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Gevraagde beslissing 
De fractie van de PvdA vraagt uw mening over  
1. De wijze van informeren en/of betrekken van de gemeenteraad inzake sluiting van het gemeentelijk 

informatiepunt in Nootdorp, inclusief de beantwoording in het vragenuur 28 november jl. op vragen van 
de PvdA-fractie.  

2. Het sluiten van het Servicepunt Nootdorp. 
 
Inleiding 
Op donderdagmiddag 28 november jl. is de gemeenteraad via de actieve informatie (Informatienota Raad – 
Omvorming bibliotheekwerk (AI, BBV13.0236) geïnformeerd over de sluiting van het Servicepunt Nootdorp. 
Nagenoeg gelijktijdig is een persbericht hierover verspreid (Persbericht ‘Bibliotheek Nootdorp gaat verhuizen’). 
De fractie van PvdA vraagt van de raad en het college hun mening over twee zaken:  
- De wijze van informeren van de gemeenteraad inzake sluiting van het gemeentelijk informatiepunt in 

Nootdorp, inclusief de beantwoording in het vragenuur 28 november 2013 op vragen van de PvdA-fractie;  
- Het sluiten van het Servicepunt Nootdorp. 
 
Wat willen wij bereiken? 
We willen de raad in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over de aangekondigde sluiting van het 
Servicepunt Nootdorp. 
 
Argumenten  
De fractie van PvdA heeft meerdere redenen waarom bespreking van deze actieve informatie gewenst is.  
Deze redenen zetten wij hieronder uiteen. 
 
De wijze van informeren en/of betrekken van de gemeenteraad inzake de sluiting van het gemeentelijk 
informatiepunt in Nootdorp, inclusief de beantwoording in het vragenuur 28 november jl. op vragen van de 
PvdA-fractie.  
Het sluiten van het Servicepunt Nootdorp en het daarvoor geboden alternatief betreft een politiek gevoelig 
punt dat een aantal maal onderwerp is geweest van debat in de gemeenteraad en waarover een tweetal 
amendementen zijn aangenomen in 2011 en 2012.  
Het besluit staat niet genoemd in de onderwerp van de brief. Voorts hebben wij begrepen dat de brief niet 
extra onder de aandacht is gebracht van de Griffie. Het Persbericht hierover is breed verspreid, bijna gelijktijdig 
aan de AI-brief aan de gemeenteraad, waarbij niet gemeld is dat de brief spoedig naar de gemeenteraadsleden 
gemaild moest worden. Dit was in het verleden wel te doen gebruikelijk, waarom dan nu niet?  
 
Het sluiten van het Servicepunt Nootdorp  
Waarom is de raad niet gehoord over het voornemen tot sluiting van het Servicepunt Nootdorp? De 
gemeenteraad heeft in het verleden felle discussies  gevoerd over het sluiten van het Servicepunt in de 
Dorpsstraat. Er zijn in 2011 en 2012 amendementen aangenomen over het bieden van een alternatief. Het nu 
door het College genomen besluit gaat in tegen deze amendementen en had daarom voorgelegd moeten 
worden aan de gemeenteraad. 
 
Als achtergrond verwijzen wij u onder andere naar: 
- Kadernota 2011 (pagina 23, deel 4): 

Servicepunt Nootdorp: een meerderheid van de deelnemers aan het slotdebat van de maatschappelijke 
dialoog is er voorstander van dat er in één of andere vorm een servicepunt blijft in Nootdorp, bijvoorbeeld 
door dit servicepunt te integreren in de Bibliotheek. Er zal nader onderzocht moeten worden wat de 
kosten daarvan zijn. In dat onderzoek kan tevens de optie worden meegenomen van een spreekruimte 
voor een CJG, consultatiebureau en/of ontmoetingspunt voor ouderen. 

- Deel van het Amendement Kadernota 2011 over het servicepunt/bibliotheek (dd 30 juni 2011): 
“5. Tot slot in 2012 een aantal eenmalige uitgaven ten laste te brengen van het beoogde overschot in dat 
jaar. Het betreft: 
• Verbouwing bibliotheek Nootdorp t.b.v. andere activiteiten: € 100.000” 
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- Het amendement van 26 april 2012 bij besluit Sluiting Servicepunt Nootdorp. Uit het verslag: 
“Amendement 2 (CDA, D66, PvdA, GL, CU-SGP, GBPN)  
Besluit:  
Als eerste punt aan het thans voorliggende besluit toe te voegen:  
- Het college opdracht te geven binnen 3 maanden met een plan te komen tot uitvoering van het 
amendement aangenomen op 30 juni 2011 inzake het inrichten van een multifunctionele ruimte (in de 
bibliotheek) te Nootdorp.  
Voor het amendement stemmen CDA, PvdA, GL, CU-SGP, GBPN, D66, VVD en EA. Tegen stemt de fractie 
van de LPN. Het amendement wordt aangenomen.” 

 
 
Beleidskaders 
a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? 
Programma 7. Publiekszaken  
 
b. Welke beleidskaders zijn van belang? 
- divers  
 
c. Duurzaamheid 
-  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Agenderen van de notitie voor bespreking van de raad. 
 
Wat gaat het kosten? 
Er zijn geen kosten verbonden aan de gevraagde beslissing. 
 
Vervolg 
a. Planning 
Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. 
 
b. Evaluatie 
De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. 
 
c. Communicatie 
 
 

 

de griffier, Het indienend raadslid, 
 
 

 

drs. S.G.W.M. Heerdink A. Komduur-Daems 
 


