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SAMEN VERANTWOORD VERNIEUWEN
De VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks hebben
overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid in de
periode 2018-2022. Het beleid is verwoord in dit coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord
Vernieuwen’. Na de zomer zal het nieuwe college dit beleid ‘vertalen’ in het
collegeprogramma 2018-2022.
Met de titel van het coalitieakkoord willen wij tot uitdrukking brengen dat wij veel
waarde hechten aan samenwerking in de gemeenteraad met alle partijen en, indien
mogelijk, te streven naar een breed draagvlak voor de te nemen besluiten. Die
samenwerking willen wij ook met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties door hen intensief te betrekken bij de beleidsvorming. Wij willen op een
aantal belangrijke terreinen het beleid vernieuwen zoals uit dit coalitieakkoord blijkt.
Wij willen dat op een verantwoorde wijze doen door onder meer een solide financieel
beleid.
Bij het samenstellen van dit coalitieakkoord is vanzelfsprekend gebruik gemaakt van
de verkiezingsprogramma’s van de vier genoemde partijen en de informatie die
voorhanden is over het bestaande beleid en de actuele financiële cijfers.
De burgemeester is geïnformeerd over de inhoud van dit coalitieakkoord en heeft de
gelegenheid gekregen om zijn opvattingen daarover kenbaar te maken.
De partijen bedanken de gemeentesecretaris en de overige medewerkers van de
gemeente voor de ondersteuning bij het opstellen van het coalitieakkoord.
Waddinxveense inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben bij de
onderhandelaars onderwerpen en vraagstukken onder de aandacht gebracht. Dit is
door ons gestimuleerd door publiekelijk via een melding in onze persberichten op
deze mogelijkheid te wijzen. Wij danken allen hartelijk voor hun bijdragen. Voor zover
de reacties passen binnen de gemeenschappelijke politieke visie van de vier partijen
is daar in dit coalitieakkoord gebruik van gemaakt. De binnengekomen bijdragen
stellen we tevens in handen van het nieuwe college, zodat ze kunnen worden
gebruikt bij het uitwerken van dit coalitieakkoord (beleid vanuit politiek-bestuurlijke
keuzes) tot een concreet collegeprogramma (uitvoering).
We leven in een complexe en snel veranderende samenleving die hoge eisen stelt
aan het bestuur. Dit geldt natuurlijk ook voor onze gemeente. Met dit coalitieakkoord
denken wij een goede basis te hebben om in de periode 2018-2022 in onze
gemeente een duidelijk en toekomstgericht beleid te voeren in het belang van onze
inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
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Wij hechten aan voorzetting en verbetering van de goede samenwerking met de
provincie Zuid-Holland, de gemeenten, de waterschappen en alle andere
belanghebbenden in onze regio in diverse verbanden en op diverse terreinen.
De democratische controle op regionale besluiten willen wij vergroten.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat het voortbestaan van de zelfstandige
gemeente Waddinxveen hoog in ons vaandel staat, conform de wens van onze
inwoners.
Wij hechten veel waarde aan de integriteit van het bestuur. Daarom hebben wij
besloten dat alle kandidaat wethouders in het bezit moeten zijn van een VOGverklaring, hetgeen het geval is. Tevens wordt met ondersteuning van een
gespecialiseerd bureau de integriteit van de kandidaat wethouders vóór de installatie
op 30 mei 2018 onderzocht. Hoewel dit niet formeel kan worden verplicht, werken
alle kandidaat wethouders hieraan mee.
Er zal zo min mogelijk in beslotenheid worden vergaderd. Geheimhouding over
documenten of over andere informatie wordt alleen opgelegd als daar wettelijke
gronden voor zijn.
Alle vier beoogde wethouders krijgen een aanstelling van 1,0 fte.
Als er zich belangrijke nieuwe feiten en/of veranderende omstandigheden voordoen
die van wezenlijke invloed zijn voor het gemeentelijke beleid en/of de gemeentelijke
financiën zullen de vier coalitiepartijen overleggen over mogelijke wijzigingen in de
gemaakte afspraken.
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Ondertekenaars
De fractievoorzitters:
De fractievoorzitter van de VVD: drs. ing. R.J.A.A.(Raymond) Boer.

De fractievoorzitter van D66: ir. A.T.M. (Albert) Grooten.

De fractievoorzitter van Weerbaar Waddinxveen: S.M. (Sylvia) Vink-Vermeulen.

De fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks: H.J.N.J.M. (Halvard Jan) Hettema MSc.

De kandidaat wethouders:
ir. G. (Gezina) Atzema (VVD).

J.L (Hannie) van der Wal-Hortensius (D66).

C.J.M. (Kirsten) Schippers MSc (Weerbaar Waddinxveen).

H. (Henry) ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks).
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Een strategische visie voor de toekomst
De Waddinxveense samenleving krijgt de komende periode te maken met een aantal
grote transities en nieuwe ontwikkelingen, net als de rest van Nederland.
Beleidsmakers en bestuurders zijn op zoek naar oplossingen voor deze
transitievraagstukken. Ons beleid is er op gericht Waddinxveen voor te bereiden op
deze belangrijke ontwikkelingen en kansen te benutten die deze ontwikkelingen
bieden. Wij willen daarbij benadrukken dat dit beleid alleen tot stand kan komen in een
goed samenspel met onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
andere overheden. Al deze actoren hebben ook hun eigen doelen en ambities. Onze
taak is deze te verbinden tot een beleid dat zoveel mogelijk breed wordt gedragen.
Democratisering
De transitie naar meer democratisering is een belangrijke ontwikkeling waarop we ons
beleid willen baseren. In de eerste plaats streven we naar een voortvarende adaptatie
van de nieuwe Omgevingswet, onder het motto: ‘minder regels en meer ruimte voor
initiatieven van inwoners en bedrijven’.
De democratie staat onder druk. Een veel gehoorde klacht is dat de inwoner geen
invloed heeft op datgene wat politici bedenken en doen. Waar of niet waar, als politiek
moeten wij ons dit aantrekken. Wij willen dat de samenleving participeert bij het beleid
dat de gemeente opstelt en uitvoert. Dit noemen wij samenlevingsparticipatie. Daarom
betrekken wij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vanaf het begin bij
het beleid en geven hen een actievere rol in de planvorming. De samenleving: dat zijn
we immers allemaal. We doen daarbij een beroep op de inwoners om niet aan de zijlijn
te staan, maar betrokken en actief te zijn. Om dit te bereiken is het van belang dat er
een goede communicatie is met de inwoners.
Energietransitie
Aan de energietransitie waar Nederland nu voor staat geven wij een lokale invulling.
Als gemeente gaan we daarom de regie voeren over het op termijn aardgasvrij maken
van de bebouwde omgeving. Stoppen met lineair denken en het omarmen van de
circulaire economie is ook een belangrijk antwoord op dit vraagstuk. Ons
afvalinzamelingbeleid is hierop gebaseerd. We continueren daarom het recent
ingezette nieuwe beleid op dit gebied en zullen het, indien nodig om de gewenste
doelen te behalen, verder verbeteren. Daarnaast gaan we voortvarend aan de slag
met het in kaart brengen van wat we als gemeente kunnen doen met de verwachte
klimaatveranderingen: inventariseren van mogelijkheden en kwetsbaarheden. Dit
leggen we vast in de nieuw op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie en het nieuwe
omgevingsplan.
Sociaal Domein
De transitie van het sociaal domein, die in de afgelopen collegeperiode is ingezet, gaat
de komende jaren onverminderd door. De hoofdlijnen van het tot nu gevoerde
gemeentelijk beleid zetten wij voort. Daarnaast gaan we invulling geven aan de
verdere decentralisatie van taken op het gebied van opvang (vrouwenopvang, dak- en
thuislozenopvang etc.) en beschermd wonen (deze taken worden door de gemeente
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Gouda in 2020 aan onze gemeente overgedragen) en aan verdere decentralisatie van
het lokale openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Dit zijn nu nog taken van de
provincie. We gaan ook actief door met de zorgtransitie.
Ruimtelijke strategie
Onze ruimtelijke strategie voor Waddinxveen is primair gericht op het voortzetten van
de eerder ingezette en succesvolle middenkoers, waarbij Waddinxveen zich enerzijds
profileert als onderdeel van de Randstedelijke regio (Zuidvleugel) en anderzijds als
onderdeel van het Groene Hart. Zo kiezen we nadrukkelijk voor ‘Het beste van twee
werelden’. Dit is ook logisch, want de grens van het Groene Hart loopt dwars door de
gemeente en zelfs door de bebouwde kom. Keuzes die wij de komende jaren maken
ten aanzien van wonen, werken, mobiliteit en recreëren zijn gebaseerd op dit
uitgangspunt. In de komende collegeperiode gaan we, uitgaande van bovenstaande
benadering, de doelen voor de fysieke leefomgeving bepalen en leggen deze
eveneens vast in de omgevingsvisie en het nieuwe omgevingsplan.
Een levendige, dynamische en diverse samenleving
Het uitgangspunt ‘minder regels en meer ruimte voor initiatieven’ gaan wij zeker
toepassen in alle gevallen waarin evenementen en activiteiten voor en door inwoners
worden georganiseerd. Initiatieven vanuit de samenleving willen wij faciliteren en
stimuleren. Wij willen dat Waddinxveen een levendige, dynamische en diverse
samenleving is. Een levendige samenleving is een samenleving waar van alles te doen
is. De gemeente stelt de randvoorwaarden vast waaraan moet worden voldaan en zal
deze goed communiceren met de inwoners.
Waddinxveen is divers in leeftijd en in (sub)culturen van inwoners. Iedereen moet zich
thuis voelen in Waddinxveen.
In deze collegeperiode zullen we, na onderzoek, binnen alle beleidsterreinen
voorstellen doen om, binnen de wettelijke mogelijkheden, regels en procedures te
vereenvoudigen.
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Onze beleidsplannen per onderwerp
Een moderne bestuurscultuur
Deze coalitie wil werk maken van een moderne bestuurscultuur. Wij willen dat politiek
op een positieve manier zichtbaarder wordt in de samenleving. Onze besluitvorming
zal transparant zijn, zodat inwoners weten hoe besluiten tot stand komen. Als politici
en gemeente willen we zichtbaar zijn in de samenleving. Je hoeft niet persé naar ‘de
gemeente’ te gaan, de gemeente komt ook naar jou. Wij geven onszelf de opgave mee
om benaderbaar te zijn. Dat lukt beter als inwoners ons weten te vinden, als ze weten
waar ze hun vragen kunnen stellen. Deze keuze houdt in dat wij zo weinig mogelijk
drempels opwerpen als inwoners ons willen aanspreken.
Voor de vernieuwing van de bestuurscultuur en een betere communicatie met de
inwoners stellen wij extra middelen beschikbaar.
Zorg, de cliënt centraal
Ons uitgangspunt is dat de inwoner die zorg nodig heeft centraal staat en dat zorg op
maat wordt aangeboden. Ons doel is het zo goed mogelijk vervullen van de
gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Hierbij besteden wij veel aandacht aan preventie. Het in algemene zin
bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente is daar een
onderdeel van. Voor diegenen die zorg nodig hebben is het eigen netwerk van groot
belang. Indien het eigen netwerk niet voldoet, wordt bekeken welke passende
professionele ondersteuning kan worden geboden. Vrijwilligers en mantelzorgers
kunnen rekenen op ondersteuning. Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde leefomgeving. Een realistisch beleid bij
aanpassingen in de woning en voorzieningen in een wooncomplex (flats) streven wij
na.
Jeugd
Het gaat goed met de meeste jongeren in Waddinxveen. Zij volgen onderwijs, zijn lid
van sport- en andere verenigingen of anderszins actief. Er zijn echter voor jongeren in
Waddinxveen weinig andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of te kunnen
ontspannen.
Ons doel is lokale verenigingen, wijkplatforms, Cultuurhuys De Kroon en andere
betrokkenen te stimuleren om activiteiten en evenementen voor de jeugd aanzienlijk
uit te breiden. Ook voorstellen van jongeren om zelf activiteiten en/of evenementen te
organiseren willen wij stimuleren. Er vindt een evaluatie plaats van het beleid ten
aanzien van Jongeren Ontmoetingsplaatsen. De effectiviteit van de diensten in
Waddinxveen van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland gaan wij mede
in relatie met het bovenstaande onderzoeken. Voor deze uitbreiding van plannen voor
de jeugd stellen wij extra financiële middelen beschikbaar.
Jeugdzorg
Helaas komt er een deel van de jongeren in problemen. Ons doel is een goede
uitvoering van de gemeentelijke jeugdzorgtaken te waarborgen waarbij het belang van
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de jongere centraal staat. Het is van belang dat de diverse instanties binnen de
jeugdzorg goed samenwerken, hetgeen wij ook periodiek zullen onderzoeken en zo
mogelijk verbeteren. De overgang van de jeugdzorg naar de Wmo moet goed worden
bewaakt, zodat er geen lacunes ontstaan in de zorg. De gemeenteraad wordt op de
hoogte gehouden van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Indien deze langer zijn dan wij
wenselijk vinden, gaan wij dit in regionaal verband aankaarten.
Werk en inkomen
Met het in 2017 door de raad vastgestelde meerjarenprogramma ‘Waddinxveen dat
werkt!’ gaan wij door. Het doel is medio 2020 het aantal uitkeringsgerechtigden met de
helft te verminderen (peildatum 2017). Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de gemeente én de uitkeringsgerechtigden. Uitvoering van het meerjarenprogramma zal zorgen voor een sterke stijging van de arbeidsparticipatie, een
belangrijke bijdrage leveren aan de personeelsbehoefte van het bedrijfsleven en
bovendien een sterke vermindering van de uitgaven op het BUIG-budget (Gebundelde
uitkering van het Rijk in het kader van de Participatiewet) van de gemeente. Wij willen
daarmee komen tot een duurzaam betere benadering van cliënten en een
professionele werkgeversdienstverlening. De pijlers preventie, klantbenadering,
samenwerking met werkgevers, handhaving en monitoring willen we versterken. Het
begeleidingsprogramma willen we ook openstellen voor (jonge) werkzoekenden die
geen uitkering of WW ontvangen. Voor uitkeringsgerechtigden die ondanks deze
inspanningen niet aan een betaalde baan kunnen worden geholpen, onderzoeken wij
de mogelijkheden voor een beschutte werkplek of vrijwilligerswerk. Voor het ontvangen
van een uitkering mag een passende tegenprestatie worden verwacht. Deze wordt in
overleg met de uitkeringsgerechtigde vastgesteld. Uitkeringsgerechtigden die wel in
staat zijn een tegenprestatie te leveren maar deze weigeren, worden gesanctioneerd
met een korting op de uitkering.
Ons doel is te voorkomen dat een uitkeringsgerechtigde er in inkomen op achteruitgaat
als hij of zij een betaalde baan krijgt. Voor een belangrijk deel gaat het om landelijke
regelingen, waar de gemeente geen invloed op heeft. Wij gaan wel onderzoeken welke
beleidsmogelijkheden de gemeente heeft, waarbij rekening wordt gehouden met de
regelingen van het minimabeleid voor diegenen die geen enkele kans hebben op de
arbeidsmarkt.
Werkzoekenden met een gemeentelijk uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen
en daarvoor een levensvatbaar ondernemingsplan hebben, krijgen voldoende tijd om
met behoud van uitkering een eigen onderneming te starten. Werkzoekenden met een
gemeentelijk uitkering krijgen de kans met behoud van uitkering scholingscursussen
te volgen, indien deze naar verwachting het verkrijgen van een baan aanzienlijk
vergroten. Wij onderzoeken de mogelijkheid om deze trajecten voor te financieren
middels een renteloze lening of vergelijkbare instrumenten.
Minimabeleid
Wij vinden het belangrijk dat inwoners de mogelijkheid krijgen om volwaardig te kunnen
meedoen in de samenleving. Het minimabeleid heeft als belangrijkste doel om de basis
op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken. Het ontstaan van
schulden willen we voorkomen door het voeren van een preventiecampagne. In 2018
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gaan wij het minimabeleid evalueren, zoals eerder in de raad afgesproken. Tot de
evaluatie wordt het bestaande beleid gehandhaafd. Bij deze evaluatie zullen wij ook
onderzoek doen naar andere varianten van schuldhulpverlening met als doel
wachtlijsten te voorkomen en te zorgen voor een snellere en adequatere hulpverlening.
Bij de evaluatie komt ook aan de orde of de inkomensgrens voor het minimabeleid op
130% van het bijstandsniveau wordt gehandhaafd.
Educatie
Educatie vormt de basis voor onze toekomstige samenleving. Het biedt steun aan
jongeren en aan hen die zich gedurende hun verdere leven blijvend willen ontwikkelen.
Wij vinden dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient om zich goed
te kunnen ontwikkelen.
De harmonisatie in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), waarbij de verschillen
tussen kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnen, biedt ons de kans om beter zicht
te krijgen op bestaande ontwikkelingsachterstanden. Ons streven is die weg te werken
door de oprichting van kindcentra, waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen en het
basisonderwijs worden geïntegreerd, in onze gemeente te stimuleren in overleg met
de betrokken organisaties.
Aan laaggeletterdheid in onze gemeente willen wij extra aandacht besteden door aard
en omvang ervan te onderzoeken. We versterken de signalering van laaggeletterdheid
en willen bijdragen aan het verminderen van die achterstanden onder meer in
samenwerking met de bibliotheek De Groene Venen. De gemeente heeft daarbij een
voorbeeldfunctie: alle informatie wordt verspreid in begrijpelijke taal.
Het sport- en cultuuronderwijs willen wij versterken. Dit kan bijvoorbeeld door
samenwerking te bevorderen van scholen met sportclubs en culturele organisaties. Wij
stimuleren ook dat er meer uitwisseling van het onderwijs met het bedrijfsleven
plaatsvindt, onder meer door het continueren van snuffelstages en het organiseren van
bedrijfsbezoeken.
Aan nieuwe huisvesting voor het Coenecoop College zullen wij meewerken. Over de
voorwaarden voor de medewerking zullen wij in overleg treden met het bestuur van
het Coenecoop College.
We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs.
Nieuwe en kwetsbare groepen
Nieuwkomers (asielmigranten, maar ook migranten die komen in het kader van
gezinshereniging of gezinsvorming) volgen een participatietraject dat de gemeente
aanbiedt. Dit beleid wordt gecontinueerd. Wij vinden het van belang dat er een blijvend
draagvlak is in de Waddinxveense samenleving voor de hulp en ondersteuning aan
vluchtelingen. Dit willen wij bereiken door onze inwoners goed en tijdig te informeren
en hen te betrekken bij de besluitvorming. Het leren van de Nederlandse taal is
essentieel voor de integratie. Initiatieven om het integratieproces van nieuwkomers te
bevorderen, bijvoorbeeld initiatieven gericht op verbetering van de Nederlandse taal,
worden door ons toegejuicht.
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Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling
en voor de ontwikkeling van mensen. Kunst en cultuur verrijkt onze samenleving. Het
bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente streven wij dan
ook na. Waar mogelijk ondersteunen wij het cultureel ondernemerschap. Wij willen het
aanbod van culturele activiteiten uitbreiden. Aan vernieuwende projecten kan eenmalig
een financiële bijdrage worden gegeven. Wij stellen daar extra financiële middelen
voor beschikbaar.
De gemeente stelt, onder bepaalde voorwaarden, gemeentelijke panden (die nog geen
herbestemming hebben) tijdelijk ter beschikking als atelier- of repetitieruimte.
Behoud van het cultureel en industrieel
monumentenbeleid, blijven wij nastreven.

erfgoed, onder meer door het

Wij willen meer kunstwerken in de openbare ruimte. Wij onderzoeken mogelijkheden
voor investeringen in culturele kunstwerken binnen de exploitaties van het grondbeleid.
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kennis kunnen nemen van de
Waddinxveense geschiedenis, waarbij het Historisch Genootschap Waddinxveen en
het Streekarchief Midden-Holland belangrijke partners zijn.
Sport
Actieve sportbeoefening is goed voor iedereen. Sport bevordert de fysieke en
psychische gezondheid, draagt bij aan individuele ontwikkeling en vergroot het sociale
netwerk. Waddinxveen heeft een ruim aanbod van sportvoorzieningen en een rijk
verenigingsleven met veel vrijwilligers.
Het bestaande voorzieningenniveau, in het bijzonder de overdekte
(sport)accommodaties, is echter niet optimaal afgestemd op de behoeften. In het
bijzonder denken wij daarbij aan de behoefte aan gymzalen voor het basisonderwijs.
Daarnaast moet onderzoek uitwijzen of renovatie of nieuwbouw van sporthal De Dreef
wenselijk is. Mede gezien de samenhang tussen algemene (sport)accommodaties en
die voor het onderwijs stellen wij een geactualiseerd integraal (sport)accommodatieplan op. Om dit plan uit te voeren stellen wij extra financiële middelen
beschikbaar.
Wij streven ernaar de totale tarieven voor het gebruiken van sportaccommodaties,
behoudens een inflatiecorrectie, niet te verhogen. De tarieven dienen transparant te
zijn en rechtvaardig.
Wij vinden het van belang dat de sportverenigingen meer gaan samenwerken,
bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband.
Ruimtelijke ordening
De nieuwe Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen.
De gemeente brengt de Omgevingswet actief tot uitvoering. Het opstellen van een
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omgevingsvisie (conform de Omgevingswet) zal in nauwe samenwerking met
maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en andere overheden tot stand
komen, waarbij onder andere de ‘Toekomstvisie Waddinxveen 2030’ als belangrijk
document voor Waddinxveen wordt betrokken. Met ondernemers willen wij pilots
starten of continueren om te bezien wat de veranderingen zijn tussen de huidige
situatie zonder en de nieuwe situatie met de Omgevingswet. Wij hechten er veel
belang aan dat bij de implementatie van de Omgevingswet zeer zorgvuldig wordt
omgegaan met de inspraak, invloed en belangen van inwoners, bedrijven en overige
belanghebbenden. Er moet een verplichting komen voor ontwikkelaars om
omwonenden en andere belanghebbenden invloed te laten uitoefenen op de plannen
zodat een gedragen voorstel ontstaat. De gemeente maakt tot slot een integrale
waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de
omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Er komt een plan om verouderde bedrijfsterreinen op te knappen. Indien dit niet meer
verantwoord kan gebeuren, kan worden overwogen deze bedrijfsterreinen een andere
bestemming te geven. Vernieuwing van bestaande bedrijfsterreinen heeft de voorkeur.
Nieuwe bedrijfsterreinen zijn vooralsnog niet wenselijk.
Voor de verplaatsing van het afvalbrengstation in de nabijheid van bedrijven, zal
rekening gehouden worden met de invloed die een dergelijke faciliteit heeft op de
omgeving, voor zowel bedrijven als inwoners.
Grondbeleid
De gemeente start in principe geen nieuwe projecten middels actief grondbeleid
(risicodragend), met uitzondering van het verwerven van gronden/gebouwen die voor
de ontwikkeling van de gemeente van strategisch belang zijn. Nieuwe projecten
worden alleen middels faciliterend grondbeleid (niet risicodragend) gerealiseerd. De
gemeente stimuleert en faciliteert ontwikkelingen op inbreidingslocaties. De gemeente
stelt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden de uitgangspunten en
randvoorwaarden vast. Particuliere initiatiefnemers dragen het risico voor de
ontwikkeling en zorgen voor minimale overlast voor en goede communicatie met de
inwoners en bedrijven in de omgeving. De gemeente zal bij de gunning van opdrachten
aan projectontwikkelaars sterk letten op de tevredenheid van omwonenden.
Verkeer
Waddinxveen is uitstekend bereikbaar door de nabijheid van rijkswegen en door de
ligging aan het spoor met drie stations. Die goede bereikbaarheid willen wij in stand
houden en nog verder verbeteren. Speerpunten daarbij zijn het openbaar
vervoersnetwerk en een fiets(snelwegen)netwerk. Innovatieve nieuwe vormen van
openbaar vervoer kunnen ook een bijdrage leveren. In het regionaal bestuurlijk overleg
gaan wij deze onderwerpen agenderen. De Waddinxveense inwoners zijn bij uitstek
de deskundigen over verkeersproblemen in de gemeente. Zij zullen dan ook intensief
bij het maken van plannen worden betrokken.
De aanleg van de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan kan
de bereikbaarheid per auto verbeteren en een bijdrage leveren aan het verminderen
van het doorgaande autoverkeer binnen de gemeente. De gemeenteraad heeft
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hiermee ingestemd. Bij de aanleg van deze drie wegen zullen boven de wettelijke
minimumvereisten extra maatregelen worden genomen om milieuschade, zoals fijnstof
en geluidshinder zoveel mogelijk te reduceren. Ook zullen de wegen door extra
groenvoorzieningen zo min mogelijk het landschappelijk gebied mogen schaden.
Bijzondere aandacht is er ook voor de belangen van agrarische ondernemers in het
gebied. De wegen bestaan uit twee rijbanen met maximaal één rijstrook per rijbaan.
Wij willen inwoners en bedrijven tijdig informeren over gemeentelijke wegwerkzaamheden. Dynamische reisinformatie geven wij over knelpunten zoals
brugopeningen.
Wij nemen maatregelen om de verkeersveiligheid voor met name voetgangers en
fietsers te verbeteren. Wij blijven werken aan het zoveel mogelijk oplossen van
knelpunten op de openbare weg, ook voor mensen met een lichamelijke beperking.
Ondanks de aangebrachte verbeteringen blijft de Brugweg nog een gevaarlijke weg
vooral voor de fietsers, vanwege het vracht- en landbouwverkeer. Wij nemen
maatregelen om de verkeersveiligheid op de Brugweg verder te verbeteren. Door
omwonenden zijn onder meer genoemd instellen van een 30km zone en een verbod
voor vracht- en landbouwverkeer op bepaalde tijden. We gaan met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland in gesprek om te bezien welke
mogelijkheden er zijn om het vrachtverkeer op de Brugweg te verminderen.
De verkeersproblematiek in Boskoop is groot. Wij willen graag meedenken over
oplossingen, die ook voor de verkeersproblemen in Waddinxveen (o.a. Brugweg en
verkeer over de Hefbrug) van belang zijn. Aanleg van een weg door het Gouwebos,
Voorofsche polder of omgeving voor een nieuwe oeververbinding over of onder de
Gouwe is voor ons onbespreekbaar.
Duurzaamheid en milieu
De duurzaamheidsvisie 2015-2025 blijft de leidraad voor ons beleid, evenals het recent
gesloten convenant betreffende de voortgang van de regionale samenwerking voor de
energietransitie Midden-Holland. Bij de regionale samenwerking wordt erop toegezien
dat alle partijen naar evenredigheid hun bijdrage leveren.
De duurzaamheidsvisie heeft drie deelambities:
1. Waddinxveen heeft in 2025 een leefomgeving die gezondheid en welbevinden van
mensen positief beïnvloedt;
2. Waddinxveen is in 2025 CO2-neutraal en wekt minimaal 25 % van haar energie
duurzaam op;
3. Grondstofcycli zijn in 2025 voor 50% gesloten op een zo laag mogelijk schaalniveau.
Het bouwen van duurzame woningen, het verduurzamen van bestaande woningen en
het gasloos bouwen willen wij stimuleren.
Lichthinder met name door de kassen, zullen wij binnen de wettelijke mogelijkheden
en in overleg met ondernemers zoveel mogelijk tegengaan.
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Milieuregels worden strikt gehandhaafd. De ervaring leert dat er enkele keren
‘creatieve oplossingen’ zijn gevonden om wel naar de’ letter van de wet’ te handelen,
maar niet naar ‘de geest van de wet’. Wij gaan dit probleem onder de aandacht
brengen van de verantwoordelijke overheden.
De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en zo nodig worden
aanvullende maatregelen voorgesteld om de doelstellingen van de duurzaamheidsvisie en het Energieconvenant Midden-Holland te realiseren.
Lokale economie
Wij willen dat Waddinxveen een ondernemersvriendelijke gemeente is en wij hechten
veel waarde aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Wij werken daarbij samen met
lokale ondernemers en het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW).
Ondernemers krijgen de vrijheid om binnen de regelgeving van de Winkeltijdenwet zelf
hun openstellingstijden te bepalen. Wij gaan de Winkeltijdenverordening op dit
onderdeel zo spoedig mogelijk wijzigen.
Op basis van het ingestelde onderzoek naar de detailhandelsstructuur stellen wij een
plan van aanpak op met betrekking tot de winkelleegstand en de behoefte aan winkels
in de toekomst. Mede op grond hiervan bepalen wij of uitbreiding van winkels in de 2 e
fase van de centrumontwikkeling al dan niet wenselijk is, waarbij rekening wordt
gehouden met de financiële gevolgen. Tevens komen wij mede op basis van het
onderzoek tot een standpunt over de toekomst van de kleinere winkelstrips.
We onderzoeken hoe aanbestedingen kunnen worden vereenvoudigd.
Aanbestedingen staan altijd open voor plaatselijke ondernemers, voor zover dit past
binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
In overleg met het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) wordt het bestaande
ondernemersfonds ook ingezet om innovaties, onder meer op het gebied van
duurzaamheid, in het bedrijfsleven te bevorderen.
Wonen
Waddinxveen moet voor inwoners van alle leeftijden een aantrekkelijke gemeente zijn
om te wonen. Hiervoor dient voldoende huisvesting beschikbaar zijn. Wij willen in de
wijken, mede ten behoeve van de sociale cohesie, een goede mix van sociale huur,
vrije sector huur en koopwoningen. Wij kiezen ervoor om in deze periode een
behoorlijk aantal extra sociale huurwoningen te laten bouwen, onder meer in de wijk
Park Triangel en stellen daarvoor extra financiële middelen beschikbaar. Om de
doorstroming te bevorderen, stimuleren wij de bouw van huurwoningen in de vrije
sector met een huur tussen de €710,68 (sociale huurgrens) en maximaal €850
(prijspeil 2018). Wij bevorderen het bouwen van levensloopbestendige woningen. Wij
staan open voor nieuwe initiatieven en experimenten op het terrein van wonen van
inwoners en bedrijfsleven.
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Groen, water en wegen
Wij willen een schone en veilige openbare ruimte. We blijven een beroep doen op de
verantwoordelijkheid en inzet van inwoners, bedrijven en andere betrokkenen om
samen de leefomgeving te onderhouden. Het onderhoud van de groenvoorzieningen
zullen wij op het huidige onderhoudsniveau handhaven.
Het bestaande beleid ten aanzien van het kappen van bomen wordt stringent
uitgevoerd. Hierbij gaan we de deskundigheid van inwoners betrekken.
Kinderboerderij Dierendal is een belangrijke voorziening voor Waddinxveen. Wij
stellen extra financiële middelen beschikbaar om het voortbestaan van Dierendal veilig
te stellen.
Wij willen de bekendheid met en de mogelijkheden van recreatie in Waddinxveen, die
met name liggen op het gebied van groen-, natuur- en waterrecreatie, verbeteren.
We willen op een innovatieve manier omgaan met groen en water om daarbij tevens
een bijdrage te leveren aan de al genoemde duurzaamheidsdoelstellingen. De
samenwerking met acht partijen in de samenwerkingsregio Het Groene Hart, om te
komen tot een waterketenplan, zetten we voort. We onderzoeken in overleg met de
twee waterschappen de mogelijkheid en de wenselijkheid van het apart opvangen van
regenwater.
We zetten in op een goede aanleg en onderhoud van wegen. Voor de openbare
verlichting willen we minimaal voldoen aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de
duurzaamheidsvisie.
Afval
Het in 2017 vastgestelde afvalinzamelingbeleid zetten we voort. In nieuwe woonwijken
plaatsen we bij voorkeur ondergrondse afvaldepots. Wij evalueren in 2018 het nieuwe
beleid. Mede op grond van de ervaringen van onze inwoners kijken we op welke
onderdelen het beleid mogelijk aanpassing behoeft. We willen schone straten en
schoon groen en zetten in op preventie en vermindering van zwerfvuil.
Veiligheid
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het welzijn van onze inwoners. We moeten ons
veilig voelen in onze gemeente en vooral in ons eigen huis. Het waarborgen daarvan
is een kerntaak van het gemeentebestuur. In het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving
2019-2022 willen wij het belang van een actief preventiebeleid en een stringent
handhavingsbeleid benadrukt zien.
Een hoge prioriteit geven wij aan de volgende zaken;
- Uitbreiding van het aantal wijkagenten is gewenst mede gezien de groei van het
inwoneraantal.
- Een brede inzetbaarheid van de BOA’s, die zichtbaar aanwezig zijn in de openbare
ruimte.
- Voorkomen en oplossen van woninginbraken.
- Voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld.
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- Intensiever handhavingsbeleid voor verkeersovertredingen, met name het te hard
rijden van motorvoertuigen in de bebouwde kom.
Als na een veiligheidsanalyse blijkt dat op een locatie camerabewaking wenselijk is,
willen wij dit mogelijk maken en stellen daar extra financiële middelen voor
beschikbaar.
Financiën
Wij hanteren binnen deze coalitieperiode het uitgangspunt van een solide financieel
beleid. Concreet betekent dit, dat wij streven naar minimaal sluitende meerjarenbegrotingen. Bij de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein (Wmo,
Jeugdwet en Participatiewet) is het financiële uitgangspunt dat wij dit doen binnen de
ontvangen middelen die wij in totaliteit hiervoor, binnen de algemene uitkering, van het
Rijk ontvangen en ook voor deze gezamenlijke taken vervolgens intern oormerken.
De hondenbelasting schaffen wij af en wij verlagen de OZB voor niet-woningen.
Jaarlijks kijken wij of een inflatiecorrectie van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor
inwoners en van de overige heffingen voor inwoners en bedrijven echt noodzakelijk is.
Het evenwicht in de meerjarenbegroting zoeken we met name in het verhogen van
andere opbrengsten en/of besparingen op de gemeentelijke uitgaven. Met betrekking
tot het starten van nieuw beleid, naast het in dit coalitieakkoord al afgesproken beleid,
zullen wij in eerste instantie bekijken of ter financiering hiervan ook compensatie
gevonden kan worden in het mogelijk schrappen van oud beleid.
Wij volgen nauwgezet de kaders die in de nota risicomanagement en
weerstandsvermogen van de gemeente zijn neergelegd. De hoogte van het
weerstandsvermogen zal niet alleen de aanwezige financiële risico's moeten
afdekken, maar ook de continuïteit van het beleid en de bedrijfsvoering moeten
waarborgen."
Wij streven ernaar dat de schuldpositie van de gemeente Waddinxveen voldoet aan
de normen/kengetallen die hiervoor door de Provincie Zuid-Holland (toezichthouder
van de gemeente) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden
gehanteerd. Bij dit streven worden de voorgenomen investeringen in het kader van
nieuwe huisvesting Coenecoop College, Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs,
integraal (sport)accommodatieplan, eventuele renovatie of nieuwbouw sporthal de
Dreef, extra sociale huurwoningen e.d., uiteraard meegewogen. Dit kan namelijk
betekenen, dat deze investeringen de liquiditeitspositie en daardoor de stand van de
leningenportefeuille van de gemeente Waddinxveen negatief zal kunnen beïnvloeden.
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Bijlage bij coalitieakkoord van VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en
PvdA/GroenLinks.
Portefeuilleverdeling college burgemeester en wethouders 2018-2022.
drs. E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis (burgemeester).
 Bestuurlijke coördinatie
 Regionale samenwerking
 Openbare orde en veiligheid
 Integrale handhaving
 Voorlichting en communicatie
 Dienstverlening en bedrijfsvoering
ir. G. (Gezina) Atzema (VVD), wethouder Ruimte, Economie en Duurzaamheid,
eerste locoburgemeester.
 Ruimtelijke ontwikkeling
 Economie
 Duurzaamheid en klimaat (incl. energietransitie)
 Afval
 Greenport
H. (Henry) ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks), wethouder Wonen, Zorg en
Arbeidsparticipatie, tweede locoburgemeester.
 Wonen
 Grondzaken
 Arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening
 Jeugd
 Maatschappelijke ondersteuning
C.J.M. (Kirsten) Schippers MSc (Weerbaar Waddinxveen), wethouder Mobiliteit,
Recreatie en Samenlevingsparticipatie, derde locoburgemeester.
 Verkeer en vervoer
 Openbare ruimte (wegen, groen, water, riolering)
 Natuur en recreatie
 Samenlevingsparticipatie (wijkgericht werken en wijkplatforms, burger-,
instellings- en verenigingenparticipatie)
J.L. (Hannie) van der Wal – Hortensius (D66), wethouder Financiën, Onderwijs en
Sport, vierde locoburgemeester.
 Financiën en belastingen
 Onderwijs en kinderopvang
 Vastgoed en accommodaties
 Kunst en cultuur
 Monumenten en archeologie
 Volksgezondheid
 Sport
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