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Voorwoord 

‘Het leven in de gemeente is van de mensen, niet van de bestuurders’ 

Voor de PvdA Pijnacker- Nootdorp is het sociaal- democratische gedachtengoed leidend. Vrijheid, 

democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de PvdA. 

Concreet betekent dit dat wij kiezen voor een zorgzame gemeente waarin we onze mooie individuele 

vrijheid hebben aangevuld met de verantwoordelijkheid voor omkijken naar elkaar. Samen vormen 

wij een gemeenschap waar iedereen een kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen 

Wij staan voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen 

leven, werken en recreëren. Veel hiervan gebeurt helemaal vanzelf, vooral door ons rijke 

verenigingsleven. Wij hebben veel actieve inwoners die zich inzetten en hiermee een enorm scala 

aan activiteiten voor andere inwoners creëren. Deze activiteiten zorgen voor een plezierige 

vrijetijdsbesteding en een plek voor ontmoeting. Dit maakt de wijken levendig en een fijne plek om 

te leven. De PvdA vindt deze initiatieven van zeer grote waarde voor onze gemeente. 

We doen het samen: ‘de gemeente activeert en verbindt’ 

De rol die de PvdA ziet weggelegd voor de gemeente is een activerende en verbindende. De 

gemeente sluit aan bij het initiatief in de samenleving, niet andersom. De gemeente versterkt 

datgene wat de mensen in de gemeente ontwikkelen. Is er een vraag in de samenleving zonder 

passend aanbod, dan activeert en verbindt de gemeente inwoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers om met elkaar een bij die vraag passend aanbod te ontwikkelen. Alleen dan is het 

mogelijk om een samenleving te zijn waar mensen elkaar respecteren, naar elkaar omkijken en 

zoveel mogelijk meedoen. 

De PvdA wil dat de gemeente verantwoordelijkheden neerlegt daar waar ze het beste opgepakt 

kunnen worden. Wij willen dat de gemeente overbodige regelgeving gaat aanpakken en inwoners 

nog actiever dan al tijdens de afgelopen raadsperiode gebeurde gaat betrekken bij de 

beleidsontwikkeling. Kortom, de gemeente werkt niet voor de inwoners, maar als partner met de 

inwoners. Vooral bij de nieuwe taken die de gemeente krijgt zal dit wat de PvdA betreft de leidraad 

zijn. 

De gemeente levert ook diensten aan de inwoners, zoals het verstrekken van persoonsdocumenten. 

Ook hierbij is ons uitgangspunt dat de gemeente moet aansluiten bij de behoefte van haar inwoners. 

Dit betekent dat de inwoner zo dicht mogelijk bij huis of vanuit huis ( digitaal of via de telefoon) 

contact kan hebben met de gemeente. De gemeente moet klantvriendelijk, behulpzaam, 

betrouwbaar en efficiënt zijn in dit contact. 

Om de verschillende rollen goed te kunnen vervullen is er een deskundige ambtelijke organisatie 

nodig die de verschillende beleidsterreinen aan de samenleving kunnen verbinden. Er moet worden 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ambtenaren, want zij zijn het hart van de organisatie. Wij zijn 

voorstander van een gemeente die samenwerkt met andere gemeenten, zoals nu gebeurt met de 

gemeente Zoetermeer op het gebied van sociale zaken Wij zijn op dit moment geen voorstander van 

een fusie met welke gemeente dan ook. De gemeenteraad stuurt het college van B&W aan om de 



ambities van de gemeente op een efficiënte manier te realiseren en houdt oog op een financieel 

gezonde gemeente. 

Decentralisaties 

De gemeente krijgt in 2014 en 2015 veel taken van de rijksoverheid en de provincie overgedragen 

om zo de uitvoering ervan dichter bij onze inwoners te regelen. Gemeenten worden 

verantwoordelijk voor de jeugdzorg, voor de begeleiding van mensen die zorg nodig hebben 

(AWBZ/WMO), en voor het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het gaat om een bijzonder ingewikkeld veranderingsproces waarbij heel veel mensen 

en organisaties betrokken zijn: cliënten, patiënten, hun families en sociale netwerken, vrijwilligers, 

mantelzorgers, professionals, organisaties, overheden. De PvdA vindt dat de gemeente zich sterk 

moet maken voor zorg die door maatwerk zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van onze 

inwoners. De gemeente werkt bij voorkeur samen met andere gemeenten om kennis te delen en een 

aanbestedingsvoordeel te halen. 

Dit verkiezingsprogramma gaat in op de plannen van de PvdA Pijnacker- Nootdorp voor de periode 

2014- 2018. In het kort heeft de PvdA de volgende uitgangspunten: 

1. Al onze inwoners hebben talent. Dit talent niet benutten is een gemiste kans voor onze 

samenleving. Daarom helpen wij graag mensen aan een opleiding of werk, ook mensen die op het 

eerste oog minder kansrijk zijn. De gemeente sluit aan bij het initiatief in de samenleving en vervult 

hierin een activerende en verbindende rol. Samen zorgen wij voor een florerend en toegankelijk 

aanbod van sport en cultuur. 

2. Een krachtige lokale economie is gebaat bij veel participatie van ondernemers bij het gemeentelijk 

beleid, aanbestedingsvoordeel voor lokale ondernemers en een lange termijnstrategie om een 

duurzame lokale economie met kansen voor ondernemers, inwoners en milieu in onze gemeente te 

realiseren. Wij pakken de overcapaciteit van bedrijventerreinen aan. 

3. Onze inwoners hebben recht op een fatsoenlijk bestaan. Wij helpen inwoners die moeten 

rondkomen van een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hierbij. Kinderen zijn een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel 

op school als thuis. 

4. Ook hulpbehoevende inwoners hebben de verantwoordelijkheid om eerst zelf met hulp van hun 

omgeving hun zorg te organiseren. De gemeente helpt zodra dit niet (meer) lukt en zet alles in om dit 

te voorkomen door preventieve inzet van collectieve voorzieningen zoals wijkgebonden activiteiten, 

mantelzorgondersteuning, zorgnetwerken, ouderenbeleid en een goede informatievoorziening. 

5. Geven om en zorgen voor elkaar is ook zorgdragen voor een beter milieu met veel groen voor 

mens en dier. 

6. Wonen, werken en recreëren is voor iedereen bereikbaar, de gemeente sluit het aanbod altijd aan 

op de vraag. De PvdA streeft naar een evenwichtig en toegankelijk aanbod op deze drie 

aandachtsgebieden voor al onze inwoners. Een voorbeeld: het aanjagen van de woningbouw voor 

met name lagere middeninkomens. 



7. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De PvdA wil zo weinig mogelijk bezuinigen op de 

gemeentelijke voorzieningen wanneer deze nadelig zijn voor het inkomen van de huishoudens op het 

niveau van 100-110% van het sociaal minimum. Wij bezuinigen niet op: re-integratie, participatie en 

zorg. 

 

De prioriteiten van de PvdA voor de aankomende periode  zijn:  

1.     Inwoners kunnen meedoen aan de samenleving, vooral op het gebied van de arbeid. 

2.     Een passende zorg op gebied WMO en jeugdzorg 

3.     Woningen voor de lage- en middeninkomens. 
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Hoofdstuk 1 Werk, Inkomen en Economie 

Werk 

Ruim aandacht besteden aan werk, inkomen en economie is geen luxe, maar noodzaak. Zo veel 

mogelijk inwoners aan het werk is ons vertrekpunt. Werkgelegenheid en economie zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Alleen met een gezonde economie kunnen we voldoende werkgelegenheid 

scheppen. Wij willen dat werkzoekenden, gemeente, scholen en bedrijven slim gaan samenwerken. 

Zo kunnen we zorgen dat minder mensen ongewild werkloos thuis op de bank zitten. Voor degenen 

zonder kansen of met zeer beperkte kansen op werk hebben we het vangnet van de bijstand. De 

PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald 

werk, of door het volgen van een opleiding of cursus. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk 

(betaald) aan de slag te komen. Ten slotte willen we dat het ondernemers gemakkelijker wordt 

gemaakt om te ondernemen door onder andere het aanvragen van vergunningen daar waar kan te 

vergemakkelijken. 

Inkomen 

Het is onacceptabel dat in Pijnacker-Nootdorp meer dan 500 kinderen opgroeien in armoede. Alle 

kinderen verdienen een goede start, onze prioriteit is om ook deze kinderen dezelfde kansen en 

mogelijkheden te geven. Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Kwetsbare 

mensen blijven we ondersteunen door een stevige armoedeaanpak. Onze aanpak is gericht op 

begeleiding naar werk én aanpak van problemen die voortkomen uit armoede. Vooral vrouwen zijn 

economisch niet-zelfstandig, vaak door moeilijk met werk te combineren zorgtaken. Door 

bijvoorbeeld te zorgen voor schooltijden die beter te combineren zijn met werk kunnen ouders met 

kinderen meer uren gaan werken. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit 

overeind te houden staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. Het Midden- en 

Kleinbedrijf zijn belangrijk voor ons. Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag inkomen 

door het economisch tij. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat 

zij snel uit de problemen komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf. 

Economie 

Wij omarmen de initiatieven van ondernemers die gebruik willen maken van aardwarmte en die 

ecologie en economie hand in hand laten gaan, zoals Boeren voor Natuur. Niet alleen is dit beter 

voor natuur en klimaat, het levert ook forse besparingen op voor de ondernemer én helpt de 

gemeente met het behalen van de ambitie van een klimaatneutrale gemeente. We zetten in op 

verdere versterking van samenwerken met ondernemers. Met de oprichting in maart 2011 van het 

Economisch Platform Bedrijven heeft de ambitie tot samenwerken gestalte gekregen. Dat is een 

goede zaak! Tussen de commerciële ondernemer en de ambtenaren die de wet- en regelgeving 

moeten toepassen gaapt soms een kloof in denken en doen die gedicht moet worden. Dat vraagt 

creativiteit en de wil om tot elkaar te komen. Vermindering van regeldruk zal daar bij helpen. Goede 

initiatieven willen we belonen door uit het fonds voor versterking van de lokale economie geld vrij te 

maken. Wij vinden dat inrichting en verlevendiging van bestaande bedrijventerreinen vóór 

nieuwbouw of uitbreiding van bedrijventerreinen gaat. Leegstand op bedrijventerreinen en van 

kantoorpanden willen we voorkomen. Voor nieuwe bedrijfspanden eisen we van de initiatiefnemer 

oude te slopen als dit zou leiden tot nieuwe leegstand. Startende zelfstandigen zonder personeel 



(ZZP’ers) ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de 

gemeente aanbiedt als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. 

Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als voorwaarde dat zij hun 

bedrijf stop zetten. Ook ZZP’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Werk 

 Wij willen dat kleinschalige proefprojecten om mensen weer aan het werk te helpen 

voortvarend worden aangepakt. De succesvolle projecten schalen we vervolgens op. Lokale 

werkgevers worden een gelijkwaardige partner van de gemeente. De PvdA wil dat de 

gemeente een werktop organiseert. De gemeente besteedt haar opdrachten zoveel als 

mogelijk lokaal aan. In ruil hiervoor vragen wij van de werkgevers een actieve bijdrage door 

het bieden van stageplekken, arbeidsleerplekken en in werkgelegenheid. 

 De PvdA wil dat de jeugdwerkloosheid aangepakt wordt. Wij willen dat de gemeente samen 

met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven in onze regio een aanvalsplan maakt tegen de 

jeugdwerkloosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid. Ook andere groepen verdienen 

specifieke aandacht, zoals mensen boven de 45 jaar die zonder baan zijn komen te zitten. 

Maatwerk is belangrijk. 

 Zorg dat kinderen, werk en mantelzorg beter met elkaar te verenigen zijn door verschillende 

initiatieven in onze gemeente beter op elkaar te laten aansluiten: activeer en verbindt 

inwoners en organisaties om werk en zorg beter te kunnen combineren. 

Inkomen 

 Niemand komt in onze gemeente onder de armoedegrens terecht; ondersteun kinderen en 

gezinnen die opgroeien in armoede! 

 De vorig jaar ingevoerde collectieve ziektekostenverzekering voor de minima blijft bestaan, 

want een jaar na invoering is er een hoog deelnemerspercentage. De verzekering voorziet 

duidelijk in een behoefte. 

 Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken 

om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. 

 Nog maar 59% van de huishoudens met een laag inkomen maakt gebruik van het recht op 

kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Dat kan veel beter. 

 Mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk minimumloon betaald 

worden. Ook voor deze groep is het uitzicht om door te groeien naar de Cao-schalen 

belangrijk. 

 Eigen bijdragen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg of huishoudelijke hulp zijn 

inkomensafhankelijk. Negatieve effecten van stapeling van eigen bijdragen willen we 

voorkomen. De gemeente helpt mensen die daardoor in financiële en/of sociale problemen 

komen. 

Economie 

 Zet in op innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 



 Geen grootschalige ontwikkelingen op bedrijventerreinen als deze ten koste gaan van 

winkels in het centrum van onze woonkernen. 

 Wij willen meer ontmoetings- en flexwerkplekken voor ZZP’ers, bijvoorbeeld in het oude 

gemeentehuis in Nootdorp of eventueel in het gemeentekantoor van Pijnacker, zodat 

ambtenaren en ondernemers elkaar tegenkomen en elkaar beter leren kennen. 

 Wij willen Pijnacker-Nootdorp energieneutraal in 2020 en klimaatneutraal in 2050. Daarbij 

zijn het gebruikmaken van restwarmte en aardwarmte noodzakelijk. Zet in op het slimme 

energienet. Aardgas wordt als energiedrager grotendeels vervangen door restwarmte en 

aardwarmte, maar er zal ook wind- en zonne-energie geproduceerd moeten worden. 

 Energiebesparing en energieopwekking voor en door de buurt. De gemeente nodigt 

consortia van (lokale) aannemers en installateurs, corporaties, banken en 

energieleveranciers uit offertes te doen voor een gedifferentieerd isolatie-keuzepakket dat 

toegesneden is op de bestaande woning in de wijken, evenals voor een energie-

opwekkingspakket (zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtekrachtkoppeling). Het 

pakket kent ook een aantrekkelijke financieringsvorm. Na selectie van een consortium met 

de wijkverenigingen worden de buurtbewoners uitgenodigd mee te doen. 

 Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken) vinden 

wij bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijk. Informeer 

ondernemers en inwoners tijdig en volledig. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 Door afspraken te maken in het coalitieakkoord zijn in de afgelopen periode bij de miljoenen 

die de gemeente moest bezuinigen de kwetsbare groepen en mensen met lage inkomens 

zoveel als mogelijk ontzien. 

 Er is sinds begin 2013 een collectieve ziektekostenverzekering gekomen voor inwoners met 

maximaal 110% van het sociaal minimum. De regeling is door de grote deelname vanuit de 

doelgroep zo kort na de invoering al een succes te noemen. 

 Wij hebben aangedrongen op de invoering van een kortingspas voor de minima zodat zij 

tegen een gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan sport, cultuur en andere activiteiten. 

De gemeente werkt daarom nu hard aan de invoering van een kortingspas voor inwoners 

met een laag inkomen. 

 De herstructurering van de glastuinbouw is bijna afgerond. Hierdoor is oud glas opgeruimd, 

komt er eind aan verrommeling en versnippering in het buitengebied en is er ruimte voor 

duurzame en innovatieve glastuinbouw. 

 Onze gemeente is één van de koplopers in Nederland op het gebied van aardwarmte door 

actieve inzet van de gemeente om van deze techniek een succes te maken. Wij hebben deze 

inzet altijd ondersteund. 

 Activiteiten in het gezamenlijk belang van ondernemers komen nu van de grond door 

verplichte samenwerking via het ondernemersfonds. Dit bevordert de veiligheid en de 

sociale cohesie tussen ondernemers. Dit is goed voor de aantrekkingskracht van winkelcentra 

en bedrijventerreinen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat ondernemingen die niet betalen, 

de ‘freeriders’, wel profiteren en niet betalen. 

  



Hoofdstuk 2 Meedoen 

Heel veel van wat mensen aan zorg en ondersteuning in de buurt nodig hebben, wordt door de 

decentralisatie van taken vanuit de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het 

WMO-loket zal de drukker dan ooit krijgen, zo wordt verwacht. Voor de PvdA staan de mensen om 

wie het draait voorop. We willen toe naar een samenleving waarin we meer aandacht voor elkaar 

hebben, waarin de gemeenschapszin is versterkt. De PvdA gaat uit van de eigen kracht van onze 

inwoners om mee te doen in de samenleving. Als dat met een functiebeperking of ziekte moet 

gebeuren, zal allereerst een beroep op de sociale omgeving gedaan worden. Voor de mensen die dat 

nodig hebben en voor wie geen of onvoldoende ondersteuning uit het eigen sociale netwerk 

voorhanden is, is er hulp, ondanks de crisis en ondanks de bezuinigingen. Van het sociale netwerk 

mag niet verwacht worden dat als iemand dement, psychiatrisch patiënt of verslaafd is toch hulp 

geboden wordt. Draagkracht, zowel in financiële zin als in sociaal opzicht, is voor ons een leidend 

principe. Samenwerking en communicatie met en tussen zorgvragers en zorgaanbieders is belangrijk, 

waarbij de gemeente verbindt en activeert. Wij willen dat zorg dicht bij huis wordt geboden. Of je nu 

ouder wordt, een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, of je te maken hebt met psychische 

problemen: je behoudt waar dat maar enigszins mogelijk is de regie over je eigen leven. In Nederland 

zijn miljoenen mensen mantelzorger. Zij leveren een onmisbare hulp aan hun omgeving. 

Mantelzorgers kunnen overbelast raken wanneer de zorg veel van hen vraagt. Wij onderkennen dit 

gevaar. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Zorg 

 De gemeente activeert en verbindt. De gemeente ondersteunt participatie, eigen kracht en 

sociale netwerken, de gemeente verbindt familie, buurt en professionals. 

 Er wordt zo min mogelijk gekort op de zorg. De organisatie van de zorg verandert. De aanpak 

– wat kan de cliënt zelf, waar kan de omgeving bijspringen, waar is het nodig professionele 

zorg in te zetten en hulpmiddelen te regelen – heeft een sterke regie vanuit de gemeente 

nodig. Dat kan door het financieren van Eigen Kracht-conferenties of het investeren in het 

trainen van sociaal werkers van diverse organisaties in sociale netwerkstrategieën. 

 Als er zorg nodig is, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het intake-

keukentafelgesprek. De zorgvragen zoals geformuleerd door de aanvrager zijn daarbij 

vertrekpunt. Wat staat voor hem/haar op het spel? Dat stelt hoge eisen aan de 

gespreksdeelnemers. Het gaat niet om het afwerken van afvinklijstjes. Wij willen daarom dat 

bij de gemeente een team gespreksvoerders met diverse achtergronden, kennis, kwaliteiten 

en expertises gevormd en getraind wordt om deze gesprekken goed te kunnen voeren. 

Aanvragers worden vooraf goed geïnformeerd over dit gesprek door middel van een 

brochure en/of een film. Zij krijgen het advies zich te laten vergezellen door bekenden of 

deskundigen. Wij willen dat de aanvrager tegen het besluit over al dan niet professionele 

zorg of middelen in beroep kan gaan. De beroepsprocedure is laagdrempelig. Waar haalbaar 

schakelt de gemeente mediators in om geschillen te overbruggen zonder ingewikkelde en 

dure juridische procedures. 

 De gemeente biedt een solide regeling voor het persoonsgebonden budget (PGB) met goede 

informatie, eenvoudige aanvraagprocedures, zorgvuldige en onafhankelijke indicatiestelling, 



gratis onafhankelijk advies en ondersteuning, vereenvoudigde verantwoording. Er moet aan 

zorgvragers een keuze worden voorgelegd tussen gelijkwaardige zorg in natura of een PGB. 

Er wordt samengewerkt met consulenten van Per Saldo. 

 Vanaf 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor dagopvang voor ouderen en voor mensen 

met een GGZ-indicatie of een verstandelijke beperking. Voor mantelzorgers kan 

dagbesteding voor hun verwanten het mogelijk maken hun zorgtaak vol te houden. 

Dagbesteding is een onmisbare schakel in het nieuwe beleid van langer thuis wonen. 

Nabijheid van dagbesteding is een succesfactor bij het zo lang mogelijk voorkomen van in te 

zetten zware zorg. Daarom zorgt de gemeente voor een op de persoon afgestemd aanbod, 

met een goede balans tussen vrijwillige en professionele hulp en ondersteuning. Vrijwillig 

waar kan, professioneel waar moet. Nieuwe vormen van dagbesteding worden bij voorkeur 

ingericht in de kernen van onze gemeente. Vervoer naar de dagbesteding, professioneel 

en/of door vrijwilligers, is beschikbaar. 

 Gewaakt moet worden voor overbelasting van de mantelzorgers, want dan is iedereen 

verder van huis. Afstemming van mantelzorg met professionele hulpverlening en gemeente 

is nodig, waarbij de mantelzorgers meer regie krijgen over de invulling van de hulp die zij 

kunnen bieden. Ondersteuning moet blijven van en via Bureau Mantelzorgondersteuning. 

Hulp en ondersteuning 

 De aanspraak op huishoudelijke verzorging wordt vervangen door een maatwerkvoorziening 

voor degenen die het echt nodig hebben en niet kunnen betalen. De gemeente maakt het 

mogelijk voor degenen die niet voor deze voorzienig in aanmerking komen om op 

eenvoudige en betrouwbare wijze huishoudelijke verzorging te kunnen kopen. Dit kan via 

dienstencheques, waarmee voordelig en zonder administratieve rompslomp diensten – 

huishoudelijke hulp, boodschappen, vervoer van personen met een handicap – kunnen 

worden geregeld. 

 De gemeente betaalt een goed basistarief gebaseerd op Cao-schalen aan de werknemers om 

huishoudelijke verzorging op kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. 

 De opgedane ervaring in onze gemeente met wijkgericht werken, is een goede basis om dit 

systeem uit te breiden naar zorgtaken. In Pijnacker-Nootdorp worden op het niveau van de 

kernen zorgnetwerken opgezet, waarin de wijkmanagers een belangrijke rol spelen. De drie 

bestaande netwerken – Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), sociaal platform en 

ketendementie – gaan op in een sociaal team, dat integrale ondersteuning en zorg biedt in 

de kernen. In wijkverpleegkundige zorg wordt geïnvesteerd, zodat oudere en kwetsbare 

mensen langer thuis zorg kunnen krijgen. 

 Er worden in de kernen sociale teams gevormd, die worden ingeschakeld bij signalen van 

zorgmijders of ernstige (multi)problematiek. De samenhang tussen zorg, preventie, welzijn 

en wonen wordt zo versterkt. 

 Er komt bij de Stichting WelzijnsOndersteuning Pijnacker (SWOP) een centraal punt voor zorg 

en ondersteuning om vraag en aanbod op het gebied van informele zorg en ondersteuning 

bij elkaar te brengen. Daarnaast zullen andere initiatieven van de SWOP op dit terrein 

worden gesteund, zoals advies en ondersteuning voor informele zorg- en hulpverleners. De 

site www.hulpinjebuurt.nl in de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Westland 

is een goed voorbeeld om vraag en aanbod digitaal bij elkaar te brengen. De 



welzijnsaccommodaties met mogelijkheden tot contact en vroegsignalering worden in stand 

gehouden. 

Preventie 

 De gemeente ontwikkelt naast het al bestaande integrale jeugdbeleid (zie hoofdstuk 3) ook 

een integraal ouderenbeleid gericht op kwetsbare én vitale ouderen. Ouderen zijn niet alleen 

het probleem, maar ook de oplossing. Dit betekent een samenhangend ouderenbeleid met 

speciale aandacht voor eenzaamheid, zelfredzaamheid, participatie, gezondheid, wonen en 

welzijn. Preventie bevordert het zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond leven 

van ouderen. Vitale ouderen spelen als mantelzorgers en vrijwilligers een grote rol bij de 

maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente voor staat. Gebruik hun kennis en ervaring! 

 Preventie is nu investeren om in de toekomst te besparen, niet alleen in geld, ook in welzijn 

van mensen. Gezondheidsvoorlichting aan onze jeugd is belangrijk, van kleins of aan. 

Gemeente, CJG, peuterspeelzalen, scholen, kinderdagverblijven en jeugd- en jongerenwerk 

hebben hier een gezamenlijke taak. Gezonde voeding, het tegengaan van obesitas en 

aandacht voor voldoende bewegen en sporten zijn belangrijk, net als alcohol- en 

drugsvoorlichting. 

Iedereen doet mee 

 Inclusief beleid leidt tot een inclusieve samenleving, een samenleving waaraan iedereen kan 

deelnemen. De PvdA wil dat Pijnacker-Nootdorp al het beleid inclusief maakt. Beleid waarbij 

vanaf het begin rekening wordt gehouden met mensen met een functiebeperking of 

chronische ziekte. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is hierbij 

onze leidraad. 

 Nieuwe bewoners verdienen bijzondere aandacht, de gemeente wijst ze de weg naar 

verenigingen en organisaties. Dit zorgt ervoor dat zij ook echt verankerd raken in onze 

samenleving en een lokaal netwerk krijgen waar ze aan kunnen bijdragen en op terug vallen. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 Wij hebben keer op keer aandacht gevraagd voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe 

taken die de gemeente vanaf 2015 zal krijgen op het gebied van zorg en welzijn. Onze 

gemeente is vroeg begonnen met de voorbereiding op de decentralisaties. In deze 

overgangsperiode is informatie over de voortgang echter niet altijd makkelijk te krijgen. Wij 

hebben veel energie besteed aan het bespreekbaar maken van de omvangrijke nieuwe 

verantwoordelijkheden die op onze gemeente afkomen. 

 Door het opheffen van het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker zijn de winkels in 

winkelcentrum Ackershof ook bereikbaar voor mensen die niet goed ter been zijn en nog wel 

kunnen fietsen. Hierdoor kunnen ouderen langer zelf hun boodschappen blijven doen. 

  



Hoofdstuk 3 Onderwijs en Jeugd 

De PvdA heeft in onze gemeente zich al jarenlang hard gemaakt voor een verantwoord integraal 

jeugdbeleid. Twee wethouders hebben zich hiervoor met succes ingezet. Voor ons staat centraal dat 

elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op school als thuis. Elk kind heeft talenten die niet als 

vanzelf ontbolsteren. Het is aan kinderen, ouders, scholen en de gemeente samen om deze talenten 

tot bloei te laten komen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, zowel zorgleerlingen als 

plusleerlingen, moeten deze kunnen krijgen. Een belangrijke taak van de gemeente is daarbij dat de 

kwaliteit van de scholen en het onderwijs gevolgd wordt en waar nodig maatregelen volgen om 

achteruitgang bij te sturen. Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Onderwijs 

 Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisschool zullen naar elkaar toe moeten groeien 

zodat het “brede school”-concept wordt geherdefinieerd tot “open school” als onderdeel 

van het wijkgericht werken. Ook worden hierbij de combinatiefunctionarissen die een brug 

slaan tussen sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk en scholen ingezet. 

 Het is belangrijk dat kinderen met een taal/ontwikkelingsachterstand zo jong mogelijk 

kunnen deelnemen aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen met een achterstand 

kunnen leren van kinderen met een voorsprong. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat op 

alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gewerkt blijft worden met VVE-methoden die 

bewezen effectief zijn. 

 Alle scholen gaan meedoen met het project www.scholenopdekaart.nl. Dit is een 

overheidsproject dat cijfermatige informatie over scholen voor het basisonderwijs verzamelt 

in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van 

onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Hierdoor kunnen ouders 

en leerlingen gemakkelijk scholen met elkaar vergelijken en een bewuste schoolkeuze 

maken. 

 Scholen moeten beter inspelen op de verkleuring van de leerlingenpopulatie. Het is 

belangrijk dat kinderen met achterstand in de Nederlandse taal worden gemixt met kinderen 

die de Nederlandse taal goed spreken. Ook oudereducatie is belangrijk. Het verzorgen van 

taalcursussen van Vluchtelingenwerk hoort hierbij. 

 De huidige regeling voor schoolzwemmen schiet het doel voorbij. Lang niet alle scholen doen 

mee met schoolzwemmen en bij de basisscholen die wel meedoen heeft het zwemmen pas 

plaats in groep vier. De meeste kinderen hebben dan al één of meer zwemdiploma’s. 

Schoolzwemmen neemt ook veel kostbare onderwijstijd in beslag. De 65.000 euro voor 

schoolzwemmen kan beter besteed worden aan bevorderen van de zwemvaardigheid. Dit 

kan door het bedrag aan zwembad De Viergang in Pijnacker toe te kennen voor verlaging van 

de zwemlestarieven. Hierdoor worden zwemlessen ook voor mensen met een smalle beurs 

betaalbaar en zullen meer kinderen op zwemles gaan. 

 Op alle scholen in onze gemeenten moeten onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn voor 

zowel kinderen en hun ouders/verzorgers als voor de leerkrachten. Deze zijn in principe niet 

als werknemer aan de desbetreffende school verbonden. Ook dienen scholen te beschikken 

over een klokkenluiderregeling. 

Jeugd 



 Wij willen een gemeente die zich inspant op het terrein van preventie en vroegtijdige 

onderkenning van eventuele belemmerende factoren bij het opgroeien, opvoeden en de 

gezondheidsontwikkeling van kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dient hierin 

als netwerkorganisatie leidend te zijn. Het aanbod zal gebaseerd zijn op een helder inzicht in 

de vragen die hierover in de gemeente leven. We gaan uit van ‘normaal als dat kan, 

bijzonder als het moet’. We onderschrijven het uitgangspunt: één kind/gezin, één plan, één 

regisseur. 

 De PvdA vindt dat jongerenwerkers nog meer naar jongeren toe moeten gaan om ze te leren 

kennen en in te spelen op wat hen interesseert. Erop af! Preventief jongerenwerk kan dure 

professionele zorg voorkomen. Ook is aansluiting van het professionele jongerenwerk bij 

vrijwilligersorganisaties van belang. Jongerenwerkers dienen te werken op basis van de 

uitgangspunten van het ‘Jongerenwerk Nieuwe Stijl’. 

 Altijd wil de PvdA investeren in onze jeugd. Wij willen van jongeren horen wat zij willen, en 

wij willen hen vertellen wat wel en niet van hen verwacht wordt. Samen in de wijken met 

begrip en respect voor elkaar. Wij willen dat er weer een Jongerenraad komt. 

 Jongeren in onze gemeente zijn in verhouding tot leeftijdsgenoten elders in Nederland 

stevige drinkers. Met steun van de PvdA is de gemeente met een alcoholontmoedingsbeleid 

gestart. Preventie van alcoholmisbruik voorkomt gezondheidsschade (o.a. aan de 

hersenontwikkeling) én overlast. 

 Onze gemeente zal per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 

nieuwe Wet Zorg voor jeugd. Op dit voor de gemeente nieuwe beleidsterrein is veel winst te 

behalen, zoals op het gebied van samenwerking, afstemming en kostenbeheersing. Door er 

voor te zorgen dat instellingen die zich richten op preventie, zorg en behandeling onder een 

centrale regie samen te laten werken, worden dubbelingen voorkomen. Binnen onze 

gemeentegrenzen kunnen uitsluitend kleinschalige vormen van jeugdzorg hun domicilie 

krijgen, zoals pleegzorg en gezinshuizen. 

 Voor gespecialiseerde zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders zal in samenwerking met 

de ons omringende gemeenten voldoende aanbod dienen te zijn. Hiertoe heeft de gemeente 

al enkele niet vrijblijvende samenwerkingsafspraken gemaakt met de overige 8 Haaglanden-

gemeenten. De PvdA volgt deze ontwikkelingen op de voet. Budgettaire grenzen mogen voor 

mensen die professionele zorg echt nodig hebben geen belemmering vormen om die zorg 

tijdig te krijgen. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 Met de inzet van combinatiefunctionarissen realiseert de gemeente een samenhangend 

netwerk in wijken en buurten tussen onderwijs en maatschappelijke organisaties op het 

gebied van jeugd, sport en cultuur. 

 Er is een stevige aanpak van schoolverzuim gekomen. Door inzet van het team leerplicht en 

de leerplichtambtenaar is er een beter beeld van het verzuim in onze gemeente en kan 

spijbelen effectief bestreden worden. 

 Samen met het CJG en het jeugd- en jongerenwerk heeft de gemeente pesten als vast 

onderwerp van aandacht gemaakt, in plaats van maar eenmaal per jaar op de landelijke dag 

tegen pesten. 



 Wij hebben keer op keer aandacht gevraagd voor de decentralisatie van de jeugdzorg en wat 

deze gaat betekenen voor het gemeentelijke integrale jeugdbeleid. Er is nu sprake van een 

urgentiebesef in de raad. 

 De verkeersveiligheid rond scholen is beter gewaarborgd door in samenspraak met ouders 

en wijkbewoners veilige routes naar de scholen te maken. 

 De gemeente zet in op gezonde schoolgebouwen. Kinderen in een gezond schoolgebouw 

presteren beter dan kinderen in slecht geventileerde of tochtende ruimtes. Goede isolatie is 

beter voor de energierekening van scholen. 

 In Het Nest in de wijk Keijzershof is sinds september 2013 een school voor Speciaal 

Basisonderwijs gevestigd. Hierdoor is het onderwijsaanbod in onze gemeente nog breder 

geworden. 

 Wij hebben, samen met een meerderheid van de gemeenteraad er voor gezorgd dat de 

openbare basisschool in de nieuw te bouwen wijk Ackerswoude in het bestemmingsplan 

terug is geplaatst 

  



Hoofdstuk 4 Wonen en wijken 

De woningmarkt zit al meerdere jaren in het slop, ook in Pijnacker-Nootdorp. Er zijn genoeg goede 

initiatieven in gemeenteland en in de bouwwereld die navolging verdienen. Pijnacker-Nootdorp 

wachtte bij het vinden van oplossingen tot nu toe te veel op besluiten uit Den Haag, de 

projectontwikkelaars en de corporaties. Dat moet stoppen. Het is eerder de gemeente dan de 

Rijksoverheid die de woningmarkt uit het slop kan halen door zèlf actief aan de slag te gaan. De 

gemeente heeft volgens ons op dit moment te maken met drie grote problemen. Ten eerste, er 

wordt te weinig gebouwd, terwijl er wel een grote behoefte aan woningen is en er over enkele jaren 

zelfs kwantitatieve woningnood dreigt. Ten tweede, de (geplande) woningvoorraad sluit niet aan op 

de behoefte van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Er zijn vooral te weinig woningen voor de 

lagere middeninkomens. Ten derde, het vrij besteedbaar inkomen van onze inwoners daalt de 

komende 10 jaar eerder dan dat dit stijgt. Bovendien worden de leenmogelijkheden ingeperkt. De 

vraag naar goedkope(re) huizen zal daardoor sterk toenemen en blijvend zijn. Redenen genoeg om 

het roer om te gooien, waarbij wij een geheel andere aanpak willen dan voor de crisis. De PvdA wil in 

het kader van het wijkgericht werken de lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en 

andere betrokkenen voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners zelf bij te laten dragen in 

de vormgeving en het onderhoud van hun omgeving. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Wij willen inzetten op het activeren en verbinden van partijen in een gezamenlijk 

WoonActiePlan waarin aandacht is voor het aanjagen van de woningbouw, in het bijzonder 

voor de lagere middeninkomens, met lagere stichtingskosten van de woningen vooral door 

een andere verkaveling. 

 Wij willen kleine projecten realiseren, elk met een diversiteit aan woningtypen, qua grootte 

en prijsstelling. 

 Door deze inzet op diversiteit bewerkstelligen we een spannendere woonomgeving, 

afwisselender dan straten met rijen uniforme eengezinswoningen, huisje-boompje-beestje-

autotootje. 

 De woningbouw komt weer op gang. Als projectontwikkelaars en corporaties hun 

verantwoordelijkheid niet kunnen of willen nemen, blijft de gemeente over om dit wel te 

doen. Vooral als de gemeente eigenaar is van de grond kan deze op zo’n locatie zelf de 

ontwikkeling op gang (doen) brengen middels een gemeentelijke ontwikkelingsorganisatie. 

 Veel goed bedoeld beleid wordt opgezet vanuit een bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid en 

brandveiligheid. Door de opeenstapeling van al deze regels en beleidsnota’s lopen projecten 

vertraging op en zijn er onnodig hoge kosten. Wij willen dat in Pijnacker-Nootdorp de 

gemeente samen met corporaties, bouwers en ontwikkelaars de gemeentelijke regels op 

overbodigheid gaat toetsen en bureaucratie gaat verminderen waar dat maar enigszins 

mogelijk is. 

 Woningen bouwen die afgestemd zijn op de vraag, vooral voor jongeren en senioren, is 

logisch. In Pijnacker-Nootdorp is er vooral een gebrek aan woningen voor starters en 

jongeren. De geplande, toekomstige bouwstromen heffen deze mismatch niet op. Ze 

voorzien vooral in (middel)dure woningen. 

 De PvdA wil dat ouderen en gehandicapten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Dat betekent dat meer woningen aangepast moeten worden, zoveel mogelijk 



levensloopbestendig wordt gebouwd en voorzieningen voor hen bereikbaar en toegankelijk 

zijn. 

 Bouwen van betaalbare woningen, vooral voor de lagere middeninkomens, is dus wat we 

willen. Uit onderzoek naar de woonbehoefte van onze inwoners blijkt, dat nog veel 

huurwoningen nodig zijn onder de aftoppingsgrens van € 575 per maand. Verder blijkt dat er 

veel nieuwe koopwoningen nodig zijn in de prijsklasse van € 150.000 - 180.000. De PvdA wil 

in de nieuwe wijken naast sociale huurwoningen ook woningen in de sociale koop met een 

prijs onder de € 184.000,-- . 

 Wij zeggen: pak kansen met inbreilocaties. Binnen de gemeente zijn diverse inbreilocaties die 

braak liggen. Deze bieden kansen voor kleine bouwstromen, erfpacht, lokale aannemers, 

hogere woningdichtheden en voor zelfbouw door burgers. Per saldo levert dit een mooier en 

levendiger straatbeeld op. 

 Wij stellen voor, dat onze gemeente met een locatie per jaar start, waarbij het omwonenden 

direct betrokken worden. Inspraak is er niet achteraf, maar vooraf. 

 De PvdA wil per wijk een wijkontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat verschillende projecten 

in dezelfde wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en 

andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op. Wij willen 

investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, 

wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Onze openbare ruimte beheren 

we vanuit de principes soberheid, degelijkheid en eenvoud. Ook hier gaan we uit van 

cocreatie: samen met burgers laten we de inrichting aansluiten op wensen. Hierbij kan 

tevens voor de werkwijze worden gekozen om wijken die bereid zijn een meerprijs te betalen 

voor meer kwalitatieve voorzieningen hierin te bedienen. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 De PvdA trok aan de bel toen woningbouwcorporatie Vestia dreigde om te vallen en er veel 

sociale huurwoningen in Nootdorp dreigden te verdwijnen. Huurwoningen zouden verkocht 

moeten worden. Tot dat moment wilde de gemeente liever niet ingrijpen maar afwachten 

totdat vanuit Den Haag oplossingen zouden komen. Op aandringen van onder andere de 

PvdA is de gemeente gaan samenwerken met andere Vestia- gemeenten om oplossingen te 

zoeken en is er een oplossing gevonden voor de huurwoningen uit de Vestia-voorraad. 

 Wij hebben ons ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen: 

samen met de woningbouwcorporaties werkt de gemeente nu aan het energiezuinig maken 

van sociale huurwoningen. 

 Wijkgericht werken, dat begon als pilot in de vorige periode, is nu uitgerold over de gehele 

gemeente. Hierdoor is er, in de wijk, overleg tussen buurtbewoners, woningcorporaties, 

welzijnswerk en politie om wijkgericht samen te werken. 

  



Hoofdstuk 5 Een veilige gemeente 

Pijnacker-Nootdorp is een veilige gemeente. Daar is door de colleges waarvan de PvdA de laatste 

perioden deel uitmaakte hard aan gewerkt. We voelen ons veiliger dan de gemiddelde Nederlander. 

Onze inwoners geven een 7,3 voor veiligheid in de buurt en een 7,6 voor leefbaarheid. Veiligheid 

blijft van groot belang. Veiligheid hangt nauw samen met leefbaarheid. Leefbaarheid heeft te maken 

met het tegengaan van verrommeling: geen vuil op straat, geen overlast van honden- en 

paardenpoep, geen graffiti. Leefbaarheid betekent dat een wijk er schoon en verzorgd uitziet. Dat 

zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners in de wijk. Veiligheid en leefbaarheid gaan ook over 

repareren van losliggende stoeptegels, afwezigheid van overlast veroorzakende jongeren, 

aanwezigheid van een makkelijk te benaderen wijkagent en een eenvoudig bereikbaar 

gemeentebestuur. Veiligheid begint bij preventie. Groepsgericht en persoonsgericht. Veiligheid is 

geen zaak van politie en justitie alleen. Samenwerking tussen gemeente, woningbouwcorporaties, 

welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie en onderwijs is van groot belang. De 

wijkagent is de sleutelfiguur en de gemeente regisseert en brengt betrokkenen bijeen. De gemeente 

activeert en verbindt. Van alle betrokkenen vragen we om instellingsgebonden grenzen los te laten 

en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Stop met 

elkaar te beconcurreren. Veiligheidsbeleid heeft alleen zin als ook bewoners en ondernemers hierbij 

betrokken zijn. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen 

waar het moet. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Algemeen 

 De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede 

balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. 

 Wij staan voor een gezamenlijke aanpak door gemeente, woningbouwcorporatie(s), 

brandweer, politie en anderen om de veiligheid, die de leefbaarheid en het woongenot in de 

wijken zal behouden en verbeteren. 

 Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Bij het bedenken en bij de uitvoering. 

We vragen bewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden 

aangepakt en wat zij hier zelf aan kunnen doen. Elke wijk wordt gevolgd met een 

wijkveiligheidsmonitor. 

 De wijktoezichtinitiatieven in de wijken Klapwijk en Koningshof bewijzen hun nut. Bewoners 

voelen zich daar veiliger. Waar mogelijk willen we die ook in andere wijken stimuleren. 

Woninginbraken 

 Gemeente, politie en woningcorporaties voeren gerichte acties uit in wijken waar (veel) 

woninginbraken hebben plaatsgevonden. Een combinatie van preventie, repressie en nazorg. 

Overlast en geweld 

 Gemeente, politie en ondernemers werken samen aan een veilige horeca. Intimidatie, 

vernieling en openbaar dronkenschap worden gezamenlijk aangepakt. 

 We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: via de 

thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders 



voor schade veroorzaakt door hun kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval). 

 Scooteroverlast moet worden bestreden door politie en justitie. Dit betekent ook dat er 

controle op opgevoerde scooters moet plaatsvinden. 

Fietsendiefstal 

 Wij willen dat fietsendiefstal goed wordt aangepakt. Bewaakte fietsenstallingen bij elk 

Randstadrailstation en voldoende veilige plekken om de fiets te stallen in winkelcentra zijn 

hiervoor nodig. 

Veilige winkelstraten en bedrijventerreinen 

 Voor een succesvolle aanpak van winkelcriminaliteit is contact tussen politie en ondernemers 

belangrijk. De gemeente voert de regie en stuurt aan op adequate inzet van politie in de 

winkelcentra, zoals snelle aanrijtijden, contact met de wijkagenten en het organiseren van 

extra toezicht tijdens risicomomenten. 

 Wij zijn er voor dat geprepareerde voorwerpen (jassen en tassen), waarmee beveiligde 

artikelen worden gestolen zonder dat het alarm afgaat, in de Algemene Politieverordening 

(APV) worden verboden. Zo maken we het de georganiseerde criminaliteit moeilijker. 

Overlast aanpakken. De PvdA wil de vrije ruimte bij de politie-inzet die de gemeenteraad 

heeft, blijven inzetten om de meest hinderlijke overlast voor de burgers aan te pakken: 

kleine criminaliteit, vandalisme en hufterig gedrag. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 De PvdA heeft het Wijkgericht Werken steeds volop gesteund en vindt dat het succes niet 

moet stoppen na de proef. Overal in onze gemeente moet wijkgericht werken worden 

ingevoerd. Dat zorgt voor een goede betrokkenheid bij en deelname van mensen aan de 

leefbaarheid in hun buurt. 

 De PvdA heeft de vorming van de driemensschappen van meet af aan ondersteund: de 

wijkagent, de jongerenwerker en de wijkmanager van de gemeente in iedere kern houden 

korte lijnen met elkaar. Deze aanpak is zeer effectief gebleken. Zo komen spanningen en 

problemen zo vroeg mogelijk in beeld en kan snel en adequaat aan oplossingen worden 

gewerkt. 

 De PvdA heeft ervoor gezorgd dat gemeentelijke handhavers worden ingezet op overlast 

door zwerfvuil, milieuvervuiling, hondenpoep en foutparkeren. 

  



Hoofdstuk 6 Cultuur en Sport 

Een goed aanbod op het terrein van cultuur is onmisbaar in onze gemeente. In de door de 

gemeenteraad aanvaarde cultuurnota staan belangrijke waarden die in het geding zijn. Het 

vastgestelde subsidiebeleidskader voor culturele en maatschappelijke organisaties staat op 

gespannen voet met de te bereiken doelen zoals verwoord in de cultuurnota. Zoals de bezuinigingen 

in 2013 zijn aangekondigd zal leiden tot een kaalslag onder culturele instellingen. Pijnacker-Nootdorp 

heeft nu nog een rijk cultureel leven en dat moet zo blijven. De PvdA vindt het belangrijk dat er een 

cultuurplatform is dat zich inzet voor een betere samenwerking tussen culturele instellingen. Veel 

unieke evenementen draaien op vrijwilligers. Een nota over sport en cultuur moet daarom niet over 

de vrijwilligers en professionals heen, maar in samenspraak met hen tot stand komen. Wij zien in 

cultuur niet alleen een kostenpost, maar iets dat waard is om in te investeren. Een goed 

cultuuraanbod levert naast persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden baten op in de vorm van 

binding tussen inwoners en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Deze baten zijn 

niet in geld uit te drukken. De verenigingen zijn door de ingrijpende bezuinigingen bang om te vallen 

als er geen vrijwilligers meer zijn die de kaalslag het hoofd kunnen bieden. Wij delen die zorg. De 

verenigingen en organisaties zien mogelijkheden om als dat moet hetzelfde bedrag kunnen 

bezuinigen als in de gemeentelijke plannen, maar dan met behoud van al het goede van ons 

verenigingsleven. Daarom wil de PvdA zich blijven inzetten voor een andere invulling van deze 

bezuiniging, samen met de verenigingen. De PvdA is niet overtuigd van de noodzaak om in 2014 en 

verder nog verder te bezuinigen op cultuur. De gemeente geeft immers al in verhouding met andere 

gemeenten in Nederland extreem weinig geld per inwoner uit aan cultuur. Pijnacker-Nootdorp heeft 

een groot aantal voordelen door de ligging met rondom steden met een hoogwaardig cultureel 

aanbod. Onze drie kernen hebben nog steeds een min of meer dorps karakter met bewoners die 

professioneel en/of in hun vrije tijd actief bezig zijn met sport en cultuur. Onze gemeente heeft een 

aantal unieke evenementen waarmee we ons in de regio onderscheiden, zoals de Verbeelding, de 12 

Inch-race, de Dobbeplasloop, de Rabobank Run Bike Run en voorzieningen als de Damastbloem en 

het sportcentrum inclusief zwembad De Viergang. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode 

De PvdA wil bereiken dat zoveel mogelijk inwoners actief deelnemen aan culturele activiteiten en 

sport. De PvdA wil het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds naar Pijnacker-Nootdorp halen. 

Kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben kunnen dan via dit fonds een vergoeding 

aanvragen voor bijvoorbeeld de contributie van een sport- of culturele vereniging. 

Cultuur 

 De Verbeelding in Pijnacker is jaarlijks dé start van het culturele jaar in onze gemeente. Wij 

vinden dat ook Delfgauw en Nootdorp hierbij niet overgeslagen mogen worden. De PvdA wil 

graag samen met de verenigingen aansluitend aan de Verbeelding een startweek 

organiseren, waarop culturele en sportieve verenigingen zich kunnen presenteren en de 

inwoners proeflessen kunnen volgen. Nieuwe inwoners kunnen dan ook zien wat er in hun 

directe woonomgeving aan aanbod is. 

 Wij willen dat de gemeente samen met sport- en culturele verenigingen het gesprek aangaat 

over hoe met bestaande middelen een zo hoog mogelijke kwaliteit en goed aanbod kan 



worden bereikt. De PvdA vindt het belangrijk dat verenigingen die zich inspannen tot 

verhoging van de kwaliteit van hun opvoeringen en optredens daarvoor worden beloond. 

Aan de culturele verenigingen wordt als tegenprestatie voor de subsidie gevraagd dat zij jaarlijks een 

gratis toegankelijk openbaar optreden verzorgen voor de inwoners en een deskundige jury. De jury 

beoordeelt de voorstellingen op kwaliteit en geeft hier punten voor. 10% van het subsidiebudget 

wordt toegekend aan verenigingen die laten zien dat zij de kwaliteit van hun uitvoeringen hebben 

verhoogd. Zo geeft de subsidie een prikkel om de kwaliteit te blijven verbeteren. 

 Wij willen dat het bureau Vrijwilligerswerk de verenigingen steunt bij het professionaliseren 

van de verenigingen op het gebied van financiën en onderlinge samenwerking. 

 Wij willen dat de gemeente om tafel gaat met Cultura, het Stanislascollege en het 

verenigingsleven om te onderzoeken wat er nodig is om deze podia actiever te kunnen 

benutten, zodat uitwijken naar podia in de regio minder vaak noodzakelijk is. 

 Helaas is in de afgelopen periode het historische stationsgebouw gesloopt, zodat een 

markant historisch gebouwtje verdween dat nooit meer terugkomt. Daarom is het des te 

belangrijker de historisch waardevolle gebouwen die er nu nog zijn te behouden, wij willen 

zuinig zijn op deze zichtbare geschiedenis van onze dorpen. 

 Wij willen met de verenigingen onderzoeken of voor de kern Delfgauw het principe van het 

Kulturhus een goede oplossing zou kunnen zijn. 

Sport 

Sport moet, sport doet je goed. Van jong tot en met oud. Sport en spel zijn belangrijke middelen voor 

integratie. Sportverenigingen vervullen een maatschappelijke functie en zijn samen met de culturele 

organisaties ook in onze gemeente het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan 

de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé voedingsbodem voor 

topsport. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid. Topsport kan bijdragen aan de positieve uitstraling van de gemeente en is meer 

dan alleen betaald voetbal. 

 Topsporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren. Wij zijn voorstander van het (weer) 

organiseren van wielerwedstrijden voor professionals, of van clinics door (ex-)topsporters 

voor jeugdleden. De PvdA vindt het wenselijk dat in 2014 actief wordt geparticipeerd bij het 

Wereldhockeytoernooi. 

 In de afgelopen raadsperiode zijn op het gebied van sport ingrijpende veranderingen 

doorgevoerd. Het profijtbeginsel is ingevoerd en sportaccommodaties zijn up to date 

gebracht. De PvdA vindt daarom verdere bezuinigingen op het gebied van sport in de 

komende raadsperiode niet acceptabel. Wij vinden dat meer gebruik moet worden gemaakt 

van sportcombinatiefunctionarissen. 

 Naast sporten is het ook belangrijk dat onze inwoners meer bewegen. De openbare ruimte 

dient zo te worden vormgegeven dat deze uitnodigt om de fiets en de benenwagen te 

nemen in plaats van de auto te pakken. Jong geleerd is oud gedaan, kindlinten waarlangs 

kinderen veilig naar school en speelplekken kunnen komen zijn belangrijk, ook voor hun 

zelfstandigheid. 



 De PvdA is van mening dat Zwembad de Viergang open moet blijven. Het is echt een 

voorziening waar de inwoners van alle kernen goed gebruik van maken. Het past bovendien 

in ons uitgangspunt dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het laten leren zwemmen van 

hun kinderen. Zwemmen is gezond. Bovendien is recent geïnvesteerd in het gecombineerd 

gebruik van aardwarmte door zwembad en de glastuinbouw. Als het zwembad hier uitstapt, 

dreigt deze investering onrendabel te worden. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 Sportaccommodaties zijn ondanks de bezuinigingen, meegegroeid met de groei van onze 

gemeente: er zijn meer sportvelden en meer kunstgrasvelden bijgekomen. 

 De eerste sportcombinatiefunctionarissen zijn aan de slag. Deze verbinden school, 

buitenschoolse opvang, sportverenigingen en jeugdwerk waardoor meer jongeren in 

aanraking komen met sport. 

 De verkeerstoren in Ypenburg is behouden en tot gemeentelijk monument verklaard. 

  



Hoofdstuk 7 Ruimte, mobiliteit, natuur en milieu 

Van groei naar beheer Pijnacker-Nootdorp ligt in een sterk verstedelijkt gebied. Onze gemeente 

maakte de afgelopen jaren een enorme groei door waarvan nu het einde in zicht is. Er is een goed 

netwerk van fietspaden, de RandstadRail is een uitstekende verbinding met Rotterdam en Den Haag, 

de (geplande) wegenstructuur is mede daardoor voldoende voor de toekomst en wanneer de 

economie weer aantrekt kunnen de bouwlocaties woonwijken worden. Langzaamaan gaat de 

gemeente van groei naar beheer. Dat betekent een andere wijze van ordenen en van ontwikkelen 

van de ruimte. Het accent komt te liggen op aanpassen en verbeteren van de bestaande 

infrastructuur: minder investeren in nieuwe wegen en gebruik gaan maken van open ruimtes in de 

bebouwde kom. Daarnaast is een heroverweging nodig van de functie die een gebied heeft, zoals het 

(beoogde) bedrijventerrein Boezem-Oost. Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat 

mag best eerder. Want zelfs met de huidige technieken is het al mogelijk energieneutraliteit eerder 

te bereiken. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de economie en uiteindelijk voor 

de portemonnee van de huishoudens. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Ruimte·Pijnacker-Nootdorp gaat van groeigemeente naar beheergemeente. Bij veel plannen is nog – 

haast automatisch - uitgegaan van een sterke groei in de nabije toekomst. Voor de 

bedrijventerreinen is de vraag of uitbreiding daarvan nog steeds juist is. Er is immers in de regio een 

overcapaciteit aan bedrijventerreinen. Daarom willen wij de ontwikkeling van Boezem-Oost 

bevriezen en een heroverweging van het bedrijventerreinbeleid. Daarbij betrekken we een (tijdelijke) 

alternatieve functie voor Boezem-Oost(bijvoorbeeld zonnecollectoren plaatsen of olifantgras), het 

bedrijventerrein Ruyven en de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. De financiële gevolgen 

zullen in regionaal verband moeten worden geïnventariseerd en opgevangen. 

Mobiliteit 

De PvdA wil dat de bestaande infrastructuur van wegen, fietspaden en rail verder verbetert met 

extra aandacht voor veiligheid voor de fietsers. Een groter gebruik van de fiets en het openbaar 

vervoer vinden we van belang. De huidige verbindingen met het openbaar vervoer tussen de kernen 

en de wijken blijven ten minste gehandhaafd op het huidige niveau. 

 Wij willen: de frequentie in de spitsuren van de RandstadRail verhogen in overleg met de RET 

en de gemeenten die aan de Erasmuslijn liggen. 

 ‘Voorrang’ geven aan het fietsgebruik en de veiligheid ervan bij de inrichting van een weg. 

 Scheiden van scooter- en fietsverkeer. 

 Stoplichten instellen op fietsers en niet op auto’s. 

 Voetgangersgebieden zoals de Parade in Nootdorp blijvend open stellen voor fietsers. 

 Het aantal deelautoplekken uitbreiden. Deze vooral koppelen aan de Metrostations, de 

overstapplekken van het openbaar vervoer en woonconcentraties. Uitbreiding kan in 

samenwerking met de wijkraden en de lokale autobedrijven. 

 Een onderzoek laten uitvoeren naar het effect van een aantal 30 km zones. Het aantal zones 

is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Het is wenselijk om het effect hiervan in beeld te 

brengen, te toetsen en daar waar nodig bij te sturen in het geval van een averechts effect 



met het oog op de veiligheid, bijvoorbeeld te langzaam op de hoofdweg en te hard door de 

woonstraat. 

Natuur 

 De natuurwaarde en de recreatiewaarde van het groene buitengebied verder verbeteren 

vooral in de Groenzoom (tussen Pijnacker en Berkel), de Bieslandse Polder en de Ackerdijkse 

Plassen. 

 De woonwijken verder vergroenen. 

 De Groenzoom, de Bieslandse Polder en de Ackerdijkse Plassen zo inrichten en handhaven 

dat er open ruimtes zijn met kenmerken van het Zuid-Hollandse polderlandschap. 

 Ruimte voor natuurervaring creëren door in de buitengebieden ‘ruimte’ te geven aan zaken 

zoals stadstuinen, natuurvriendelijke oevers, ecologische bermen, een netwerk van 

wandelpaden, en KinderDoePad voor milieueducatie en een Waterspeeleiland in de 

Dobbeplas1. 

 Dat de boeren (in samenwerkingsverbanden) zo veel mogelijk de beheerders van de 

buitengebieden worden. De beheerders werken daarbij vanuit de kringloopgedachte, 

schakelen daarbij mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt en doen aan 

milieueducatie. Op veel plekken in Pijnacker-Nootdorp zijn nog te weinig bomen, zoals 

rondom het parkeerterrein bij het winkelcentrum Emerald in Delfgauw, het Raadhuisplein, 

het begin van de Kerkweg in Pijnacker en de wegen in de tuindersgebieden. De gemeente 

nodigt de wijkverenigingen uit voor de inventarisatie en de uitwerking voor een 

WijkPlanBomen. Wat kaal is wordt groen. 

Milieu 

 Pijnacker-Nootdorp is in over 20 jaar (in 2033) energieneutraal. 

 De afvalstroom in Pijnacker-Nootdorp wordt in 2018 voor tenminste 65% gescheiden 

ingezameld. 

 De gemeente richt zich op “duurzame” projecten die tegelijkertijd zo veel mogelijk de 

woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, 

organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een 

eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. 

 De woningen die vanaf 1 januari 2015 in de wijk Keijzershof gebouwd worden zijn 

energieneutraal. Keijzershof moet voor een belangrijk deel nog vol gebouwd worden. De 

gemeente gaat met Heijmans, die de voornaamste project ontwikkelaar is, de geplande 

woningen zodanig aanpassen dat deze energieneutraal worden. Een belangrijk punt daarbij is 

dat de kopers zich bewust worden dat de woonlasten (van hypotheek en energie) niet hoger 

zijn dan huizen die niet energieneutraal zijn. 

 

1 Dit is een idee van Elena Nguyen, winnaar van de wedstrijd Toekomstvisie Pijnacker- Nootdorp in 

2012, een wedstrijd georganiseerd op initiatief van de PvdA. 

 



 De bedrijfsterreinen in Pijnacker-Nootdorp zijn energieneutraal. Pijnacker-Nootdorp brengt 

partijen bij elkaar. Dat zijn de beheerder van het bedrijfsterrein, de aannemers, 

energieleveranciers en banken. De beheerder van het bedrijfsterrein vraagt 

aannemerscombinaties offertes te doen voor een compleet kant-en-klaar plan waarmee 

direct begonnen kan worden. 

 Op het Raadhuisplein te Pijnacker komt een hightech plastiek bestaande uit zonnepanelen 

die ook energie leveren. De gemeente schrijft daarvoor een ontwerpwedstrijd uit. De 

organisatoren van De Verbeelding maken een keuze uit de inzendingen en nodigen daarvoor 

ook belangstellende inwoners uit. Eneco wordt gevraagd om als sponsor op te treden. De 

opbrengsten komen ten goede aan De Verbeelding. 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar bereikt: 

 De voorzieningen bij tramlijn 15 zijn definitief ingericht, inclusief terugplaatsing van de 

overdekte fietsenstalling. De keerlus van de tram om Mercato verdwijnt vermoedelijk in 

2015. 

 Circussen met wilde dieren zijn niet meer welkom in onze gemeente. 

 Dierenwelzijn is een punt van aandacht geworden in het gemeentelijk beleid. 

 De kwaliteit van de Dobbeplas is verbeterd. Door maatregelen is blauwalg vanaf komende 

zomer verdwenen zodat goed zwemwater ontstaat. 

 Rondom scholen zijn veilige schoolroutes aangelegd. 

 In de Parade zijn op verzoek van de PvdA zogenaamde ‘nietjes’ (fietsenrekken) geplaatst voor 

de winkels, zodat fietsers niet ver hoeven te sjouwen naar de stalling met boodschappen. 

Hierdoor wordt het op de fiets boodschappen doen gemakkelijker. 

 Het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker is opgeheven. 

  



Hoofdstuk 8 Financiën 

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 

financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. Pijnacker-Nootdorp moet bezuinigen. 

Oplopend – op jaarbasis - van 2.5 miljoen in 2014 tot minimaal 5 miljoen structureel in 2017 op een 

begroting van ongeveer 125 miljoen. Daarnaast krijgen de gemeenten taken van het rijk op het 

gebied van de WMO, jeugdzorg en participatie, terwijl veel van de huidige rijksbudgetten voor 

slechts 75% overgaan naar de gemeenten. Deze taken hebben bovendien een open einde karakter, 

waarmee het risico van budgetoverschrijdingen sterk wordt vergoot. Verder is de structuur van de 

begroting van Pijnacker-Nootdorp ten opzichte van een gemiddelde gemeente ongunstig. De 

gemeente heeft naar verhouding veel schuld, betaalt daardoor veel rente en is sterk afhankelijk van 

de grondopbrengsten. Een belangrijke oorzaak daarvan is de stagnerende woningbouw. De 

gemeente staat dus voor een historisch grote budgettaire opgave. Elke inwoner van Pijnacker-

Nootdorp gaat dat merken doordat het niveau van voorzieningen zal dalen. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De PvdA wil zo weinig mogelijk bezuinigen 

op de gemeentelijke voorzieningen wanneer deze nadelig zijn voor het inkomen van de 

huishoudens op het niveau van 100-110% van het sociaal minimum. Hetzelfde geldt voor 

verhogingen van eigen bijdragen. Als ijkpunt voor een fatsoenlijk inkomen gelden de normen 

van het Nibud. Indien de feitelijke inkomens van de huishoudens niet gelijk zijn aan deze 

normen, moet de gemeente proberen via inkomensmaatregelen hierin zo veel mogelijk te 

voorzien. 

 Een set gemeentelijke inkomensmaatregelen zoals vrijstelling van de onroerende 

zaakbelasting, heffingen riool en afval, participatietoeslag, extra steun schoolgaande 

kinderen en bijzondere bijstand die huishoudens met een inkomen op het niveau van 100-

110% van de bijstand op het norminkomen van het Nibud kunnen brengen. 

 Een bezuinigingspakket dat ruimte blijft geven voor re-integratie, participatie en zorg, de 

speerpunten van de PvdA. Tabel 1 geeft een indicatief overzicht van bezuinigingen die dat 

mogelijk kunnen maken. 

 De belastingsom van de ozb stijgt jaarlijks maximaal met het inflatiepercentage. Dit is de 

regel. In het bijzondere geval kan een extra verhoging nodig zijn indien de budgetten voor 

zorg en re-integratie door de decentralisaties duidelijk tekort schieten. 

 De tarieven voor heffingen riolering, afvalverwerking en vergunningen zijn maximaal 

kostendekkend. Wij kiezen voor een jaarlijkse taakstelling van 0,5% kostenreductie op de 

kostprijs. 

 De gemeente produceert diensten die de onze inwoners direct ten goede komen. De 

tarieven van deze diensten dienen kostendekkend te zijn anders is er minder ruimte voor de 

meer collectieve goederen, zoals onderwijs, wegen en beleid in het sociaal domein. Dit 

verplicht de gemeente wel om de kostprijs zo laag mogelijk te houden en daarmee de 

tarieven voor de burgers en bedrijven. De gemiddelde stijging van de tarieven voor de 

riolering stijgen gemiddeld met een zelfde percentage als de gemiddelde stijging van de 

rioleringskosten. 

  



Bijlage 

Tabel 1. Indicatief pakket bezuinigingen en een betere begrotings- en kostenbeheersing; 

bedragen in miljoenen.  

  Bestaande maatregelen Structureel 

niveau  2017 

  Maatregelenpakket sluitende begroting 2015 

De raad heeft dit pakket bij de behandeling van de begroting 2014 

goedgekeurd. Vermoedelijk hebben deze maatregelen weinig directe 

maatschappelijke gevolgen voor de burgers en organisaties.  

2,5 

      

  Nieuwe maatregelen  periode 2016-2017.  Structureel 

niveau  2017  

  Geen ombuigingen als gevolg van lucht in de begroting. 

 Pijnacker-Nootdorp heeft een structurele onderuitputting van gemiddeld 

van € 3,3 mln. per jaar. Hooguit 75% van de geraamde jaarlijkse 

investeringen worden daadwerkelijk besteed. De ramingen zijn te ruim.  Het 

totaal van de meerjarenramingen (exclusief die waar tegenover baten staan 

zoals afvalheffingen) worden met  € 1 mln. neerwaarts bijgesteld. In 

principe heeft deze bijstelling geen effect op de voorzieningen.  

  

1,0 

  Schrappen post onvoorzien. 

Kleinere tegenvallers moeten binnen de begrotingshoofdstukken opgelost 

worden. Voor grote tegenvallers dient het weerstandsvermogen van rond € 

16 mln. 

0,2 

  Uitgavennorm voor de gemeenschappelijke regelingen waaraan 

Pijnacker-Nootdorp deelneemt; scherper toezicht.  

  

De uitgavenontwikkeling van veel gemeenschappelijke regelingen zijn niet 

transparant en zijn de laatste jaren ontzien voor ombuigingen. Bij herhaling 

zijn er (onverwacht) grote overschrijdingen.  

De gemeenschappelijke regelingen waaraan Pijnacker-Nootdorp 

deelneemt, krijgen een oplopende korting tot 10% in 2018 en daarna een 

uitgavennorm die gelijk is aan de uitgavenontwikkeling van de 

deelnemende gemeenten. Overschrijdingen komen in principe ten laste van 

de gemeenschappelijke regelingen zelf.  

  

0,6 

  50% kosten straatreiniging in tarief rioolheffing. 

De kosten straatreiniging komen nu nog ten lasten van de algemene 

0,2 



middelen: houdt in een verhoging van de rioolheffing met rond 5%. 

  

  Temporiseren investeringen (regulier onderhoud) openbare ruimte. 

In totaal gaat het pakket (exclusief riool) om 11 mln.  

  

0,5 

  FES-Oostelijke randweg. 

De gemeente moet nog volgens de plannen netto € 13 mln. investeren. 

Temporisering ligt hier in de rede. Zeker indien de ontwikkeling van 

Boezem-Oost voorlopig bevroren wordt in kader heroverweging 

bedrijventerreinen , zie hoofdstuk 7. 

1,0 

  Komkommerweg beperken tot traject N471-Ooyenweg. 

Een investering rest nog van € 6 mln. Bij 4 jaar aanleg is dat per jaar € 1,5 

per jaar is dat € 1,5 

1,5 

  Totaal aan ombuigingen 7,5 

  Taakstelling op basis  gemeentelijke nota “Andere tijden”. 5,0 

  Ruimte voor nieuw beleid, eventuele tegenvallers sociaal domein en 

afboeken verlies grondbedrijf om woningbouw te bevorderen. 
2,5 

  

 

 


