
Jaarverslag 2011 fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp 

 

 

Samenstelling fractie in 2011: 
Naam   Functie   Woordvoerder  Speerpunt 

Amarins Komduur-Daems fractievoorzitter  Ruimte en Bestuur  Groen / Natuur 

Marieke Steur- van Bijnen vice-fractievoorzitter  Bestuur en Welzijn  Armoede/ Participatie 

Jan Zandijk   voorzitter Cie Bestuur  Welzijn   Jeugd en Jongeren/ Ombudswerk 

Joost van Dijke  commissielid   Ruimte   Ombudsfunctie Ruimte 

ALGEMEEN 

Dit jaarverslag gaat over de periode vanaf januari 2011 tot en met december 2011. Het was het eerste volledige jaar voor de gemeenteraad en onze 

fractie in deze samenstelling. Het was het jaar dat er bij de Kadernota in mei 2011 omvangrijke bezuinigingen vastgesteld moesten worden, niet alleen 

voor 2011, maar ook voor de jaren daarna. 2011 was het laatste jaar dat we vergaderden in de raadszaal in Nootdorp, per januari 2012 is de raad 

verhuisd naar het bestuurscentrum in Pijnacker. Al met al een historisch jaar, waarin weer veel gebeurd is, de PvdA veel bereikt heeft en waarop we als 

fractie met trots terugkijken. 

DOOR DE PVDA INGEDIENDE MOTIES/ AMENDEMENTEN & OVERIGE RESULTATEN 2011 

Moties (mede)ingediend door de PvdA 

24 februari, motie (M2011.003) ingediend door D66, alle fracties medeondertekenaar, over de Groene buffer S. v.d. Oyeweg (aangenomen) 

31 maart, motie (M2011.004) ingediend door alle fracties, over een rechtvaardiger verdeling van de politiesterkte in Haaglanden (aangenomen) 

21 april, motie (M2011.005), ingediend door de PvdA, mee ondertekend door alle fracties, over eigen bijdrage ouders beter laten aansluiten bij landelijke 

gemiddelde (aangenomen) 

26 mei (M2011.006), ingediend door de PvdA samen met EA, over brief aan de VNG over het bestuursakkoord en randvoorwaarden ten aanzien van de 

jeugdzorg (aangenomen) 

30 juni (M2011.008) PvdA, VVD, D66, CDA en GL, over cofinanciering combinatiefunctionarissen (aangenomen) 

30 juni (M2011.009) PvdA, VVD, D66, CDA en GL, over pilot optimaliseren aansluiting school en BSO / brede school (unaniem aangenomen) 

27 oktober (M2011.017) GL, CDA, PvdA, EA, LPN, GBPN, onderzoek kantoorlocaties dichterbij halte Randstadrail te realiseren (aangenomen) 

3 november (M2011.023)GL/D66/CDA/PvdA Bestemmingsreserve MFC Pijnacker-Noord gebruiken voor onderhoud schoolgebouwen, rest algemene 

reserve (aangenomen) 

24 november (M2011.026) PvdA/VVD/GB/D66/EA/GL/CDA/LPN (tegen: CU/SGP), verordening winkeltijden Pijnacker-Nootdorp 2012, motie 

verdeelsystematiek zondagavondopenstelling over twee jaar opnieuw vaststellen, eerlijkere loting 

 

Amendementen (mede)ingediend door de PvdA 

27 januari, amendement ingediend door het CDA, alle fracties ondertekenaar, Het Rekenkamerrapport Economisch Beleid in zijn totaliteit als input mee te 

nemen in de startnotitie integraal economisch beleid die uiterlijk in juni 2011 aan de raad wordt voorgelegd. (aangenomen) 

30 juni, amendement coalitiefracties, aanpassingen aan het voorstel voor bezuinigingen en aan de Kadernota (aangenomen) 

27 oktober, amendement coalitiefracties, voorwaarden aangaande intentie tot nadere samenwerking met Zoetermeer (aangenomen) 

24 november, VVD/D66/PvdA/EA/GB, zondagavondopenstelling supermarkten, amendement opening mogelijk tot 22.00 uur (aangenomen)  

 

Mondelinge  vragen 

27 januari:  over gevolgen natuurbezuinigingen voor Balij en Bieslandse Bos 

15 september: over onteigening Tuindersweg 

22 december: over servicepunt Nootdorp dat maar liefst 5 weken gesloten is in periode dat door wetswijziging grote vraag is naar ID-kaarten voor 

kinderen. 

Puntenplan 



3 november: Acht aandachtspunten voor de lokale economie. Een puntenplan dat zeer goed ontvangen is in de gemeenteraad en door het College. Onze 

acht punten worden verwerkt in de binnenkort te verschijnen beleidsnota over economische toekomstvisie van het College. 

 

VERSLAG PER MAAND 

 Januari 

We hebben gesproken over het Rekenkameronderzoek naar het Economisch Beleid van de gemeente. Naar aanleiding van dit rapport hebben we 

aangegeven in de startnotitie die we in juni over dit onderwerp van het College krijgen, willen zien dat economie niet als los onderwerp benaderd wordt, 

maar de paraplu is waar eigenlijk alle grote onderwerpen weer onderhangen. De PvdA vindt bijvoorbeeld een goede lokale economie een onmisbare 

factor voor een goed sociaal beleid.Ook stimuleert een goede lokale economie de leefbaarheid in onze gemeente. Onder goed verstaan wij ook dat het 

duurzaam is, en toekomstbestendig. Omdat 'goed' heel veel kan betekenen, willen we ook dat er afrekenbare doelen in komen te staan, zodat we in de 

gaten kunnen houden of de situatie wel echt verbeterd is. Het CDA dient een amendement in dat het gehele besluit over het Rekenkamerrapport 

vervangt zodat het rapport in zijn totaliteit als input meegenomen wordt in de startnotitie integraal economisch beleid en niet slechts een paar 

aanbevelingen. Alle fracties in de gemeenteraad hebben dit amendement medeondertekend. 

Jan Zandijk heeft een toelichting vanuit de werkgroep Werkwijze Raad gegeven. De redactie van de Telstar is overgegaan tot publicatie vanuit deze 

werkgroep, zonder de verkregen informatie vooraf checken.  In december is een tussenrapport aan de raad aangeboden. Daartoe is gevraagd om 

reacties. De werkgroep betreurt het dat de fractie van Gemeentebelangen uit de werkgroep is gestapt en dat de Telstar is overgegaan tot eenzijdige 

publicaties. 

Amarins Komduur-Daems stelde mondelinge vragen over het dreigende verdwijnen van de Balij en het Bieslandse bos. Helaas kregen wij niet een heel 

geruststellend antwoord van de wethouder. De kans is groot dat de gebieden natuurgebied blijven, maar omdat het buiten de EHS ligt kan het ook zijn 

dat Staatsbosbeheer het gebied moet verkopen van het Rijk. Maar, geld voor onderhoud van de gebieden wordt inderdaad wegbezuinigd, omdat de 

gehele financiering geschrapt wordt. 

Februari 

Er stond in februari maar één groot punt op de raadsagenda, het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouw. Na uitgebreide discussie in de Commissie 

Ruimte van november 2010 en uitstel om te bekijken of de kostenverdeling juridisch stevig in elkaar zat, heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld. De 

PvdA-fractie heeft aangegeven dat het een belangrijk plan is dat zo snel mogelijk door moet naar de volgende fase. Het is een broodnodige stap in het 

duurzamer maken van een belangrijke economische pijler van onze gemeente. Maar, naast de economie moet het groene karakter ook niet vergeten 

worden. Het pleidooi van de inwoners van Delfgauw om niet zo dicht op de dorspkern met extra hoge kassen geconfronteerd te worden en hun oplossing 

door de tuin van Sonneveld om te zetten in een park kon dan ook rekenen op onze steun. De motie van D66 hierover is ondertekend door alle fracties. 

Bij het aannemen van het bestemmingsplan moest vanuit de wet gelijktijdig het exploitatieplan vastgesteld worden. Hoe de kosten worden omgeslagen 

dus. Ook zat hierbij de fasering van de Komkommerweg. De PvdA-fractie was geen voorstander van het nu al reserveren van geld voor fase 2 en 4 van 

de weg, maar wel om alvast de wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Zo neemt de kans op subsidie toe, maar leggen we geen onnodig beslag op 

financiële middelen die we in deze tijden van bezuiniging niet in toekomstig asfalt willen stoppen maar eerder daar waar het echt nodig is. Coalitiegenoten 

CDA en VVD zijn nog met een motie gekomen waarin ze het college oproepen andere creatieve financieringswijzen te vinden zodat de weg alsnog 

eerder dan voorzien gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door publiek private samenwerking via een DBFM (light) constructie. De PvdA heeft deze 

motie niet mede ondertekend omdat wij vinden dat als er elders geld gevonden wordt, het asfalt niet de allereerste bestemming zou moeten zijn. Wel 

hebben we voor de motie gestemd omdat we het onderzoek naar alternatieve, deels particuliere financiering wel interessant vinden. Zo gaat versnelde 

uitvoering niet ten koste van algemene middelen. Wij hebben ook voor de motie van de VVD gestemd over het instellen van een nader onderzoek naar 

de mogelijkheden van het voortbestaan van het bedrijf van de heer Nieuwenhuis. 



Maart 

Bij de commissie Ruimte op 15 maart kregen we de vraag voorgelegd door het College om de eis te laten vallen wat strenger te zijn dan de landelijke 

norm voor wat betreft energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen. De PvdA-fractie is van mening dat we zeker ons best moeten blijven doen om 

zo energiezuinig als mogelijk te kunnen bouwen. In de commissie Bestuur ging het over het nieuwe bestuurscentrum. De gemeenteraad is uit zijn jasje 

van het raadhuis in de Dorpstraat van Nootdorp gegroeid. Daarom zijn er plannen om te verhuizen naar de oude brandweerkazerne van Pijacker, naast 

het gemeentekantoor. Dat moet nog wel een tikje verbouwd worden. Een aantal partijen, waaronder de PvdA, heeft vorig jaar gezegd dat als er dan toch 

verbouwd werd, er tegelijkertijd een aantal mogelijkheden tot energiebesparing ingebouwd konden worden. Als je dan toch bezig gaat, doe het dan goed. 

Wethouder Nico Oudhof heeft een aantal onderzoeken laten doen door gespecialiseerde bureaus en daar zijn een aantal mooie voorstellen uitgerold. 

LED-verlichting, zonnecollectoren en een groen dak behoren tot de mogelijkheden. Dit vergt alleen wel eerst een investering. Met de huidige 

energieprijzen heeft de gemeente deze investering er in een jaar of elf weer uit. Voor de PvdA is dit dan ook een duidelijke zaak, deze investering heeft 

zin.  

In de gemeenteraad van 31 maart worden we bijgepraat door Sjaak Oudshoorn namens het Comité tot behoud van het station in oprichting. Hij brengt 

naar voren dat de afgelopen tijd met name de technische en financiële mogelijkheden van de verplaatsing van het stationsgebouw zijn onderzocht. Er zijn 

zodanige vorderingen gemaakt dat het comité er het volste vertrouwen in heeft, dat het stationsgebouw behouden kan blijven: verplaatsing met daarna 

een functie als eetcafé heeft nog steeds de voorkeur. De raad begon met de herbenoeming van Boudewijn Steur als lid van de rekenkamercommissie en 

daarmee de verlenging van zijn termijn als voorzitter van de rekenkamercommissie. Het belangrijkste punt voor de PvdA deze vergadering is het 

jaarverslag participatiebeleid. Dit gaat over de maatschappelijke participatie van onze inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt naar welzijn, 

vrijwilligerswerk en betaald werk van onze inwoners te vergroten. Door de groei van het klantenbestand van de Wwb en de komende bezuinigingen stelt 

het College voor om dit jaar, indien het budget niet toereikend blijkt te zijn voor het huidige beleid, gebruik te gaan maken van de participatieladder en de 

niet uitkeringsgerechtigden wel advies te geven, maar geen participatietraject aan te bieden. Voor de fractie blijft het tot op dit moment nog onduidelijk 

hoe de participatieladder daadwerkelijk als instrument gebruikt gaat worden om keuzes te gaan maken (en dan vooral de beantwoording van de vraag, 

Wie zien wij als een klant met groeipotentieel? Wie (welke klanten) worden er mogelijk niet meer geholpen als wij keuzes moeten gaan maken?). In de 

brief van het College over de Participatieladder (verzonden per e-mail op maandag 28 maart) wordt aangegeven dat er in een startnotitie wordt uitgewerkt 

hoe de selectie aan de hand van het groeipotentieel zal plaatsvinden. Maar de fractie is van mening dat als wij nu een besluit gaan nemen om de 

participatieladder te gaan gebruiken, wij eigenlijk al antwoord hadden moeten hebben op deze laatste vraag. Daarom hebben wij aan wethouder Van der 

Jagt in de gemeenteraadsvergadering de toezegging gevraagd om de startnotitie in de raad te bespreken voordat er daadwerkelijk keuzes gemaakt gaan 

worden in de uitvoering,. Zodat wij als raad een kader hiervoor mee kunnen geven. Wethouder Van der Jagt heeft dit toegezegd en wij kijken uit naar de 

politieke discussie over de startnotitie. 

Onze fractie is in maart benaderd door de fractie van de PvdA in Zoetermeer. Daar bleek de voltallige raad, op initiatief van het CDA bezig met een motie 

over een andere verdeling van de politiesterkte in de regio Haaglanden. De PvdA, maar ook de andere collegapartijen in Pijnacker-Nootdorp zijn door 

onze Zoetermeerse collega's benaderd om ook een zelfde motie in onze raad aan te nemen. Onze fractie vond het een goed idee om de politiesterkte 

nog eens onder de loep te nemen en we hebben het besproken met de andere coalitiefracties. De tekst van de motie uit Zoetermeer nemen we niet 

letterlijk over, het is een uitvoerige motie die wat ons betreft kernachtiger kan. Doel van de motie: ‘de werklast binnen de verschillende gemeenten moet 

de basis zijn voor de verdeling van de politiesterkte’ wordt echter wel onderschreven.De motie is door alle partijen ingediend en unaniem aangenomen. 

April 

De hoofdonderwerpen deze keer waren het stationsgebouw en de voor- en vroegschoolse educatie voor peuters.  

Stationsgebouw: De PvdA-fractie heeft op 21 april jl. in de gemeenteraad met pijn in het hart moeten vaststellen dat het niet gaat lukken om het 

stationsgebouw in Pijnacker te redden.Als we de brief van het College op ons laten inwerken moet de rationele conclusie zijn: verplaatsing gaat niet 

gebeuren, is te duur, er zijn geen private partijen die dat op zich willen nemen. De motie is door wethouder Oudhof goed uitgevoerd en jammer maar 

helaas, het is niet gelukt.Onze conclusie moet helaas zijn, dat het voorstel van het College, namelijk het aan de orde stellen van het 

ontwerpbestemmingsplan in de raad van 30 juni a.s. inclusief het ten uitvoer gaan brengen van de sloopvergunning vermoedelijk ergens in juli, door ons 

moet worden gesteund.Helaas waren we afhankelijk van partijen die niet wilden bewegen. Met dit trieste resultaat als gevolg. Weg=weg, en het komt 



nooit meer terug! 

Deze maand hebben we ons ook gebogen over de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is een belangrijk thema voor de PvdA. Wij zien de 

peuterspeelzaal als een belangrijke standaardvoorziening voor kinderen vanaf ongeveer 2,5 jaar. Daar worden peuters door andere peuters te ontmoeten, 

met elkaar te spelen en te leren zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. Ontwikkelingsachterstanden bij peuters, bijvoorbeeld op het gebied van 

taalontwikkeling, moet zo snel mogelijk gesignaleerd en verholpen worden. De fractie is daarom een voorstander van de extra inzet van het college om bij 

de VVE-peuterspeelzaal de toeleiding van kinderen te verbeteren. Daarnaast heeft de fractie aandacht gevraagd voor de indeling van de 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage van ouders voor de reguliere peuterspeelzaal. Deze indeling is in onze gemeente erg afwijkend, en dan met name 

voor de laagste inkomensgroep, van het landelijk gemiddelde. Wij hebben daarom het college met een motie opgedragen, om de eigen bijdrage gelijk te 

trekken met het landelijk gemiddelde. Hierdoor zal de peuterspeelzaal ook voor mensen in de laagste inkomensgroep financieel veel aantrekkelijker 

worden. Marieke Steur heeft hard gewerkt om van alle fracties steun te vinden en met resultaat,deze motie is door alle andere partijen mede ingediend, 

daarna unaniem aangenomen.  

Tussen de gewone commissievergaderingen en raadsvergaderingen door zijn de gemeenteraadsleden deze periode ook bezig met de "maatschappelijke 

dialoog", de discussie over hoe en waar we de 7 miljoen bezuinigingen gaan halen en wat er aan nieuw beleid zou kunnen gaan plaats vinden. 

Mei 

Op 24 mei heeft de gemeenteraad het eerste debat op hoofdlijnen over de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog over de bezuinigingen gevoerd. 

De PvdA-fractie is blij met het feit dat de meerderheid van de raad aangeeft kwetsbaren te willen ontzien bij deze bezuinigingsronde. De PvdA is het niet 

eens met de voorgenomen investeringen in meer asfalt, in tijden van bezuiniging past soberheid, aanleggen van niet-noodzakelijke wegen hoort hier niet 

bij. Helaas is een meerderheid van de raad op dit moment voor nog een fase Komkommerweg erbij à raison van zo’n 7 miljoen euro. Net als de meeste 

andere fracties zijn ook wij het niet eens met sluiting van het Servicepunt in Nootdorp en dat hierdoor alle inwoners voor paspoorten, rijbewijzen en wat 

dies meer zij naar Pijnacker zullen moeten. De PvdA is tegen het nu al drastisch bezuinigigen op cultuur. Wij hebben hier al relatief weinig culturele 

voorzieningen en geven er nu al zeer weinig geld aan uit. Bovendien is er nu nog geen visie op het gemeentelijk cultuurbeleid en weten we niet waar de 

bevolking behoefte aan heeft. Te heftig bezuinigen kan dus gevaarlijk zijn, omdat we hierdoor niet weten wat we kapot maken. 

Op 26 mei had de reguliere gemeenteraadsvergadering plaats. Hoofdpunt was het interpellatiedebat over het bestuursakkoord tussen het Rijk en de 

gemeenten waarop de gemeenten op het VNG-congres akkoord konden geven. Jan Zandijk diende een motie in, die behalve door de PvdA ook was 

ondertekend door Eerlijk Alternatief. In het bestuursakkoord wordt met geen woord gerept over de jeugdzorg. Dat is onbegrijpelijk. Eenieder die al langer 

in deze sector meeloopt, weet hoe ingewikkeld het is om al die partijen op één lijn te krijgen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt tegen de 

bureaus jeugdzorg dat ze geen extra geld meer krijgen, en dat ze eerst maar eens efficiënter moeten gaan werken. De VNG laat dit gewoon gebeuren en 

vandaar de motie om hier aandacht voor te vragen. Behalve Ilona Jense van de VVD en de fractie van Gemeentebelangen stemt iedereen voor onze 

motie. 

Juni 

In de raad van 23 juni kwam een hele discussie voorbij over de website JongIn. De PvdA vindt dat de website van JongIn gehandhaafd moet blijven. 

Veel van wat op de site Jongin staat, is algemene informatie, die voor alle jongeren in Nederland, los van welke politieke partij of levensbeschouwelijke 

stroming dan ook, van belang is. Over de kwaliteit van die informatie moet goed worden nagedacht. En dat gebeurt. Het is wel de lokale informatie die 

zorgt voor een lage drempel voor jongeren om de site te bezoeken en wellicht door te klikken naar een inhoudelijk onderwerp. Omdat ze daar een vraag 

over hebben die ze thuis aan hun ouders, met wie ze gelukkig vaak op goede voet staan, of op school, niet durven te stellen.  

Het grote debat van het jaar, was het debat over de Kadernota. De PvdA Pijnacker-Nootdorp heeft op 30 juni bij het debat over de Kadernota in haar 

bijdrage gesproken over bezuinigen daar waar het moet om een financieel gezonde gemeente te blijven met voldoende weerstandsvermogen, samen 

werken daar waar het kan en investeren in de mensen en in de wijken. Helaas hebben we eind vorig jaar een meerderheid in de raad de 

Komkommerweg moeten gunnen. De PvdA wilde in deze tijden van bezuiniging nog niet aan de weg beginnen, maar het besluit is genomen dus zal er 

ook voor gereserveerd moeten worden.In het bezuinigingsvoorstel van het College stond een bezuiniging op het servicepunt in Nootdorp en op de Centra 



voor Jeugd en Gezin. De PvdA vindt het een slechte zaak dat deze voorzieningen te ver van de mensen weggeplaatst worden. Een consultatiebureau 

hoort in elke dorpskern, ouders moeten niet door de afstand weerhouden worden hun kind niet meer te laten controleren in de ontwikkeling. Juist in de 

eerste levensjaren van een kind is preventie cruciaal en een gemiste diagnose kan grote gevolgen hebben. Wij zijn dan ook blij dat ons voorstel tot 

behoud het gehaald heeft. De PvdA-motie over de pilot brede scholen is unaniem aangenomen. Wij willen dat het voor ouders makkelijker wordt om de 

dagindeling van hun kinderen te regelen en dat er één aanspreekpunt komt in plaats van de drie, vier of vijf waar ouders nu mee te maken hebben.Groot 

succes is ook dat onze PvdA-wethouder Nico Oudhof de vurig door hem gewenste Combinatiefunctionarissen tegemoet zal kunnen zien. Dit is een deels 

door het Rijk gefinancieerde maatregel die een medewerker bij meerdere organisaties als brede school, sportvereniging of jongerenwerk inzetbaar laat 

zijn. Flexibiliteit en kruisbestuiving zorgen voor inzet dicht bij de jongeren daar waar actie nodig is. De pijn van de bezuiniging zal te voelen zijn bij 

sportverenigingen, cultuur, welzijn. De sport krijgt een huurverhoging voor de kiezen, het profijtbeginsel zal ingevoerd worden. Nu betalen de verenigingen 

een relatief erg laag bedrag voor de velden. Dat kan in tijden van bezuiniging niet meer, maar de gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen om de 

maatregel wat zachter te laten landen. De coalitie is met een amendement gekomen waarin een aantal bezuinigingen anders of niet doorgevoerd worden 

en toegevoegd zijn de nieuwe fondsen voor veiligheid, een fonds voor stimulering lokale economie/promotie woningbouw en de laatste voor Pijnacker-

Nootdorp energieneutraal. De bezuinigingen gaan pijn doen. Uit de Maatschappelijke Dialoog was al naar voren gekomen dat een meerderheid van de 

bevolking en organisaties de kwetsbare groepen zo veel mogelijk wilde ontzien. Dit is ook de allereerste prioriteit geweest van de PvdA bij deze 

bezuinigingen. 

 September 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp start een onteigeningsprocedure om in bezit te komen van een stukje grond halverwege de Tuindersweg. Eigenaar 

Bouwfonds wil niet verkopen maar hoopt op een andere deal, met als gevolg dat de weg niet volgens planning kan worden aangelegd.Joost van Dijke 

heeft names de PvdA-fractie aan wethouder van Egmond vragen gesteld over het wellicht te laat starten van de onteigeningsprocedure en het risico dat 

de gemeente loopt om een subsidie van 3 ton te missen voor de aanleg van de weg. De gemeenteraad is in september weer van start gegaan na 2 

maanden zomerreces. De eerste raadsvergadering van 29 september is achter de rug. Deze raad was bijzonder, we hadden alleen hamerstukken op de 

agenda staan. Dat betekent dat de bespreking van een heel aantal punten in de commissies Ruimte, Bestuur en Welzijn zo verlopen zijn dat geen enkele 

fractie behoefte had om in de gemeenteraad er nog op verder te gaan of moties in te dienen. Dat is ook bijzonder omdat het wel om belangrijke 

onderwerpen ging. De gemeenteraad is het nu eens over hoe we verder gaan met onze nieuwe werkwijze.Dat is niet de enige vernieuwing: We gaan we 

eind dit jaar ook over naar de nieuwe raadszaal. Daar is meer ruimte voor toeschouwers, maar kunnen we ook via een live-verbinding met camera's in de 

raadszaal gevolgd gaan worden en kunnen inwoners van de gemeente ons via hun computer volgen. Er komt ook een kleinere commissievergaderzaal. 

Dat betekent dat we ook over kunnen gaan naar een andere manier van vergaderen, bijvoorbeeld een vergadercarroussel of politieke markt. De toekomst 

staat ook centraal in het Pit!. Dat is de toekomstvisie of ook wel structuurvisie van hoe onze gemeente er in 2025 uit zou moeten zien. Dit is vastgesteld 

in 2002, sindsdien is er veel veranderd in onze gemeente en de wereld om ons heen, dus het plan gaat geactualiseerd worden. Dit is belangrijk, want dit 

is in feite de blauwdruk waar alle andere plannen van de gemeente aan getoetst gaan worden. De komende maanden zullen in het teken van de 

consultatiefase over de Toekomstvisie staan, halverwege 2012 is de gemeenteraad aan zet. 

Oktober 

In de gemeenteraad van 27 oktober is onder andere gesproken over Heron, Pijnacker-Noord en de intentieverklaring voor nadere samenwerking met 

Zoetermeer. Om met het laatste te beginnen: Er zijn voldoende redenen dat het College mogelijkheden gaat onderzoeken: de mogelijke vorming van de 

Metropoolregio Den Haag/Rotterdam, de aankomende decentralisaties van taken van het Rijksniveau naar het gemeentelijke niveau, e.d. We zijn niet 

blind voor wat er allemaal op ons afkomt, waar we relatief weinig invloed op uit kunnen oefenen en waarvan de gevolgen groot kunnen zijn. Om het 

College met een meer duidelijke boodschap op pad te sturen hebben we samen met de coalitiepartijen een amendement ingediend. Dit past bij de 

kaderstellende rol van de gemeenteraad. We vinden dat de beoogde samenwerking niet tot voor de gemeente onbeheersbare (financiële) risico’s mag 

leiden, dat de samenwerking gebaseerd moet zijn op gelijkwaardigheid van beide gemeenten, dat de raad in de toekomst in de gelegenheid gesteld zal 

worden actief mee te denken en dat zij op passende wijze geïnformeerd wordt. En tenslotte moet het college waken voor onnodige bestuurlijke drukte. 



De motie, samen met andere partijen ingediend door de PvdA, over een onderzoek om de kantorenlocaties van Heron dichterbij de Randstadrail te 

realiseren en steun voor de mobiliteitstoets om beter te weten hoe de verkeersstromen zullen gaan lopen is aangenomen. 

 Over Pijnacker-Noord: de koophuizen die door Rondom Wonen gebouwd gaan worden in Pijnacker-Noord zien wij liever als huurwoningen op de markt 

gebracht dan als koop. Steeds meer mensen hebben het door allerhande redenen razend moeilijk om een hypotheek te bemachtigen. Ze verdienen 

teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. Wij maken ons zorgen over deze groep en vragen ons af of er wel voldoende 

woningen voor deze mensen zijn. Daarnaast zal met dit plan de sociale woningvoorraad een klein stukje krimpen door dit plan. Op wijkniveau zal dit goed 

zijn voor de diversiteit van de woningen, maar op gemeentelijk niveau moeten we toch scherp blijven letten op voldoende balans. 

November 

Op 3 november was het tijd voor de Programmabegroting. Niet het grote debat wat iedereen had verwacht dat het zou zijn, omdat door het grote 

amendement bij de Kadernota en de tijd die daaraan besteed was al veel punten de revue hadden gepasseerd in juni. Bij de Kadernota hebben we met 

de collegacoalitiepartijen een uitgebreid amendement ingediend, dit amendement is naar tevredenheid verwerkt in de begroting. In juni wisten we nog niet 

goed wat de effecten van een aantal maatregelen vanuit het Rijk zullen zijn. De verwachting was dat er vandaag wel een scherper beeld zou zijn. Helaas 

is dat niet het geval. Vol spanning wachten we op een brief van het Rijk over bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook zal de Wet Werk en 

Bijstand (WWB) fors aangescherpt worden, wij maken ons grote zorgen over de gevolgen voor mensen die het nu al zwaar hebben, maar ook voor de 

gemeente die nu wel heel veel op het bord gelegd krijgt door het Rijk zonder de daarbij horende financiering. 

 Verder heeft de fractie het acht aandachtspuntenplan voor de lokale economie gepresenteerd. Hier hebben we veel publiciteit en positieve reacties op 

gekregen, maar bovenal zet het de toon voor onze economische visie de komende jaren. Met onze acht punten leveren we een constructieve bijdrage 

aan het bewerkstelligen van een gezonde, levendige economie. (1. Verbinden economisch en sociaal beleid 2. Duurzaamheid 3. Glasvezelnet 4. 

Streekproductenmarkt 5. Aanbestedingen toegankelijker voor lokale ondernemers 6. Samen sterk in winkelcentra en bedrijventerreinen 7. Starterscentrum 

8. Overbruggen van de kloof tussen de ondernemer en de ambtenarij). 

In de reguliere raad van november (op 24 november) ging het vooral over de zondagavondopenstelling van de supermarkten. Onze gemeente mag één 

zondagavondopenstelling van een levensmiddelenwinkel toestaan per 15.000 inwoners. De Jumbo en de Plus zijn hiermee in onze gemeente al gestart. 

Deze mogelijkheid voor zondagavondopenstelling heeft ook de vraag van andere ondernemers doen toenemen. Het college heeft het voorstel gedaan om 

met ingang van het nieuwe jaar drie ontheffingen, namelijk één per kern, voor zondagavondopenstelling te verlenen. Dit is vanuit landelijke wetgeving het 

maximaal mogelijke . De PvdA steunt het collegevoorstel, omdat veel inwoners en ondernemers dit graag willen. Wij hebben vragen gesteld over het 

lotingsysteem waarmee bepaald gaat worden welke drie winkels op zondag open mogen. Het college stelt voor om tweejaarlijks per kern te loten. Hierbij 

bestaat het gevaar dat steeds dezelfde ondernemer open mag zijn en de andere ondernemer steeds achter het net vist. Is dit dan typisch een geval van 

pech gehad? Dat willen we zo niet. De fractie van de PvdA heeft daarom een motie ingediend om eerst per kern te gaan loten voor een volgorde en dit 

tweejaarlijks te doen rouleren. Dit is in de visie van de PvdA een eerlijker verdeelsysteem. De motie is aangenomen en het systeem is inmiddels 

aangepast en eerlijker geworden. 

December 

De laatste gemeenteraadsvergadering van 2011 op 22 december was ook de laatste ooit in het Raadhuis in Nootdorp. Wethouder Nico Oudhof (PvdA) 

had voor de gelegenheid zelfs een zwarte stropdas omgedaan om dit sombere feit te onderstrepen. De hoofdpunten op de agenda deze avond waren het 

Ondernemersfonds, de Metropoolregio, de aanpassingen naar aanleiding van de invoering van de WWB, de langdurige sluiting van Servicepunt Nootdorp 

en een motie die het onderhoud van kinderspeelplaatsen op bijzondere wijze verknoopte aan iPads voor gemeenteraadsleden. 

In december spraken we over Het Ondernemersfonds. Het gaat om een opslag van 50 euro voor elke 100.000 euro waarde van het pand, voor alle niet-

woningen. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, zal vervolgens door de gemeente doorgesluisd worden in de vorm van een subisidie aan het 

Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp. Hieruit kunnen ondernemers dan aanvragen doen voor gezamenlijke projecten. Wij vonden dat hier niet zomaar 

met een ‘voor en door ondernemers, de ondernemers willen het, dus het moet maar’ over heen gestapt kon worden. Wel ziet ook de PvdA de problemen 

van de freeriders en het zich moeilijk kunnen organiseren. En het is erg goed dat een groep ondernemers zelf met plannen gekomen is om de problemen 

op te willen lossen. Het is een nieuw instrument, het werkt nu in een tiental gemeenten en de evaluaties van de langer lopende fondsen zijn grotendeels 



positief. Ondanks een aantal bezwaren heeft de PvdA-fractie dan ook gezegd de ondernemers deze pilot van drie jaar te gunnen, bewijs het maar in de 

komende drie jaar dat een dergelijk fonds nuttig  is en dat een opslag op de belasting dus noodzakelijk is. Wij zullen de proef met belangstelling volgen 

en hopen op succes! 

De Wet Werk en Bijstand is aangepast en wordt binnenkort nog verder aangepast, op zeer rigoureuze wijze en veel te drastisch. Helaas kunnen we niet 

anders dan gemeentelijk ook onze verordeningen aanpassen. De VVD-fractie had een aantekening aangevraagd, dit verbaasde ons wel een beetje. In de 

raad kwam de aap uit de mouw: de verordening zou ‘niet ver genoeg’ gaan en de wethouder werd gemaand tot spoed. Aangezien er nog veel wijzigingen 

op stapel staan waarvan we nu nog niet exact weten wat er precies geregeld moet worden, vonden wij dit veel te vroeg. Marieke Steur-van Bijnen stelde 

namens onze fractie vragen in het mondeling vragenuurtje. Zij wilde van wethouder Van der Jagt weten waarom het Servicepunt Nootdorp maar liefst vijf 

weken gesloten is, juist in een tijd dat door een wijziging in de paspoortwet er extra drukte is.  Eerder dit jaar had de gemeenteraad juist aangegeven het 

servicepunt te willen behouden en niet weg te willen bezuinigen; het is belangrijk dat de gemeente in de nabijheid van haar bewoners blijft in alle kernen. 

Ook dat hoort bij een excellente gemeente vinden wij.De raad werd afgesloten met een traditionele oudejaarsspeech van Jef Burger,de nestor van de 

raad. Hiermee kwam een einde aan het vergaderen in de raadszaal in Nootdorp. Voortaan resideert de gemeenteraad in het bestuurscentrum in 

Pijnacker. 

 

 

 

 

 

 


