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Geacht college,

Begin 2016 is de gemeente met een breed traject gestart gericht op het ontwikkelen van een
toekomstvisie voor Waddinxveen in 2030. Een eerder bestuurskrachtonderzoek had aangetoond dat
het op een groot aantal punten waaronder de financiën wel goed zat met de gemeente
Waddinxveen, maar dat een visie op de toekomst ontbrak.
Een groot aantal organisaties is in 2016 bij de totstandkoming betrokken. Er zijn aparte
bijeenkomsten voor hen georganiseerd, er is een Inspiratiegroep opgericht met vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De ze groep is gedurende het proces enkele
keren bij elkaar geweest. Daarnaast is de bevolking, waaronder jongeren, op een aantal manieren
ingeschakeld rond de vraag wat hoe Waddinxveen er in 2030 zou ( moeten ) uitzien.
Dat proces heeft tot een conceptversie Toekomstvisie 2030 geleid, die op 25 oktober 2016 door uw
college voor inspraak is vrij gegeven. Visie met inspraakrapport en reacties van het college zijn op 19
april 2017 in de gemeenteraad behandeld.
Gedurende de looptijd van het proces was er een Klankbordgroep waarin college en
vertegenwoordigers van de politieke partijen overlegden over de voortgang. Bij de besluitvorming op
19 april 2017 bleek dat overleg in de Klankbordgroep niet tot een eenduidig oordeel heeft geleid
over wat met de Toekomstvisie moest gebeuren. Een meerderheid van de raad ( 11 van de 21 leden)
steunde een amendement op het raadsvoorstel waarin de Toekomstvisie “voor kennisgeving werd
aangenomen”. Het college had voorgesteld de visie “vast te stellen”. Naast het amendement werd
een motie aangenomen waarin wordt aangegeven, dat de raad met grote waardering en interesse
van de visie heeft kennisgenomen en de raad de wens uitspreekt dat huidige en toekomstige colleges
en raden bij de ontwikkeling van nieuw beleid rekening houden met de intenties van de
Toekomstvisie.
Het college heeft de motie als niet uitvoerbaar bestempeld omdat de Toekomstvisie niet is vast
gesteld maar door het amendement voor kennisgeving is aangenomen en geen status heeft. Het
college deelt mee uiteraard zorg te dragen voor een correcte archivering van de Toekomstvisie.
Daarmee is de visie in de la verdwenen.
Uit gesprekken met betrokken raadsleden lijkt er ruimte te zitten in herformulering van het besluit
van de raad. Daarbij lijkt het dat er geen meerderheid gevonden wordt voor het besluit de visie “vast
te stellen” maar lijkt er meer in te zitten dan “voor kennisgeving aannemen”.
De inzet en betrokkenheid van de Waddinxveense samenleving rechtvaardigen een poging om tot
een voor de meerderheid van de raad acceptabele formulering te komen gericht op versteviging van
de status van het stuk.
Niet onvermeld moet blijven dat er kosten met de opstelling van de Toekomstvisie gemoeid zijn. In
de begroting 2016 is een post van € 106.000 voor externe kosten gereserveerd. Intern ambtelijke
kosten zijn hierbij niet begroot. De inzet van alle mensen uit Waddinxveen kunnen daarenboven als
maatschappelijke kosten worden beschouwd.
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De PAR adviseert u het gesprek met de fracties aan te gaan voor een nieuwe formulering van het
raadsbesluit. Hierbij zou de volgende formulering als suggestie kunnen dienen.
“ De Toekomstvisie 2030 vast te stellen als inspiratiebron voor toekomstig beleid en nieuw beleid
hieraan te toetsen”.
De bovenstaande formulering doet recht aan intenties uit de startnotitie en aan overwegingen uit de
motie.
De raad heeft uitgesproken zich verder op de burgerparticipatie te willen oriënteren. Dit omdat er
veel ontwikkelingen zijn op het terrein van betrokkenheid van burgers op gemeentelijk beleid.
Een actievere afronding van de besluitvorming rond de Toekomstvisie past daarin.
De PAR heeft zorgvuldig vermeden partij te kiezen tussen college en raad en ook tussen partijen. We
komen tot dit advies op basis van de gegevens zoals ze op dit moment liggen.
De PAR adviseert het college. Gelet op de directe betrokkenheid van de raad en de gesprekken die
daarover gevoerd zijn, stellen we dit advies ook aan de fractievoorzitters beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Aad van Holsteijn
Voorzitter PAR
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