatrische zorgplaatsen beschikbaar blijven in Waddinxveen. Graag horen 

we van het College wat de gesprekken met het actiecomité, de kerken en 

Zorgpartners tot nu toe heeft opgeleverd.   

Omslag in solidariteit 

Naast de zorg gaat het zo ook met de solidariteit; een CDA-thema bij uitstek. De 

afgelopen decennia werd de solidariteit van overheidswege afgedwongen. Voor 

mensen die vanwege gezondheid, ouderdom en werkloosheid tussen wal en schip 

geraakten bestond een vangnet. Inmiddels wordt van rijkswege dat vangnet steeds 

kleiner: immers, de stijgende AWBZ-kosten en ziektekosten moeten een halt worden 

toegeroepen!  Bij alle uitgaven wordt in tegenstelling tot vroeger afgewogen of er 

geen goedkopere alternatieven zijn. De rollator verdwijnt uit het ziektekostenpakket, 

maar zelfs een nieuwe scooter voor mindervaliden is geen vanzelfsprekendheid 

meer. De maatschappij kan en wil zich dat niet meer veroorloven.  

Nederland is in deze periode een omslag aan het maken. En toch, die solidariteit is 

harder dan ooit nodig! Alleen, het is geen vanzelfsprekendheid meer dat de overheid 

dat allemaal regelt. Er wordt veel meer verwacht van inwoners en organisaties in het 

maatschappelijk middenveld. In die zin herhaalt de geschiedenis zich.  

Investeer in je buurt! 

In onze samenleving ligt steeds meer de nadruk op zelfontplooiing en 

zelfredzaamheid. Als je daar niet in slaagt, wordt er verwacht dat je zelf hulp regelt. 

Doorgaans betekent dat, dat je de hulp van anderen in moet schakelen. En dat werkt 

natuurlijk het beste als die ander niet te ver bij je vandaan woont. Zelfs een burger 

die niet veel behoefte heeft aan sociale contacten doet er slim aan zich verdienstelijk 



te maken in de buurt. Immers, het kan een ieder overkomen dat je afhankelijk wordt 

van anderen. En dan is het fijn als je ook op die ander kunt rekenen! Wees dus slim 

en investeer in je buurt! 

Het CDA staat op het Bijbelse woord dat een mens niet voor zichzelf leeft. Daarom 

biedt de periode die voor ons ligt ook mooie kansen. We snappen wel dat het voor 

mensen lastig is om de draai te maken naar meer regie voeren over je eigen situatie. 

En niet iedereen is daartoe in staat. Wij vinden dat een beschaafde samenleving 

voor kwetsbaren moet opkomen; en dat er ook voorzieningen en geld voor vrij 

gemaakt worden, Daarnaast is het belangrijk dat mantelzorgers ook in staat worden 

gesteld goede zorg te bieden. Het CDA wil dat mantelzorgers gebruik kunnen maken 

van respijtzorg; om even stoom te kunnen afblazen.  

Meer ruimte voor wijkplatforms 

Er komt veel op ons burgers af. De verwachtingen zijn hoog vanuit de sportclub, de 

school, de kerk….. . Mensen moeten in alle redelijkheid kunnen voldoen aan al die 

taken die van hen verlangd worden. Daar moeten we de komende periode goed de 

discussie over voeren. We zitten immers niet te wachten op een overspannen 

samenleving. Samen moeten we die stap maken en daar kan de gemeentelijke 

overheid met de extra middelen het nodige in betekenen.  

Hoe moet dat concreet gestalte krijgen? Wij hebben eerder dit jaar al een motie 

ingediend die oproept tot uitbreiding van de werkzaamheden van de Wijkplatforms. 

Naast openbare ruimte zouden de wijkplatforms ook meer mogen betekenen in het 

sociale beleid in de buurten: buurtbinding noemen wij dat. Vanuit de gemeente 

kunnen we daar de benodigde middelen voor verstrekken. Maar natuurlijk vervullen 

de diverse kerken en ook sportverenigingen hun rol om de samenhang tussen 

mensen in buurten en wijken te vergroten.  Meedoen is het devies: daar krijg je ook 

weer wat voor terug!  

Herinrichting braakliggende gronden: kansen voor de volkstuin 

Het CDA wil buurten nadrukkelijk betrekken bij de inrichting en beheer van open 

terreinen in de wijken. Zo kris kras door Waddinxveen liggen velden braak, wachtend 

op een toekomstige bouwbestemming. Het is nu al duidelijk dat sommige velden de 

komende tien jaar niet bebouwd zullen worden. Wij willen dat buurten de 

mogelijkheid krijgen hier een mooie tijdelijke bestemming aan te geven met 

ondersteuning van de gemeente. Waarom zouden we inwoners bijvoorbeeld niet de 

mogelijkheid bieden volkstuintjes aan te leggen op het al jaren braak liggende terrein 

opzij van de Esdoornlaan?. 

 

  



Blok 5: Ontmoeting van de culturen 

 

Samenbinding is belangrijk in de buurten, maar dat geldt ook voor de  

Waddinxveense gemeenschap.  We hebben het hier over de vestiging van Blok5 in 

het nieuwe centrum. Het afgelopen jaar heeft de gemeente duidelijk het initiatief 

genomen om een dorpshuis te ontwikkelen. Kunst en cultuur binden mensen nu 

eenmaal samen. Wij hopen dat Blok5 mag uitgroeien tot een hotspot in Waddinxveen 

waar diverse culturen en gemeenschappen elkaar mogen ontmoeten en mogen 

genieten van het schone wat Waddinxveen te bieden heeft. We streven ernaar dat in 

de komende jaren het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven zich volledig 

gaan ontfermen over dit cultuurhuis. 

Centrum, Triangel en Passage 

Nu we het met Blok5 toch over het Nieuwe Centrum hebben: 2014 zal het jaar van 

de waarheid worden. Het is nog nauwelijks voor te stellen, maar over een jaar 

openen naar verwachting de eerste panden hun deuren in het nieuwe hart van 

Waddinxveen. Wat zal daar een roering en dynamiek vanuit gaan! Uniek in onze 

regio.  

Dit centrum zal naast alle bestaande wijken ook een mooie trekpleister worden voor 

hen die op een steenworp afstand in de Triangel gaan wonen. Net als vorig jaar bij 

het centrum, kun je het haast niet voorstellen dat deze vlakte een mooie groene wijk 

gaat worden. Het economisch tij is op zich nog niet best, maar we weten gewoon dat 

er een moment komt dat er veel behoefte zal zijn aan huizen in deze regio. Het is 

belangrijk dat we een gevarieerde woonwijk opleveren waar zowel gezinnen als 

alleenstaanden, maar ook jongeren en ouderen een plek krijgen. Een gevarieerd 

woonaanbod is daarvoor een vereiste en een eindeloos park! 

Wel moeten we nadenken over leegstand. Het zou ons een lief ding waard zijn als er 

een oplossing komt voor de Passage die leeg dreigt te lopen door het nieuwe 

centrum. 

Doorstroming verkeer in en rond Waddinxveen 

De goede bereikbaarheid van Waddinxveen blijft voor ons een belangrijk issue. Ik 

hoef het belang van een goed beleid rond de opening van de hefbrug niet te 

noemen; ons standpunt is voldoende in het nieuws geweest. 

Een betere ontsluiting aan de westkant van Waddinxveen blijft een belangrijk doel 

voor ons. Maar ook binnen de bebouwde kom moet de doorstroming beter. Ondanks 

de prachtige vernieuwing van Kerkwest-Oost zijn er nog wel wat puntjes op de ‘i’ te 

zetten die het tracé daadwerkelijk veiliger moeten maken. Ook herinneren we aan 

onze motie om maatregelen te nemen ter verbetering van de doorstroming op de 

Chopinlaan.  



Op autoluwe wegen zal beter gehandhaafd moeten worden. Voorbeeld daarvan is de 

vrachtautoluwe Oranjelaan waar nog steeds regelmatig vrachtwagens denderen over 

het speciaal aangebrachte 30km-wegdek. 

Innovatieve bedrijvigheid 

Een goede infrastructuur is belangrijk voor zowel de uitbreiding van bestaande als 

het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. We hebben eerder dit jaar in een motie 

aangegeven dat we graag meer kennis- en maakindustrie zouden willen vestigen in 

dit gebied. Het is belangrijk dat onze regio blijft innoveren. Op die manier houden we 

ook een goede concurrentiepositie ten opzichte van de oprukkende stadsgebieden 

van Rotterdam en Den Haag. En vergeet de werkgelegenheid niet die deze nieuwe 

industrie met zich meebrengt.  

Onze huidige bedrijventerreinen zijn niet bepaald het aanzien waard. Het CDA vindt 

dat het oog ook wat wil. Wij zijn ons ervan bewust dat ook het bedrijfsleven zich 

steeds meer sterk maakt voor duurzame bouw en een duurzaam 

omgevingsmanagement. In onze bestemmingsplannen moeten we daar ook regels 

voor stellen en schoonheid stimuleren.  

ZZP’ers: grote dingen doen voor Waddinxveen 

Maar niet alleen voor de grote bedrijven moeten we de deur open zetten. Naar 

verwachting zal het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) nog verder 

toenemen. ZZP-ers zijn kleine ondernemers die met elkaar grote dingen kunnen 

doen voor Waddinxveen. In de uitvoering van gemeentelijke projecten moeten ook 

nadrukkelijk onze eigen ZZP-ers worden betrokken. Daarnaast kan het nieuwe 

centrum contact, ontmoeten en uitwisseling tussen ZZP-ers stimuleren door flexibele 

werkplekken te creëren. Op die manier ontstaan in ons nieuwe hart creatieve ideeën. 

Nieuwe initiatieven die een gemeenschap als Waddinxveen verder kunnen brengen. 

Verder in een wereld die steeds meer internationaliseert, maar ook roept om 

samenbinding en kleinschaligheid. 


