
Jaarverslag 2012 fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp 

ACTIVEREN & VERBINDEN 

 
 

Samenstelling fractie in 2012: 
Naam    Functie   Woordvoerder  Speerpunt 

Amarins Komduur-Daems fractievoorzitter  Ruimte en Bestuur Economie/ Wonen/ Groen 

Marieke 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 2012 tot en met december 2012. Het was het tweede volledige jaar voor de 

gemeenteraad en onze fractie in deze samenstelling. 2012 was het  jaar dat we begonnen met vergaderen in het 

bestuurscentrum in Pijnacker. Het jaar waarin we de Toekomstvisie 2040 bespraken, Avalex terugkerend thema was van de 

raadsvergaderingen maar ook het jaar waarin we een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima mogelijk hebben 

gemaakt. Het jaar waarin we begonnen als coalitiepartij met een wethouder in het College van B&W en eindigden als 

coalitiepartij zonder wethouder. Kortom, een jaar waarin weer veel gebeurd is, de PvdA-fractie veel bereikt heeft, veel heeft 

meegemaakt heeft en nog sterker verbonden dan eerst het nieuwe jaar in is gegaan.  

DOOR DE PVDA INGEDIENDE MOTIES 2012 

Datum Onderwerp Indiener Medeindieners Voor Tegen Resultaat 

26-1-2012 Participatiebeleid PvdA CDA PvdA, CDA,VVD D66 aangenomen 

        GL, GBPN,LPN     

        EA, CU-SGP     

              

23-2-2012 Mantelzorg D66 CDA, GL, GBPN, EA, PvdA, CDA, VVD Geen aangenomen 

       PvdA, LPN, CU-SGP D66, GL, GBPN     

        LPN, EA, CU-SGP     

              

23-2-2012 Startersleningen CDA GL, GBPN, EA,D66 GL, GBPN, EA, VVD aangenomen 

       PvdA, LPN, CU-SGP D66, PvdA, CDA     

        LPN, CU-SGP     

              

31-5-2012 Avalex VVD PvdA,CDA,D66,GL PvdA, CDA, VVD Geen aangenomen 

  jaarverslagen     D66, GL, GBPN     

  overzicht, in control     LPN, EA, CU-SGP     

              

6-6-2012 BP Hist. Kern Delfgauw D66 VVD, LPN, PvdA,  PvdA, CDA, VVD Geen aangenomen 

      GBPN, GL D66, GL, GBPN     

        LPN, EA, CU-SGP     

              



28-6-2012 Kadernota 2013 CDA PvdA, LPN, GL PvdA, CDA, VVD D66 aangenomen 

  terugdringen alcohol   VVD, GBPN, EA GL, GBPN     

  gebruik jongeren   CU-SGP LPN, EA, CU-SGP     

              

28-6-2012 Kadernota 2013 PvdA CDA, GL CDA, CU-SGP VVD,GBPN aangenomen 

  onderzoek collectieve     D66, EA, GL     

  ziektekostenverzekering     LPN, PvdA     

              

5-7-2012 Avalex VVD CDA, D66, PvdA VVD, CDA, PvdA GBPN aangenomen 

  afstaan plek DB     D66, CU-SGP     

        EA, LPN     

              

31-10-2012 ontwerpBP Emerald PvdA   PvdA, GL,  LPN, CDA verworpen 

  besluitvorming uitstellen     CU-SGP GBPN, VVD   

  tot mediaton Tijdemans       D66   

  hove en Witmolen           

              

4-12-2012 Wilde circusdieren GBPN PvdA, GL, CU-SGP CDA, D66, GB VVD, LPN aangenomen 

        PvdA, GL, EA     

        CU-SGP     

 

DOOR DE PVDA INGEDIENDE AMENDEMENTEN 2012 

Datum Onderwerp Indiener Medeindieners Voor Tegen Resultaat 

29-3-2012 schadeloosstelling GL PvdA, D66 VVD,CDA,D66 EA aangenomen 

  Blauw Gele Vendel     GBPN,PvdA     

        GL,LPN, CU-SGP     

              

26-4-2012 Servicepunt Nootdorp CDA PvdA, CU-SGP CDA, PvdA VVD,D66,GL verworpen 

  voortzetten andere   GBPN CU-SGP, GBPN LPN,EA   

  locatie           

              

  Uitvoeren multi- CDA CDA,D66,PvdA VVD,CDA,D66 geen aangenomen 

  functionele ruimte   GL,CU-SGP, GBPN,PvdA,EA     

  bibliotheek Nootdorp   GBPN GL,LPN, CU-SGP     

              

31-5-2012 Groenzoom GL PvdA nvt nvt ingetrokken 

  rekening houden         na toezegging 

  beheerkosten         wethouder 

              

6-6-2012 Accomodatieplan GL D66,PvdA CDA,D66 GBPN, VVD aangenomen 

  Onderwijs     PvdA,EA     

  duurzaamheidsmaat-     GL,LPN, CU-SGP     

  regelen toevoegen           

              

21-6-2012 Heroverweging GL PvdA, EA,  nvt nvt ingetrokken 

  Ackerswoude   CU-SGP, LPN       

  locatie school           

  20% sociale woning-           

  bouw           

              

26-6-2012 Toekomstvisie 2040 PvdA GL nvt nvt ingetrokken 

  wijzig naam visie         wordt 

  Landstad PN         prijsvraag 

              

  Toekomstvisie 2040 PvdA D66, EA,  VVD,CDA,D66 geen aangenomen 



  focus niet alleen op    CU-SGP GBPN,PvdA,EA     

  glastuinbouw maar      GL,LPN, CU-SGP     

  alle duurzame en            

  innovatieve bedrijven           

              

  Toekomstvisie 2040 PvdA D66, EA,  PvdA, D66, GL VVD, CDA verworpen 

  schrap de 2 doel-   CU-SGP EA, CU-SGP GBPN, LPN   

  groepen en houd           

  algemeen           

              

  Toekomstvisie 2040 PVDA EA, CU-SGP PvdA, EA,  VVD,CDA,D66 verworpen 

  rol gemeente moet   GL CU-SGP, GL LPN, GBPN   

  zijn activerend en            

  verbindend           

              

28-6-2012 Kadernota PvdA GL CDA, PvdA, GL VVD, D66 verworpen 

  geen reserve      LPN, EA GBPN, CU-SGP   

  ambtswoning           

              

27-9-2012 Avalex D66 CDA, VVD,GL VVD,CDA,D66 geen aangenomen 

  eenmalige kapitaal-   PvdA, GBPN GBPN,PvdA,EA     

  injectie schrappen   CU-SGP GL,LPN, CU-SGP     

  met subamendement           

              

31-10-12 Schuldhulpverlening GL PvdA GL, PvdA VVD,CDA,D66 verworpen 

  rekening houden       GBPN,EA   

  mogelijkheden       LPN, CU-SGP   

  schuldenaar           

              

  OntwerpBP D66 LPN, GBPN D66, LPN,GBPN GL, CDA aangenomen 

  Emerald   PvdA, VVD PvdA,VVD,      

  dakopbouw garages     CU-SGP     

              

4-12-2012 Beheerplan  PvdA   CDA, D66,GBPN GL, LPN, EA aangenomen 

  Groenzoom     PvdA VVD   

  afkoopsom in            

  bestemmingsreserve           

 

INITIATIEFVOORSTELLEN, INGEDIENDE VRAGEN, OVERIG  

Januari: Lancering initiatiefvoorstel “Van harte gefeliciteerd Pijnacker-Nootdorp”. Samen met het bestuur en de 

collega’s van bestuur en fractie van D’66 organiseerden we een succesvol politiek café over de woningmarkt.  

Februari: De PvdA-fractie stelt vragen ex. Artikel 41 over legionellarisico’s van koeltorens in onze gemeente.  

Maart: Er is een initiatiefvoorstel ingediend door de PvdA (Jeugdzorg).  

April: De PvdA-fractie presenteert voor het eerst de begrippen ‘activeren en verbinden’ als kernpunt. Ook stemt de 

PvdA als enige partij tegen de sluiting van het servicepunt Nootdorp. Wethouder van der Jagt (GroenLinks) besluit 

deze maand af te treden na fouten rondom het aanvragen van de Individuele Aanvullende Uitkering bij het Rijk . 

Mei: Op 10 mei wordt het WoonActiePlan (WAP) gelanceerd: Het WAP bevat een aantal richtinggevende 

voorstellen. De PvdA zal het college mede op basis van deze voorstellen verzoeken met een uitgewerkt WAP te 

komen. Op 14 mei  is de initiatiefnota van de PvdA  over de jeugdzorg uitvoerig in de commissie welzijn 

besproken. 

Juni: Vier raadsvergaderingen, vele vergaderuren. Onze visie voor de Toekomstvisie 2040 dat de gemeente op 

maatschappelijk vlak niet alleen moet faciliteren, maar juist moet activeren en verbinden heeft het helaas niet 



gehaald, maar hier komen we op latere momenten op terug. Bij de gemeenteraad over de Kadernota, sleepten we  

een motie over de collectieve ziektekostenverzekering voor minima binnen. 

Juli: Extra raad over Avalex. Wethouder Nico Oudhof stelde zijn positie in het Dagelijks Bestuur van het regionaal 

afvalbedrijf Avalex ter beschikking.  De coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en D66 dienden daarop een motie in, 

waarin ze de DB-leden van de andere deelnemende gemeenten oproepen het voorbeeld van Oudhof te volgen. 

Augustus: Vakantie, reces en verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.  

September: Kamerlid Jacques Monasch stelt Kamervragen naar aanleiding van de brief van het College van B&W 

aan de gemeenteraad over de situatie bij Vestia en de gevolgen voor de sociale woningsector in Nootdorp, meer 

dan de helft van onze sociale woningvoorraad in Nootdorp zal verdwijnen. 

Oktober: De PvdA stelt vragen over een pendelbus of ander soort voorziening om de toekomstige kantoren van 

Heron beter bereikbaar te maken via OV. 

November: Debat over de begroting 2013 Onze moties over een visie op de activerende en verbindende rol van de 
gemeente en over het verbinden van economisch en sociaal beleid zijn beide aangenomen.  Na vragen die zijn 
binnengekomen bij ons ombudsteam stelt de fractie vragen over het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker. 

December: Wethouder Oudhof dient op 4 december zijn ontslag in naar aanleiding van het project ‘Afval loont’. 

De raad besluit tot het invoeren van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima, naar aanleiding van 

de motie tot onderzoek hiertoe in juni.  

  



BIJLAGE 1  

UITGEBREID VERSLAG PER MAAND 

 
Januari 

 

 

De eerste gemeenteraadsvergadering van 2012 was ook de eerste in het nieuwe 
bestuurscentrum (of in gewoon Nederlands: onze nieuwe raadszaal). Gloednieuw was ook 
het blauwe vloerkleed met daarop een oude kaart van het gebied wat nu onze gemeente is. 
Een waar sieraad voor de raadszaal. 
De gemeenteraad begon wat moeizaam met discussies over procedures, 

gemeenschappelijke regelingen en metropoolaangelegenheden. Hamerstuk was het initiatiefvoorstel 'Van harte 
gefeliciteerd Pijnacker-Nootdorp' van de PvdA, dat dus is aangenomen. Hoofdmoot voor de PvdA deze avond was 
de participatienota. Onze motie hierop, ingediend samen met het CDA, is unaniem aangenomen op steun van 
D'66 na. Verder spraken we deze raad nog over de wethouder en vroegtijdig uit de school klappen over 
Ackerswoude en een hele trits mondelinge vragen. Dat er deze avond grote punten op de agenda stonden, en zo 
ja, welke dan, daar zullen de diverse fracties verschillend over gedacht hebben, maar voor ons als PvdA was het 
belangrijkst het participatiebeleid. Voor de PvdA telt dat iedereen telt en dat iedereen kan meedoen, daarom 
vinden wij goed participatiebeleid erg belangrijk. Mooi resultaat is dat onze motie, ingediend samen met het CDA, 
om inzichtelijk te maken hoe effectief het participatiebeleid is aangenomen met zeer brede steun (alleen D66 
stemde tegen). Verder spraken we in deze raad over het vroegtijdig uit de school klappen over Ackerswoude door 
wethouder van Haagen. De fractie van Eerlijk Alternatief wilde weten wat de andere fracties nu van deze schending 
van de geheimhoudingsplicht vonden. Het oordeel van de raad was dat verordeningen over de geheimhouding er 
niet voor de sier zijn, dat zowel College als gemeenteraad zich hieraan hebben te houden en dat de wethouder de 
bocht hier wel heel krap genomen heeft en het jammer was dat hij niet wat geduld kon oefenen tot de 
gemeenteraad aangaf dat de geheimhouding er af kon. Het is niet aan de wethouder te oordelen dat het stempel 
geheim er af kan, dat is voor nu wel duidelijk. Namens de PvdA gaf Amarins Komduur aan dat de hele aanloop 
naar de discussie wel een grote mediahype was geweest, vooral gericht op de kop in de krant, eigenlijk zonder 
interesse in de antwoorden van de wethouder. Geen oog voor wat het voor het aanzien van de gemeente zou doen 
of het effect op de langere termijn, terwijl dat wel zou moeten, luister eens naar elkaar en ga het debat op de 
inhoud aan! Bij afsluiten van dit onderdeel van de gemeenteraad was het al bijna vrijdag... maar toen was het nog 
tijd voor het vragenuur. 

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd aangegrepen om een initiatiefvoorstel te lanceren: Initiatiefvoorstel 

PvdA: Van Harte Gefeliciteerd Pijnacker-Nootdorp. Onze gemeente bestaat in 2012 tien jaar. De PvdA-fractie wil 

om dit heuglijke feit te onderstrepen de gemeenteraad vragen een gezamenlijk cadeau aan de gemeente te 

schenken onder de noemer ‘van harte gefeliciteerd Pijnacker-Nootdorp’. Dit cadeau bestaat uit de verzameling van 

dromen, ideeën en verwachtingen van alle kinderen die in 2002 geboren zijn en nu in de gemeente Pijnacker-

Nootdorp wonen. De PvdA wil de beste drie inzendingen belonen met een prijs, uit te reiken tijdens de 

gemeenteraadsvergadering over de Kadernota op 28 juni 2012. Wij doen dit om kinderen een stem te geven en 

meer te betrekken bij de toekomstplannen van onze gemeente. Daarbij willen we aan de hele gemeente een mooi 

cadeau geven voor het tienjarig bestaan. Maar boven alles willen we graag leren van en geinspireerd raken door de 

ideeën, dromen en verwachtingen van onze tienjarigen. De gemeente krijgt door de inzendingen een goed beeld 

van de toekomstbeelden van kinderen die even oud zijn als de gemeente. We bieden hen zo een podium om van 

zich te laten horen op een plek waar ze normaal gesproken niet zo gemakkelijk terecht komen. Doordat we 

kinderen vragen naar hun ideeën en dromen zal er ook buiten de vaste gesprekspartners van de gemeente 

nagedacht worden over waar we over tien jaar staan als gemeente. Dit kan verrassende invalshoeken geven, want 

kinderen hebben regelmatig een andere kijk op de wereld dan volwassenen. Wij willen deze inspiratiebron graag 

aanboren. We kunnen eventueel hun ideeën betrekken bij de discussie over de structuurvisie.  

 



Participatiebeleid 

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2012 is het participatiebeleid besproken. De 
doelstelling van ons gemeentelijke participatiebeleid is dat onze inwoners naar vermogen 
een bijdrage leveren aan de maatschappij, bij voorkeur door (vrijwilligers-) werk.  
Door bezuinigingen is het noodzakelijk om het participatiebeleid, zoals in de afgelopen 
jaren door onze voormalige wethouder Leo Suijker is geïntroduceerd op een aantal 
onderdelen te herijken. Een van de belangrijkste voorstellen van het college is om mensen 

met groeiperspectief (naar werk toe) vanuit het participatiebudget een voorziening aangeboden krijgen en mensen 
zonder groeiperspectief naar werk toe, geen voorziening uit het participatiebudget aan te bieden. De mensen die 
geen recht hebben op een voorziening komen wel in aanmerking voor de tegenprestatie (verplicht 
vrijwilligerswerk) en worden naar Wmo- en welzijnsvoorzieningen doorverwezen. In de raadsvergadering hebben 
wij aangegeven dat de PvdA, de partij is, die iedereen een kans gunt op werk. Werk staat voorop, maar voor wie dat 
niet is weggelegd moet ook een kans zijn om mee te (blijven) doen in onze gemeente. 
Om zicht te krijgen op de effecten van deze nieuwe werkwijze, en om er zeker van te zijn dat er voor iedereen een 
passend aanbod zal zijn in onze gemeente, hebben wij samen met het CDA een motie ingediend waarin wij het 
college oproepen om: 

1. voor 1 januari 2013 met een notitie te komen waarin beschreven wordt hoeveel toestroom van mensen 
naar Wmo- en welzijnsvoorzieningen heeft plaatsgevonden en of alle klanten hierin een passend aanbod 
hebben kunnen vinden; 

2. hierin inzichtelijk te maken hoeveel mensen geen passend aanbod hebben kunnen vinden in het huidige 
aanbod; 

3. hierin inzichtelijk te maken of mensen vanuit het aanbod van Wmo- en welzijnsvoorzieningen en de 
tegenprestatie, ook stijgen op de participatieladder en mogelijk zelfs naar een opleiding of werk. 

Deze motie is met brede steun, m.u.v. de fractie van D’66 aangenomen in de raadsvergadering. Tot slot hebben 
wij het college opgeroepen niet alleen te kiezen voor snelle uitstroom naar werk, maar uitstroom die ook 
daadwerkelijk duurzaam is. Dan hebben wij het over werk dat bij iemand past en werk waar ook veel vraag naar is 
op de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld is het afgelopen half jaar door het UWV samen met werkgevers in zorg en 
welzijn gegeven, door 2000 werkzoekenden op te leiden tot een baan in de zorg. Dit is een mooi voorbeeld van 
duurzame uitstroom. Maak meer afspraken met werkgevers om werkzoekenden om nieuwe kans te geven op de 
arbeidsmarkt. Kortom de PvdA wil mensen zoveel mogelijk naar werk begeleiden. Maar als het voor mensen niet 
lukt, dan willen wij mensen ook met inkomensondersteunde regelingen in een fatsoenlijk inkomen voorzien, 
waarmee zij kunnen rondkomen. In de afgelopen maand hebben wij onze zorgen geuit door de aanscherping van 
de Wet Werk en Bijstand, waarbij een huishoudtoets wordt ingevoerd om te beoordelen of er recht is op een 
uitkering. Hierbij zullen (bijvoorbeeld) werkende kinderen moeten gaan bijdragen aan het gezinsinkomen. Het 
grootste bezwaar is de vraag of de bijstandsnorm toereikend is voor een huishouden met meer dan twee 
personen. Er moeten onvermijdbare kosten worden gemaakt, ook voor inwonende kinderen. Denk daarbij aan 
zorgtoeslag, kleding en vervoerskosten. Deze kinderen moeten ook maatschappelijk kunnen participeren. Wij 
hebben ook grote zorgen om verhuisbewegingen die ook weer extra maatschappelijke kosten met zich 
meebrengen en dat er geen enkele prikkel tot werken van uitgaat. Wethouder Francine van der Jagt gaat de effecten 
van de aanscherping van de WWB en het nieuwe participatiebeleid monitoren en ons hierover actief informeren.  

 

Politiek café over woningmarkt door D66 en PvdA: ”Los zoveel mogelijk af!” 

Huizen, hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag: geen enkel h-woord werd geschuwd tijdens 
het politiek café over de woningmarkt in Het Witte Huis. 
Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Jacques Monasch (PvdA) waren uitgenodigd 
door de lokale afdelingen van hun politieke partijen om hun visie over de vastgelopen 
woningmarkt te geven. Onder leiding van afdelingsvoorzitters Aniek Dane en Saskia 
Kleewein gingen beide heren daarover in debat met het aanwezige publiek. Dat leverde een 

levendige discussie op, mede dankzij de inbreng van de ongeveer 50 aanwezigen, waaronder woningcorporaties 
Rondom Wonen en Vestia. Jacques Monasch, woordvoerder voor onder andere Volkshuisvesting, beet het spits af 
met een vlammend betoog. Het bedrag dat jaarlijks naar huizenbezitters teruggaat via de belastingaftrek is in 10 
jaar tijd van 4 miljard naar 11 miljard opgelopen. Daarom pleit Monasch voor aflossen van de hypotheekschuld en 
een stap-voor-stap afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Verder hekelde hij de manier waarop dit kabinet met 
huurders omgaat: huurtoeslag wordt minder en mensen met een inkomen dat net iets boven modaal ligt kunnen 



nauwelijks aan een betaalbare huurwoning komen. Kees Verhoeven, namens D66 woordvoerder op hetzelfde 
onderwerp, was het op een aantal punten eens met zijn PvdA-collega. Ook hij is voor aflossen van de 
hypotheekschuld en wel in 30 jaar, waarbij alle inkomensgroepen tegen hetzelfde percentage van 30% de 
hypotheekrente mogen aftrekken. Maar D66 wil ook de huurmarkt hervormen. Hij noemde hierbij het probleem 
van de “scheefwoners”: mensen die in een sociale huurwoning blijven wonen, terwijl zij daar gezien hun inkomen 
geen recht meer op hebben. Deze huurders zouden meer huur moeten gaan betalen. Hier waren de 
woningcorporaties het niet mee eens: zij kunnen niet “zomaar” meer huur gaan vragen voor dezelfde woning. De 
heren werden bedankt met een paprikasoeppakket van een lokale tuinder. De belangrijkste tip voor 
woningbezitters: los zoveel mogelijk van je hypotheekschuld af. 
 

Februari 

 
 Het lijkt helaas een traditie te worden; hoe minder op de agenda, hoe langer de 
raadsvergadering in Pijnacker-Nootdorp duurt. Dit resulteerde in een 'mixed bag'aan 
onderwerpen. Deze keer stond een zeer degelijke en uitvoerige presentatie over de 
Metropoolregio op de agenda, met daarna van het gros van de fracties een zeer uitvoerige 
eerste reactie op de vorming van de Metropool in de Zuidvleugel van de Randstad. 
We hebben mondelinge vervolgvragen over de koeltorens en legionellapreventie gesteld, en 
zijn nu gerust op een goede afloop al zullen we jaarlijks moeten blijven opletten of het 
opgenomen blijft in het handhavingsuitvoeringsprogramma. Vervolgens heeft het CDA het 

initiatief genomen, gesteund door onder andere de PvdA om starters op de woningmarkt een steun in de rug te 
geven. D66 had vragen gesteld over de enorme werkdruk onder mantelzorgers, dit resulteerde in een motie waar 
wij de medeindieners van zijn. 

 

Legionella De PvdA Pijnacker-Nootdorp wil graag weten of er in onze gemeente sprake is 
van een veilige situatie met betrekking tot legionella en natte koeltorens. Het potientieel 
gevaar van slecht onderhouden installaties voor de volksgezondheid is namelijk groot. In de 
zomer van 2006 vond in Amsterdam een grootschalige legionellabesmetting plaats. Hierbij 
zijn drie mensen overleden en werden er dertig ziek. De bron bleek een slecht onderhouden 

natte koeltoren. Om dit soort incidenten in te toekomst te voorkomen, verplicht het ministerie alle koeltorens te 
registreren en inspecteren. 
Uit de website van het Rijk blijkt dat onze gemeente heeft verzuimd het formulier in te sturen met daarop de 
inventarisatie en legionellamaatregelen en hiermee dus in gebreke is. Om duidelijkheid te krijgen over de situatie 
in onze gemeente stelt de PvdA schriftelijke vragen aan het College van B&W. De PvdA heeft ook in de 
gemeenteraad nog mondelinge vragen gesteld om nog wat onduidelijkheden op te helderen. In de beantwoording 
werd gesteld dat door de handhavingsprocedure in gang te zetten al sprake zou zijn van een veilige situatie. Dit is 
natuurlijk niet het geval, omdat aan het begin van de handhaving nog steeds sprake is van achterstallig 
onderhoud, ontbreken van een risicoanalyse en het ontbreken van een risicobeheersplan. De burgemeester heeft 
toegelicht dat door de aard van de drie bedrijven waar het probleem is vastgesteld (tuinbouwbedrijven), het risico 
dat grote groepen mensen gevaar lopen heel erg gering is. Dit omdat de tuinbouwbedrijven in het dunbevolkte 
deel van onze gemeente staan. Over een paar weken moeten alle bedrijven voldoen aan de eisen en wordt overal 
voldaan aan de eisen.  
 

Maart 
 

De twee grote onderwerpen deze gemeenteraad waren de uitplaatsing van manege/ 

rijvereniging Het Blauw Gele Vendel en de zienswijze op de huisvestingsverordening 

Haaglanden. Dat laatste klinkt saai, maar was een pittige discussie over het feit of we alle 

nieuw te bouwen woningen zouden moeten reserveren voor onze 'eigen' inwoners. De 

PvdA was samen met GroenLinks de enige partij die het bij de originele 15% maatwerk wil 

houden, de overige fracties hielden zich doof voor de argumenten waarom 100% voor eigen 

bevolking onmogelijk en onhandig is. Uiteindelijk kwam het na een lange schorsing en 

ombouwing van het amendement naar een motie toch nog (een beetje) goed. De toon van de avond was al voor 



aanvang gezet, de leden van de paardensportvereninging het Blauw Gele Vendel vormden een welkomstcomité 

samen met een aantal paarden en pony's, spandoeken en protestborden. De raadsleden waren dan ook onder de 

indruk van het protest. Eerder bij de commissie was ook al ingesproken en ook toen bleek dat de verening zich 

inzet voor een goede afloop. Marieke van Bijnen had daarom ook namens de PvdA-fractie nogmaals benadrukt dat 

echt samen naar een goede oplossing gezocht moet worden. Daarom hebben wij ook samen met GroenLinks en 

D66 een amendement ingediend om de volgorde van het besluit om te draaien. Eerst zoeken naar een locatie voor 

het BGV (voor 1 oktober 2012) en pas daarna over te gaan tot schadeloosstelling op basis van liquidatie. De PvdA 

begrijpt dat de wethouder geen verwachtingen wil wekken die niet waargemaakt kunnen worden, het is ook niet 

gemakkelijk in onze volgebouwde omgeving, maar wil toch graag dat nog éénmaal alles op alles gezet wordt om 

de goede locatie te vinden.Een vitale vereniging vol met betrokken leden verdient dat.  

De andere discussie was over de huisvestingsverordening Haaglanden. Momenteel mag onze gemeente in het 

kader van maatwerk 10% van de nieuwbouw reserveren voor 'eigen inwoners'. De CDA-fractie kwam met een 

amendement, gesteund door alle andere fracties behalve GroenLinks en PvdA om dit op te trekken tot 100%. De 

wethouder zet nu in op 15% en heeft goede verwachtingen dat dit gehonoreerd wordt. Maar 100% zou 

onrealistisch zijn om te vragen. Gemeente Midden-Delfland en Gemeente Westland hadden immers een paar 

weken geleden bij een verzoek om 25% het deksel op de neus gekregen, en ook genoegen moeten nemen met 

100%. 

Strategisch niet handig, om onze wethouder met een onmogelijke onderhandelingsopdracht op pad te sturen. 

Bovendien inhoudelijk ook niet goed. 100% van de nieuwbouw voor eigen inwoners klinkst sympathiek. Als je 

serieus een groeigemeente wilt zijn, en die ambitie hebben wij, dan is dit niet de weg. Het zet alles op slot en niet 

alleen de woningmarkt. Jonge ouders bijvoorbeeld, die het prettig vinden dat opa en oma dichtbij komen wonen 

zodat ze kunnen oppassen en het straks ook makkelijker wordt om voor opa of oma te zorgen kunnen dat dan wel 

vergeten.  

Bovendien is 100% veel te rigide. Zorg dat er voldoende starterswoningen gebouwd worden, voor iedereen. Dan 

komen de eigen inwoners ook heus aan bod en hoeft er niet eens een deel van de markt voor ze afgeschermd te 

worden. Als we groeikern in de metropool willen zijn en vinden dat hierin ook onze kracht ligt, kunnen we het niet 

maken alleen voor eigen inwoners te bouwen, daarmee snijden we onszelf te zeer in de vingers. Helaas luisterden 

de indieners van het amendement niet naar de argumenten, niet naar die van ons, niet naar de wethouder. Dat het 

amendement onuitvoerbaar was deerde ze niet. Een schorsing was nodig om tot een oplossing te komen. 

Uiteindelijk is het amendement tot een motie omgebouwd. Het is van een prestatieafspraak tot een 

inspanningsverplichting geworden voor de wethouder, om zich in te zetten voor meer woningen. Helaas nog 

steeds met een heel hoog (te hoog) percentage. De VVD, eerst nog indiener van het amendement, stemde 

uiteindelijk ook tegen de motie, samen met GroenLinks en de PvdA. De motie is aangenomen, maar wij zijn al blij 

dat het geen amendement gebleven is. 15% is mooi genoeg, zorg voor bouwen waar de behoefte is en dan komt de 

eigen bevolking ook aan bod. Maar dit soort harde grenzen zijn in een metropool echt niet meer van deze tijd.  

 

April 

 

Keuze voor drie volwaardige kernen met de blik op de 
Metropoolregio. Het Toekomstvisiedebat werd gevoerd op 3 april, over de 

kaders. Het definitieve debat is in juni. 
De spreektekst van fractievoorzitter Amarins Komduur-Daems begon met een couplet uit 

een gedicht van Joke Smit. De PvdA kijkt vol optimisme naar de toekomst, nieuwe ontwikkelingen en groei zijn 
geen bedreiging maar een kans voor onze dorpen. 
Deze drie dorpen moeten drie volwaardige kernen blijven, maar wel midden in de metropool.Wij zien ruimte voor 
wonen en bedrijven ontstaan als de glastuinbouw verder gaat op de weg van innovatie en minder ruimte in beslag 
zal nemen. Het groene karakter van onze gemeente is wat ons betreft de onderlegger onder alle plannen: zorg dat 
dit behouden blijft. 
Wij kiezen dan ook voor: Maatschappelijk: scenario 1, Hechte gemeenschappen, met daarbij als aantekening dat 



inwoners bij het zorgen van elkaar wel ondersteuning van de gemeente nodig zullen hebben. 
Ruimte scenario 3: met daarin nadrukkelijk een rol voor de glastuinbouw, maar vooral de innovatieve, minder 
ruimte in beslag nemende variant die veel hoogwaardige werkgelegenheid oplevert maar minder voor de 
glastuinbouw die niet innovatief is. Ruimte voor wonen of bedrijvigheid kan ontstaan als glastuinbouw minder 
ruimtbeslag in gaat nemen. 
Economie scenario 3: focus op de niche, en op uniciteit. of het nu in horeca en winkels is of andere bedrijvigheid; 
Zorg dat er niet om het centrum van de metropool heengefietst wordt maar dat we het centrum zijn waar de 
speciaalzaken zitten met kwaliteit. Massaproductie en eenheidsworst past niet bij de sfeer van dorpen als pareltjes 
in het groen. Het groene karakter van onze gemeente is wat ons betreft de onderlegger onder alle plannen: zorg 
dat dit behouden blijft.  

Vertrek wethouder van der Jagt De PvdA betreurt het dat wethouder Francine van 

der Jagt zich genoodzaakt voelt op te stappen. De PvdA respecteert haar besluit en dankt 

haar voor de grote inzet voor onze gemeente. Wij zullen deze gedreven en betrokken 

wethouder, die zich met hart en ziel voor de burgers van onze gemeente heeft ingezet gaan 

missen. 

 

PvdA stemt tegen sluiten servicepunt Nootdorp De PvdA hecht aan goede 

dienstverlening dichtbij onze inwoners. Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2012 heeft de gemeenteraad 

helaas besloten om in te stemmen met het voorstel van het college van B&W om het Servicepunt in Nootdorp te 

sluiten en hiervoor in de plaats een virtueel loket te gaan openen. De PvdA heeft tegen dit voorstel gestemd en 

betreurt het dat er een raadsbrede steun is voor het besluit. Het is voor de PvdA teveel een bedrijfsmatige afweging 

en vooral een keuze voor kostenbesparing. Natuurlijk is het goed om in deze tijden van bezuiniging ook kritisch te 

bekijken welke voorzieningen zinvol en betaalbaar zijn, maar de sluiting van het Servicepunt in Nootdorp hoort 

hier niet bij. Er zijn andere besparingen te realiseren op het gebied van dienstverlening, zoals de verdere 

stimulering van digitale dienstverlening. Maar het kan niet zo zijn dat digitale communicatie de enige mogelijkheid 

is voor Nootdorpers. Het is nog steeds van belang om onze inwoners de kans te geven ook gewoon naar het loket 

te gaan in hun eigen kern. 

Het Servicepunt in Nootdorp is een herkenningspunt van de gemeente in Nootdorp, een plek voor contact met de 

gemeente en een visitekaartje van de gemeente. Het blijkt dat kwalitatief goede dienstverlening bijdraagt aan het 

vertrouwen van burgers in de overheid. Het voornaamste argument van andere fracties was dat er steeds meer 

mogelijkheden zijn om digitaal diensten aan te bieden (gebruik van digitale dienstverlening neemt in 2011 in 

vergelijking met 2010 trouwens niet toe). Uit vele onderzoeken blijkt dat in Nederland weliswaar veel mensen over 

een computer en internet beschikken, maar dat ook groepen mensen geen gebruik maken van digitale 

dienstverlening. De Inspectie van Werk en Inkomen heeft vorig jaar een rapport ‘Balans in Dienstverlening’ 

uitgebracht. Hierin wordt geconcludeerd dat er tussen de 1,5 – 4 miljoen Nederlanders niet digitaal vaardig zijn. 

De meeste Nederlanders, ook als zij wel digitaal vaardig zijn, hebben een voorkeur voor telefoon en de balie voor 

hun contact met de overheid. Een grote groep Nederlanders kan wel omgaan met een computer, maar heeft 

moeite om strategische handelingen (oriënteren op een doel, actie ondernemen om doel te bereiken, inschatten 

kansen van een doel) op het internet te vervullen (Trendrapport ‘Computer- en Internetgebruik’ 2011, prof. Dr. Jan 

van Dijk, Universiteit Twente).  

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de fysieke beperkingen van onze inwoners om naar het loket in Pijnacker 

toe te komen. Dit is een zeer relevant punt voor de ouderen en voor de vele jonge gezinnen in onze gemeente, die 

wellicht geen auto hebben. Andere raadsfracties en het college van B&W vergelijken de dienstverlening van de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp vaak met het kopen van een artikel in een winkel in een andere gemeente. Wij 

hebben in de raadsvergadering gerefereerd aan een aantal uitspraken van de Nationale Ombudsman. 

Voor de overheid geldt immers niet “de klant is koning”, maar de burger staat wel centraal” 

Tot slot heeft de PvdA aangegeven bij dit soort besluiten dat de betrokkenheid van onze inwoners van groot belang 



is. De mensen die dit besluit namen, zijn zelf wel volledig aangesloten op internet, hebben heel intensief contact 

met onze gemeentelijke organisatie en zijn heel mobiel. Het was goed geweest om juist op dit onderwerp met de 

inwoners in gesprek te gaan die digitaal minder vaardig zijn. De PvdA verwacht dat dit in de toekomst bij andere 

onderwerpen wel zal gebeuren en zal hier ook op toezien.  

Mei 

 

 

Boeiend gesprek in de commissie welzijn over 
jeugdzorg De fractie van de PvdA heeft op de agenda van de commissie welzijn het 

onderwerp jeugdzorg geplaatst. Dat was nodig omdat de gemeente naar het zich nu laat 
aanzien op 01-01-2015 alles te zeggen krijgt over dit voor de gemeente nieuwe 

beleidsterrein. Op 14 mei  is de initiatiefnota van de PvdA  uitvoerig in de commissie welzijn besproken. 
Allerwegen was er lof voor ons initiatief, ook van de kant van het college. Op hoofdlijnen worden de meeste van 
onze uitgangspunten (zie de nota) in de commissie breed gedeeld en daar zijn we blij mee. Want nu heeft het 
college zicht op wat er op het gebied van jeugdzorg in de gemeenteraad voor ideeën en wensen leven. Het college 
kan dit meenemen in de besprekingen met de 8 overige regiogemeenten in Haaglanden waarmee gezamenlijk 
gewerkt wordt aan de inrichting van het nieuwe jeugdzorgstelselTijdens een werkbezoek aan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in februari jl. hebben diverse fracties de wens uitgesproken meer te weten over wat jeugdzorg 
feitelijk inhoudt. Daarom is als voorbereiding op de behandeling in de commissie welzijn op 15 maart jl. een 
‘avondje jeugdzorg’ georganiseerd, waaraan naast vertegenwoordigers van de meeste fracties uit de raad ook 
professionals van Bureau Jeugdzorg en Jeugdformaat en enkele gemeenteambtenaren deelnamen. Ons fractielid 
Jan Zandijk schotelde de aanwezigen een boeiend programma voor waardoor een beetje inzicht kon ontstaan in 
wat het betekent om goede zorg te bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders. Op 14 mei jl. is de 
initiatiefnota van de PvdA uitvoerig in de commissie welzijn besproken. Een interessant discussiepunt was of ons 
initiatief vanuit de ‘socialistische opvattingen van de PvdA’ is geschreven. De VVD koppelde dit aan de mogelijk 
toekomstige rol van de gemeente, die wat hen betreft terughoudend zou moeten zijn (terugtredende overheid). Wij 
zijn van mening dat in de plannen voor de toekomst mensen geen recht meer op jeugdzorg zullen hebben (wat nu 
nog wel het geval is) en dat de gemeente een wettelijk verankerde zorgplicht krijgt. Dat houdt in dat de raad de 
kaders moet stellen waarbinnen de gemeente die plicht gaat uitvoeren en dat de gemeenteraad dus een belangrijke 
regiefunctie krijgt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wethouder Van Egmond deed aan het einde van 
het debat het voorstel om in het komende najaar een jeugdtop te organiseren. Dit voorstel is breed omarmd. Wij 
hebben gepleit voor de zorginhoud als startpunt van de veranderingen in de jeugdzorg. Ook willen we dat de 
inbreng door gebruikers van jeugdzorg (jongeren en/of hun ouders) een prominente plek krijgt. Hun 
ervaringsdeskundigheid hebben we nodig om heel goed aan te sluiten bij waar zij behoefte aan hebben en wat er 
voor hen op het spel staat.  

 

 PvdA presenteert het WoonActiePlan (WAP) De woningmarkt zit in het slop, 
ook in Pijnacker-Nootdorp. Zo blijven de plannen voor Oranjepark al jaren bij plannen. De 
maatregelen om uit de stagnatie te komen zijn vooral aan Den Haag. Maar binnen de 
mogelijkheden die er zijn, moet Pijnacker-Nootdorp het maximale eruit halen. 
Fractievoorzitter Amarins Komduur-Daems: “Er is en blijft een grote behoefte aan meer 
woningen. Daarbij komt dat in Pijnacker-Nootdorp het aanbod van (toekomstig geplande) 
woningen slecht spoort met de locale woningbehoefte . Daarom komen wij nu met het 
WoonactiePlan (WAP).” 

Het WAP bevat een aantal richtinggevende voorstellen. De PvdA zal het college mede op basis van deze 
voorstellen verzoeken met een uitgewerkt WAP te komen. Hiervoor zullen wij in de komende periode moties en 
amendementen indienen als de woningbouw en woningmarkt op de agenda staan van de gemeenteraad. Wij 
vinden dat de woningmarkt van het slot moet. De PvdA wil de volgende drie zaken bereiken: 
1. Het verhogen van de woningproductie in 2015 met 25% ten opzichte van 2011. 
2. Het bouwen van betaalbare woningen.  
3. Direct een start te maken met het aanpassen van de bouwstromen in overeenstemming met de woningbehoefte. 
De PvdA Pijnacker-Nootdorp zal de komende periode daarom de volgende vijf voorstellen in gaan dienen, via 



moties, amendementen of initiatiefnota’s.  
1. Heroverwegen van de bouwprogramma’s met daarbij het naar voren halen van sociale woningbouw. 
2. Bouwen van starterswoningen en jongerenhuisvesting. 
3. Faciliteren van burgerinitiatieven zelfbouw van woningen. 
4. Opstarten van de inbreilocaties, zoals bij de oude brandweerkazerne Nootdorp en in Koningshof in Pijnacker. 
5. Doorvoeren financiële impulsen van de gemeente.  Het is de hoogste tijd vinden om de woningmarkt een forse 
duw te geven. We hebben lokaal mogelijkheden om de woningmarkt van het slot te halen, deze moeten we 
benutten. Dat is goed voor starters, doorstromers, huizenkopers, huizenverkopers, jongeren, ouderen, mensen 
van hier, mensen van buiten, kortom, voor de hele gemeente. Hoog tijd voor het WoonActiePlan! WoonActiePlan 
PvdA Pijnacker-Nootdorp.pdf  

 

Juni/ Juli 

Juni was de maand van het EK-Voetbal in Polen en Oekraïne. Maar deze periode was het ook 
feest voor de vergadertijgers: op 6 juni afronden van de raadsvergadering van 31 mei, 21 juni, 
26 juni, 28 juni drie al ingeplande raadsvergaderingen en op 5 juli nog een extra ingelaste 
vergadering over Avalex. Begin juni moest PvdA-fractielid Marieke van Bijnen in de 
commissievergadering kritiek van de wethouder verstouwen over haar vele vragen over de 
verslaglegging van de Jaarrekening 2011, met daarbij een vriendelijk aanbod dat het haar na de 
vergadering nog uitgelegd zou worden. Maar: ze kreeg in de raadsvergadering van 21 juni 
uiteindelijk wel gelijk, de cijfers telden niet op, ze had het scherp en juist gezien. Marieke 
kreeg zelfs een transfer aangeboden door de wethouder van financieën naar zijn afdeling, 
maar gelukkig blijft ze bij ons, loyaal als ze is aan Team PvdA! Het volgende resultaat heeft 
onze fractie binnengehaald bij de behandeling van de plannen voor Ackerswoude. In een 

stevig debat met wethouder van Haagen, inclusief schorsingen, halve toezeggingen, zwaaien met een 
amendement, uiteindelijk indienen van het amendement en nieuwe toezeggingen van wethouder hebben we 
binnengesleept dat de school in de plannen opgenomen wordt. Vervolgens heeft de PvdA als enige fractie een 
stemverklaring afgegeven; wij hebben voor de plannen gestemd, maar met een voorbehoud op het veel te lage 
percentage sociale woningbouw (12%). Wij willen vasthouden aan de eerdere 20%. Net zoals in het voetbal is er 
ook in de gemeenteraad soms het gedoe er om heen dat zorgt dat je wat er op het veld gebeurt niet altijd even 
goed kunt zien. Een circus dat veel stampij maakte om een (volgens de rechter terecht) geweigerde vergunning, 
een raadslid dat via een anoniem twitteraccount het College had willen gallen, een wethouder die vanwege privé-
omstandigheden een deel van zijn portefeuille afstoot. Het volgende resultaat heeft onze fractie binnengehaald bij 
de behandeling van de plannen voor Ackerswoude. In een stevig debat met wethouder van Haagen, inclusief 
schorsingen, halve toezeggingen, zwaaien met een amendement, uiteindelijk indienen van het amendement en 
nieuwe toezeggingen van wethouder hebben we binnengesleept dat de school in de plannen opgenomen wordt. 
Vervolgens heeft de PvdA als enige fractie een stemverklaring afgegeven; wij hebben voor de plannen gestemd, 
maar met een voorbehoud op het veel te lage percentage sociale woningbouw (12%). Wij willen vasthouden aan de 
eerdere 20%. Voorafgaand aan deraad over de Toekomstvisie kregen we de finale van de wedstrijd voor 
tienjarigen. PvdA-raadslid Jan Zandijk deed het geweldig als voorzitter van de jury en heeft de wedstrijd in de 
afgelopen maanden op een goede wijze voor het voetlicht gebracht en de kinderen aangezet tot grootse 
presentaties. Bijzonder is dat het winnende idee van Elena Nguyen gaat over een speeleiland in de Dobbeplas: dat 
is waar in december 2011  het idee voor een wedstrijd in het hoofd van Amarins Komduur ontstond, tijdens het 
hardlopen. Via een unaniem aangenomen initiatiefvoorstel in februari, een stapel mooie inzendingen in mei en 
uiteindelijk deze spetterende avond in juni een mooi resultaat. Geweldig om te merken dat kinderen van tien ook 
al zo bezig kunnen zijn met wat goede plannen voor onze gemeente zouden zijn. Bij de bespreking van de 
Toekomstvisie zelf heeft het PvdA amendement om de missie van de Toekomstvisie breder te maken het gehaald, 
nu is niet alleen de glastuinbouw als drager van onze lokale economie genoemd, maar alle duurzame en 
innovatieve bedrijven (waaronder ook glastuinbouw). Onze visie dat de gemeente op maatschappelijk vlak niet 
alleen moet faciliteren, maar juist moet activeren en verbinden heeft het helaas niet gehaald, maar hier komen we 
op latere momenten op terug. Bij de gemeenteraad over de Kadernota, sleepten we zoals gezegd een motie over 
de collectieve ziektekostenverzekering voor minima binnen. Maar... it ain’t over until the fat lady sings. We hadden 
nog een extra raad, op donderdag 5 juli, over twee gemeenschappelijke regelingen waarin wij als gemeente zitten. 
Zowel bij Avalex (vuilverwerkingsdienst) en de GGD zijn grote tekorten ontstaan. Nico Oudhof stelde zijn positie 
in het Dagelijks Bestuur van het regionaal afvalbedrijf Avalex ter beschikking gesteld.  De coalitiepartijen CDA, 
VVD, PvdA en D66 dienden daarop een motie in, waarin ze de DB-leden van de andere deelnemende gemeenten 
oproepen het voorbeeld van Oudhof te volgen. De raad van Pijnacker is van mening dat er meer financiële 
deskundigheid in het DB en AB moet komen en dat de‘bestuursstructuur’ van Avalex snel moet veranderen, zodat 



het DB er veel meer bovenop kan zitten. De behandeling van het dossier GGD werd vervolgens uitgesteld tot na 
het reces, het was inmiddels diep in de nacht.  

Augustus 

 

vakantie / reces / campagne voor Tweede Kamerverkiezingen 

 

September 

 

 Het nieuwe politieke seizoen begon voor de Pvda-fractie gelijk stevig met het 
belangrijke onderwerp “wonen”, of beter gezegd de behandeling van de 
Startnotitie Uitvoeringsstrategie Wonen. De PvdA had uiteraard ook een forse 
wensenlijst. Met stip bovenaan: onze zorgen over de sociale woningvoorraad. 
Door een brief van het College, die pas de ochtend van de 
commissievergadering verstuurd was aan de raad, over de gevolgen van de 
Vestiacrisis voor de woningmarkt in Nootdorp kwam onze inbreng nog 
scherper in het kader van sociale woningbouw te staan. Want wij waren 
geschrokken van de inhoud van die brief. Meer dan de helft van onze sociale 
woningvoorraad in Nootdorp zal verdwijnen. Vestia is in onze gemeente alleen 
actief in Nootdorp. Dezelfde dag nog heeft Tweede Kamerlid Jacques Monasch 
Kamervragen gesteld over deze situatie, want, minister Liesbeth Spies had vlak 
voor de zomer nog beloofd dat de gevolgen van de ellende bij Vestia voor 
huurders tot een minimum beperkt zouden worden. Hoe kan dan nu, in 
Nootdorp dit gebeuren? Verder brachten wij de punten van ons 
WoonActiePlan (het WAP) in: sociale woningbouw, starterswoningen en 

jongerenhuisvesting, zelfbouw, inbreilocaties, startersleningen en verhuisbonussen voor ouderen die een 
ééngezinswoning verlaten.In de gemeenteraad twee weken later ging de discussie nogmaals over de startnotitie. 
En ook nu weer, op het laatste moment nog een brief van de wethouder Peter van Haagen. Deze brief scherpt de 
startnotitie voor een groot deel goed aan en maakt duidelijk welke filosofie achter de Uitvoeringsstrategie blijkt te 
zitten. Die vloeit voort uit de Toekomstvisie (vastgesteld vlak voor de zomer) en uit de Woonvisie (al uit 2005). De 
gemeente kiest op dit vlak voor “faciliteren en uitnodigen”. Maar: de Toekomstvisie reikt tot 2040, de 
woningmarkt is nu in crisis. Wij vinden dat de wethouder daarom te rigide aan de Toekomstvisie vasthoudt, 
wellicht speelt zijn politieke kleur daar in mee? De PvdA heeft bij de Toekomstvisie heel nadrukkelijk aangegeven te 
kiezen voor een gemeente die uitnodigend en verbindend opereert, juist daar waar het gaat om kwetsbare 
groepen. De woningmarkt is in zijn geheel nu kwetsbaar, dus faciliteren en uitnodigen voldoet niet. 
 

 Gemeenteraad 27 september Een historische raad, de eerste waarin de raad 

papierloos kon vergaderen, de laatste met nog een traditionele “stukkenbundel”. De burgemeester heeft vanaf nu 

geen vulpen meer nodig om de stukken te ondertekenen: met het invoeren van het papierloos werken voor de raad 

zal ook die handeling voortaan digitaal gaan. Op het menu onder andere Avalex, nota RO-beleid, een stapeltje 



voorontwerpbestemmingsplannen, uitvoeringstrategie Wonen, Verordeningen WWB en een technische 

aanpassing van de APV die nog een staartje kreeg. Voor Avalex is vanaf nu een andere wethouder dan Nico 

Oudhof verantwoordelijk, na de motie van de gemeenteraad van vlak voor de zomer. Terecht werd Nico door een 

aantal woordvoerders bedankt voor zijn inbreng in het weer op orde krijgen van Avalex,want dat hij het stokje over 

moest geven aan Peter van Haagen komt niet doordat het slecht ging: maar doordat de raad vond dat er meer 

financiële expertise en een frisse blik in het Algemeen Bestuur van Avalex nodig was. Orde op zaken was en is 

nodig, een klus die nog lang niet af is. De discussie ging over de zienswijze vanuit Pijnacker-Nootdorp op de 

ontwerpbegroting Avalex 2012 en de begroting 2013-2016. Hierin staan veel voorstellen om er financieel weer 

bovenop te komen. Van een aantal, zoals de met een mooie naam “stofkambezuinigingen” vragen de meeste 

fracties zich af of de gestelde doelen gehaald gaan worden. In eerste instantie zou in de zienswijze nog een 

passage komen over dat een “kapitaalinjectie” gewenst zou zijn, om zo te voorkomen dat er veel geld aan rente 

betaald moet worden. Echter, dit geld kan ook gezien en gevoeld worden als beloning voor slecht gedrag, 

bovendien voelt Avalex op deze manier niet de consequenties van eerdere foute beslissingen. De gemeenteraad 

heeft een motie tot schrappen van deze passage, ingediend door D66, PvdA, CDA, GroenLinks, VVD, GB en 

CU/SGP unaniem aangenomen. 

Daarna is na maanden discussie de nota RO-beleid aangenomen. Het idee is procedures te versnellen en de 

inspraak door inwoners te verbeteren. De PvdA heeft wat aarzelingen; zo vragen wij ons af of de versnelling in de 

praktijk gehaald zal worden, of de zorgvuldigheid niet in het gevaar komt en of de inspraak niet nog beter kan dan 

nu via een hoorcommissie zal gaan gebeuren. Omdat het komende jaar als pilotjaar gebruikt zal gaan worden en 

de nota RO-beleid ook veel goede punten bevat, hebben wij voor de nota gestemd, met daarbij de aantekening dat 

we goed op bovengenoemde punten zullen gaan letten.  

De PvdA maakt zich behoorlijk veel zorgen over vooral de sociale en betaalbare woningvoorraad in onze gemeente.  

Bij de verordeningen WWB lag een voorstel voor om voortaan maar 1 keer een premie uit te keren als een 

uitkeringsgerechtigde een baan verkrijgt. Tot nu toe kon iemand die meerdere keren tussen de situatie van 

uitkering en werk heen en weer ging meerdere keren deze premie opstrijken. Het gaat hier om een wettelijk 

vastgesteld recht op premieuitkering, maar in de wet staat niet vermeld hoe hoog deze moet of mag zijn. VVD en 

D66 hebben een motie ingediend om het bedrag van de premie te beperken of symbolisch te laten zijn en het 

bedrag in plaats daarvan te besteden aan reintegratie en participatietrajecten. Wij hebben deze motie gesteund, 

omdat wij niet geloven dat iemand door een éénmalige bonus uit een uitkeringssituatie ‘gelokt’ wordt. Het lijkt 

ons ook vreemd dat alleen die bonus een motiverende factor zou zijn om een aangeboden baan wel te accepteren. 

De budgetten voor reintegratie en participatie zijn erg krap: het geld kan beter daaraan besteed. 

De APV: dit zou een technische aanpassing zijn, maar de VVD wenste toch nog ‘één klein regeltje te veranderen’. 

Het betrof alleen wel één klein regeltje dat na een bepaald tijdstip op nader te bepalen plekken samenscholingen 

van twee of meer personen wilde verbieden als de situatie daar om vroeg. De rest van de raad vond dit, zonder 

goede discussie over nut, noodzaak, proportie en of nadelen opwegen tegen de voordelen niet zo’n goed plan. De 

technische wijziging van de APV krijgt dus nog een staartje in de cyclus van oktober, al leek het in het napraten er 

op dat geen enkele andere partij enthousiast was over dit voorstel van de VVD. We zullen het zien in oktober! 

Oktober  

 

 

Over jeugdzorg en de toekomst In de commissie welzijn is op 11 oktober jl. 
gesproken over de veranderingen die op onze gemeente afkomen op het terrein van de 
jeugdzorg. De PvdA-fractie heeft hier inbreng over gehad in de wetenschap dat er een 
rapport van de commissie Samson is verschenen waarin ernstige incidenten zijn 

beschreven op het terrein van seksueel misbruik in jeugdinstellingen. Ook is kennisgenomen van het advies van de 
WMO-raad. De transitie heeft betrekking op de overheid die straks verantwoordelijk wordt voor dit beleidsterrein. 
Dat is nu het stadsgewest en dat wordt de gemeente. De transformatie heeft betrekking op hoe instellingen met 
elkaar samenwerken en op de visie van waaruit ze dat doen. Sinds kort is wethouder Nico Oudhof verantwoordelijk 
voor dit beleidsterrein en hij werkt nauw samen met wethouder José van Egmond die verantwoordelijk is voor het 
Centrum voor Jeugd & Gezin en het preventiebeleid op het gebied van alcoholgebruik onder jongeren.  Hieronder 
volgen enkele passages uit de inbreng van de PvdA-fractie. We spraken over de startnotitie ‘Onbezorgde jeugd’. 



We complimenteerden het college met deze notitie, niet in de laatste plaats omdat deze waar het gaat om de 
toekomst van de jeugdzorg in onze gemeente op hoofdlijnen aansluit bij de notitie die de PvdA-fractie omstreeks 1 
maart jl. aan de raad en het college heeft gestuurd en waarover in de raad eenstemmigheid was. Zodra het over 
opvoeden gaat kan niemand zich onttrekken aan het appèl dat wordt gedaan op onze eigen opvoedings- en 
opvoederservaringen. Opvoedingsvraagstukken raken ons allemaal. Die kun je niet puur zakelijk afdoen. 
Opvoeden doe je waar kinderen en hun ouders zijn: natuurlijk eerst en vooral thuis en ook op school, in de buurt, 
in verenigingen waarin vrijwilligers actief zijn. Bij overlast ga je geen afstandelijke meldpunten inrichten, of leg je 
een individueel samenscholingsverbod op, maar ga je in gesprek, zoek je contact. Ga je er op af.  
In hoofdstuk 5 van de notitie, waarin wordt beschreven hoe de gemeente dit wil bereiken vinden we dat stelliger 
moet worden aangegeven dat het CJG meer wijkgericht moet gaan werken i.p.v. kan gaan werken, dat partijen 
veelal werken vanuit hun eigen aanbod en dat een vernieuwing kan worden gemaakt. Nee, dat moet zijn: moet 
worden gemaakt. Zij zouden meer integrale en gezamenlijke diensten kunnen ontwikkelen die gebaseerd zijn op 
de vraag van gezinnen en jeugdigen. Waarom zo voorzichtig geformuleerd? Wat ons betreft moeten zij dit doen. Er 
kan gestart worden met netwerkberaden en Eigen Kracht Conferenties. Nee, daar moet mee gestart worden. 
Wat ons betreft wordt dus de gewenste inhoud van de transformatie te voorzichtig geformuleerd. Wij zeggen: 
college, pak de regie en ga op inhoud sturen. Nu ademt de startnotitie nog te veel de institutionele wereld, de 
wereld van de organisaties, de kokers.  
M.b.t. het proces om te komen waar we willen zijn en m.n. met betrekking tot de partners waar de gemeente mee 
te maken heeft, merken we het volgende op: 
We hebben te maken met gemaakte afspraken in Haaglanden-verband. Maar daarbij realiseren we ons dat onze 
gemeente een van de kleinere partners is in dit samenwerkingsverband. Welke speelruimte is er? Hoe gaat het er 
op dit terrein nu aan toe in de regiegroep en in werkgroepen waarin onze gemeente vertegenwoordigd is? Hoe 
hoopvol zijn jullie, wethouders Van Egmond en Oudhof, dat het voor het realiseren van onze doelstellingen de 
goede kant op gaat? Volgens planning ligt er eind 2012 een plan van aanpak Haaglanden. Dat zal nemen we aan 
van groter belang zijn dan dat wat wij er in onze gemeenteraad van vinden. Daarin wordt immers de richting 
bepaald.  
Verder ligt er een concepttekst van een Jeugdwet. Deze wordt goed samengevat beschreven in een van de bijlagen 
van de notitie. Daarover vindt nu consultatie plaats. VWS wil weten hoe betrokkenen bij de jeugdzorg er over 
denken. Het lijkt ons dat de uitkomst van de discussies over deze kaderstellende wet grote invloed zullen hebben 
op de uitkomst van waar we het nu over hebben.  
En tenslotte: de inbreng van cliënten komt nog nauwelijks aan bod in de startnotitie. Wij roepen het college op om 
zichtbaar te maken op welke wijze en in welke fase gebruikers van jeugdzorg (jeugdigen en hun ouders) worden 
betrokken bij de herinrichting van ons gemeentelijk beleid op het terrein voor zorg voor jeugd. Wat ons betreft 
moeten zij er a.h.w. gisteren al bij zijn betrokken.  
We vinden dat het proces om te komen waar we willen zijn nog te voorzichtig wordt ingestoken en we verwachten 
van het college meer sturing op inhoud en proces. We missen daarbij de inbreng vanuit cliëntperspectief. In het 
vervolg mogen er wat ons betreft geen richtinggevende stappen meer worden gezet zonder dat de mensen om wie 
het gaat daar op de een of andere manier en al tijdens de conceptuele fase bij zijn betrokken.  

 

 Pendelbus bedrijventerrein Heron stap dichterbij 

In de buurt van het nieuwe bedrijventerrein aan de A12 in Nootdorp, Heron, zijn veel OV-
verbindingen (Randstadrailhalte Nootdorp, NS-station Ypenburg, tramlijn 15 en 19), maar 
geen van deze zijn op prettige loopafstand van de voorziene kantoren op Heron. Bij het 
vaststellen van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Heron heeft de PvdA dan ook 

gevraagd aan wethouder van Egmond om pendelbussen tussen Heron en de diverse OV-haltes in de buurt te 
onderzoeken. In de Commissie Ruimte vergadering van oktober kreeg de fractiewoordvoerder Amarins Komduur 
de toezegging van José van Egmond dat zij met de kantoren en bedrijven die zich op Heron gaan vestigen om tafel 
gaat over het inzetten van busvervoer fietsplannen en andere alternatieven. De PvdA is blij met deze nieuwe, 
stevigere toezegging van de wethouder en juicht het inzetten van de mobiliteitsmakelaar toe. 

November 

 

 



Begroting 2013: PvdA wil gemeente die activeert en verbindt De bijdrage van de PvdA-fractie bij de 
begrotingsraad stond in het teken van verbinden. In haar betoog hield fractievoorzitter Amarins Komduur een 
pleidooi voor  
versterking van de samenleving door als gemeente te zorgen voor betere verbindingen tussen inwoners met een 
hulpvraag, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Ook hebben wij een speerpunt uit ons acht-puntenplan 
voor de economie naar voren gehaald: het verbinden van het economische aan het sociale beleid. We hebben een 
sterke lokale economie nodig omdat dit zorgt voor arbeidsplaatsen voor onze inwoners. Belangrijk in tijden waar 
steeds meer mensen niet zeker zijn van hun baan. Ook een pleidooi voor deelname aan het jeugdsportfonds. 
Verder willen wij met de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad meer aandacht voor burgerparticipatie en in het 
bijzonder voor jongerenparticipatie.  
Onze moties over een visie op de activerende en verbindende rol van de gemeente en over het verbinden van 
economisch en sociaal beleid zijn beide aangenomen. De motie die wij met D66 hadden ondertekend over meer 
steun voor mantelzorgers is eveneens aangenomen. Samen met GroenLinks en D66 is door ons gevraagd om 
braakliggende gronden tijdelijk te benutten, bijvoorbeeld voor het telen van gewassen die biobrandstoffen leveren, 
zonnepanelen of andere opties. Ook deze is aangenomen.  

SPREEKTEKST PVDA BEGROTINGSRAAD 8 NOVEMBER 2012 

Inleiding 
Voorzitter, 
Time flies when you’re having fun... de eerste woorden uit de inleiding van de begroting die vanavond besproken 
wordt. Een paar regels verder staat dat op dit moment de bezuinigingen die wij in 2010 vaststelden ‘zijn en worden 
doorgevoerd’. Dat zijn voor de inwoners van onze gemeente soms ingrijpende bezuinigingen. De PvdA-fractie 
neemt dan ook aan dat de funfactor vooral zit in het samenwerken door het College van B&W met de 
gemeenteraad aan een mooie gemeente, die ondanks alle financiële tegenwind een fijne gemeente is en blijft waar 
onze inwoners prettig in kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Dat is namelijk ook onze droom! Wij hopen 
dat ook in de resterende termijn de Raad en College constructief, open en verbindend kunnen samenwerken aan 
deze mooie gemeente. Het beloven spannende tijden te worden met nog meer decentralisaties en niet te vergeten 
voor onszelf een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad.  
Nieuw in deze begroting is dat we meer overzicht hebben gekregen door de doelenbomen. Veel dank aan College, 
de ambtelijke staf en onze collegaraadsleden in de werkgroep P&C- cyclus. Hierdoor hebben we een begroting 
waaruit snel te destilleren is wat wij als gemeente willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag gaan 
kosten. Onze complimenten. 
Activeren & Verbinden 
Uit deze begroting spreekt voor een deel hoe het College de rol van de gemeente ziet, deels ingegeven door de 
uitkomsten van het Toekomstdebat 2040. Daarin is gekozen voor een uitnodigende en faciliterende rol. De PvdA 
heeft daar in het Toekomstdebat van gezegd liever te kiezen voor een opstelling die uitgaat van activeren en 
verbinden. Onze nieuwe vicepremier Lodewijk Asscher zei het in de Wibautlezing 2010 heel kernachtig. In zijn 
woorden zou het voor inwoners als volgt moeten zijn: 
"Recht je rug en spreid je vleugels en vraag hulp als je dat nodig hebt. Dat is iets anders dan van bovenaf beslissen 
dat het goed is dat groepen mensen zich ontwikkelen. We weten dat mensen zich alleen ontwikkelen als ze dat zelf 
willen. We hebben het over tweerichtingsverkeer. En de overheid moet zo goed mogelijk kansen bieden en mensen 
uitrusten om kansen te kunnen grijpen."  
Tot zover Lodewijk Asscher. Het is belangrijk dat burgers kunnen beschikken over eigen netwerken, waardoor zij in 
de samenleving kunnen participeren. Voor de PvdA is het onverdraagzaam dat er in onze samenleving mensen 
eenzaam zijn en dat onbenut talent in de samenleving niet tot uiting komt. Door de bezuinigingen die gedaan zijn, 
en verwacht worden, zullen deze problemen toenemen. Hierdoor zal er meer verwacht worden van 
maatschappelijke organisaties en onze inwoners die de kracht hebben om mensen te helpen. Hierdoor zijn deze 
netwerken van groot belang. Maar niet iedereen beschikt over deze netwerken, weet de weg naar maatschappelijke 
organisaties te vinden en voor kleine groepen die hun hulpvraag moeilijker kunnen formuleren zal minder 
gemakkelijk een aanbod ontstaan. Daar ligt wat mijn fractie betreft wel degelijk een rol voor de gemeente: een rol 
waar uitnodigen en faciliteren ingewisseld moet worden voor activeren en verbinden. 
Op 2 oktober jl. sprak in dit huis Michja de Winter over de civil society. Hij stelt: “Wetenschappelijk onderzoek laat 
zien dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze opgenomen zijn in sociale netwerken die groter zijn dan het gezin 
alléén. Als er bijvoorbeeld goede verbindingen zijn tussen ouders in de buurt en tussen ouders en school, dan 
presteren kinderen beter en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes. De kansen op kindermishandeling 
en jeugdcriminaliteit dalen als de sociale effectiviteit in een buurt hoog is. “Daarom is in deze tijd van 
individualisering een versterking van de ‘pedagogische civil society’ nodig, waarin socialisatie een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers is, en waarin het weer vanzelfsprekender is dat mensen zich 
het wel en wee van elkaars kinderen aantrekken”. 



Wij vinden het van groot belang dat het College, hierbij gesteund door de raad, werk maakt van deze civil society 
en we roepen het College via een motie op acties te gaan ondernemen die daar op gericht zijn.  
Lokale economie als motor van onze gemeente 
De PvdA-fractie vindt dat economisch en sociaal beleid onlosmakelijk bij elkaar horen. Er zijn tal van voorbeelden 
van ondernemers in Pijnacker-Nootdorp, die invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, dit 
kwam natuurlijk zeer goed tot uiting bij de uitreiking van de ondernemersprijs waar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen het jaarthema was. Ze denken natuurlijk aan hun bedrijfsresultaat én verliezen daarbij het belang van 
een schoon milieu, duurzaamheid en een verantwoord sociaal beleid niet uit het oog. We dienen een motie in met 
betrekking tot het 8-puntenplan voor de lokale economie, dat raadsbreed werd ondersteund en door de wethouder 
werd omarmd.  
JSF 
Voorzitter, Mijn fractie had tot vorige week het voornemen om op te roepen tot het instellen van een 
jeugdsportfonds. Elders in het land zijn hier goede ervaringen mee om meer kinderen te kunnen laten sporten. Het 
mooie is ook dat er veel mogelijkheden zijn om het fonds ook door anderen dan de gemeente te laten vullen. 
Echter: deze week is het nieuwe kabinet aangetreden, vorige week kwam het regeerakkoord uit. Daarin staan heel 
wat nieuwe maatregelen die juist ook gevolgen gaan hebben voor ons als gemeente, maar de inkt is amper droog: 
wat de gevolgen voor ons als gemeente zijn is nu nog niet goed te overzien. Een van de aangekondigde 
maatregelen is ook het landelijk instellen van een jeugdsportfonds. Wij wachten dus liever deze ontwikkelingen af, 
maar willen het College wel vragen dat zodra zich de kans voordoet aan dit soort projecten aan te haken. Immers, 
elk kind dat hierdoor gaat sporten in plaats van op de bank te blijven zitten is er één. 
Schoolmaatschappelijk werk / verbinding school / CJG 
Op alle scholen zijn schoolmaatschappelijk werkers aan de slag. De PvdA vindt dit een heel goede ontwikkeling, 
want dit past bij de pedagogische civil society waarbij zo laagdrempelig mogelijk over opvoeden en opgroeien met 
elkaar gesproken wordt. Wat ons betreft komt er een nog betere aansluiting tussen scholen en het CJG. De PvdA 
heeft signalen ontvangen dat leerkrachten de neiging hebben problemen met kinderen en/of met hun ouders te 
zeer bij zichzelf te houden in plaats van de schoolmaatschappelijk werker al in een vroeg stadium daar bij te 
betrekken. Herkent de wethouder dit probleem en zo ja, ziet zij een rol voor het CJG weggelegd om meer in een 
vroeg stadium te gaan samenwerken met het onderwijs? 
Burgerparticipatie 
Het afgelopen jaar is de Raad aan de slag gegaan om de eigen werkwijze voor de toekomst te gaan verbeteren. Om 
meerdere redenen, maar vooral om meer betrokkenheid van onze inwoners en maatschappelijke organisaties bij 
het politieke oordeelsvorming en besluitvorming te betrekken. Wij zullen bij de komst van de nieuwe werkwijze 
raad nadrukkelijk aandacht gaan vragen voor de vernieuwing van de regeling Burgerinitiatief. Wij vinden dat bij 
onze nieuwe werkwijze, waar wij onze inwoners een actievere rol gaan geven, makkelijker moet worden voor onze 
inwoners om zelf ook een onderwerp te agenderen.  
Als wij het hebben over burgerparticipatie moeten wij dit jaar helaas constateren dat de jongerenraad niet meer 
actief is. De PvdA vindt dat we het hier niet bij kunnen laten zitten. Als één na jongste gemeente van Nederland is 
het onze verantwoordelijkheid dat ook de jonge inwoners zich goed kunnen laten horen. Wij vragen dan ook aan 
de wethouder om andere vormen van jongerenparticipatie te onderzoeken, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan 
met jongeren en om eens te gaan kijken bij samenwerkingspartner Zoetermeer die werkt met het succesvolle 
project jongerenambassadeurs. 
Samenvattend: als wij nu midterm de balans opmaken van de afgelopen twee jaar en een blik werpen op de 
komende twee jaar zien wij een gemeente die ondanks onzekere economische tijden een fijne gemeente is waar 
onze inwoners prettig in kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Wij hopen dat het College en 
collegaraadsleden onze moties omarmen om zo samen te werken aan onze droom voor een gemeente die ook in 
de toekomst een prettige plek voor onze inwoners blijft.  

 

 

PvdA is verbaasd over fietsverbod Het ombudsteam van de PvdA in Pijnacker-
Nootdorp kreeg twee opmerkelijke klachten binnen. Twee inwoners bleken van de politie 
een waarschuwing gekregen te hebben voor het overtreden van het fietsverbod op het 
Raadhuisplein en in het Emmapark ter hoogte van de winkels. Het gaat hier om inwoners 
die niet meer zo goed ter been zijn, maar nog wel goed kunnen fietsen. Voorheen was het 

geen enkel probleem dat zij hun boodschappen op de fiets haalden, maar het lijkt ineens niet meer te mogen. 
Daarnaast kwam het bericht dat iemand pleitte voor het aanleggen van een fietsstrook op het Raadhuisplein. Ook 
zij verzet zich tegen het fietsverbod. De PvdA maakt zich zorgen over dit fietsverbod. Het betekent dat een groep 
inwoners niet meer gemakkelijk bij de winkels kan komen. Namens de PvdA heeft raadslid Jan Zandijk de 



wethouder door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Jan Zandijk geeft aan:”Hopelijk is de 
situatie snel opgelost. Niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook met een fiets met kinderen in de zitjes en volle 
boodschappentassen kun je niet hele einden lopen. De PvdA vindt dat onze winkels gemakkelijk bereikbaar 
moeten zijn voor fietsers en door deze maatregel lijkt dat voor de winkels in Pijnacker niet meer het geval. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn?” 

 
December 

Het debat in december draaide om het voortzetten van het project Afval Loont. Inwoners 
konden in het kader van dit project van Recyclebank Ryck vanaf september 2011 oud papier 
en karton, verpakkingsafval, textiel en kleine huishoudelijke apparaten inleveren en kregen 
daarvoor een bijdrage terug. Veel mensen in onze gemeente maakten met veel plezier 
gebruik van deze mogelijkheid, er was veel landelijke aandacht voor deze nieuwe manier van 
afval inzamelen en hergebruiken in plaats van alles als restafval in de verbrandingsoven te 
doen eindigen. Onze gemeente had vanuit Avalex, het gezamenlijke afvalbedrijf van zeven 
gemeenten waaronder de onze, de kans gekregen deze pilot te mogen draaien, nu was het 

moment om te beslissen of de gemeente het voor eigen kosten door wilde zetten. In oktober was de eerste 
bespreking over Afval Loont in de gemeenteraad. De PvdA-fractie was het in de basis eens met het voorstel tot 
verlengen van de pilot. Immers, de hoeveelheid gescheiden afval in onze gemeente was omhoog gegaan. Helaas 
was het nog niet mogelijk om het project nu al kostenneutraal te laten draaien. Het zou de gemeente dan ook 
288.000 euro kosten, 15 euro per huishouden, om de komende drie jaar door te gaan. Het was zeker geen 
gemakkelijke beslissing die voorlag.  
De meerderheid van de commissie wilde dan ook niet zonder meer verlengen, maar eerst duidelijkheid over 
mogelijke alternatieven om tot een zo hoog mogelijk percentage gescheiden afval te komen. Verlengen van de 
proef zou heel veel extra informatie opleveren voor de toekomst. De PvdA-fractie wilde dit duurzame project de 
kans geven zich te bewijzen, wij waren en zijn trots op de behaalde resultaten van onze wethouder Nico Oudhof 
die over dit project ging. Doordat in de commissievergadering van oktober heel veel vragen gesteld waren nam de 
beantwoording extra tijd, de beslissing kon dus nog niet eind oktober vallen. In de commissievergadering van 20 
november bleek dat alle fracties de ambitie om 65% van het afval te scheiden in 2015 onderschreven. Verschillende 
fracties pleitten voor een plan van aanpak over hoe deze ambitie te realiseren in combinatie met een beperkte 
verlenging van de pilot van 1 jaar. De gemeenteraad kreeg de gewenste extra cijfers, waaronder 
opbrengsprognoses voor de komende jaren en op welk punt qua opbrengst en deelnemers het project quitte zou 
draaien. Met de huidige waarde van afval was uit de cijfers op te maken dat nog heel veel meer afval naar Ryck 
moest worden gebracht en dat er nog veel meer huishoudens deel moesten gaan nemen. Belangrijke aantekening 
daarbij was dat waarschijnlijk afval de komende jaren steeds waardevoller wordt, zeker goed gescheiden afval. Ook 
zou doorzetten van het project een positieve impuls voor het aantal deelnemers kunnen betekenen. Maar 
zekerheden hadden we niet: dat is het nadeel van een pilot en het draaien van zo’n uniek project. Nico Oudhof 
zegde de gemeenteraad toe een plan van aanpak uit te werken en uiterlijk in juni 2013 aan de raad voor te leggen. 
Hierin een uitwerking voor de alternatieven voor ‘Afval loont’ en er wordt gekeken hoe in 2015 de ambitie van 65% 
kan worden gerealiseerd. Zo kregen wij in de commissie een mooie toezegging van Nico Oudhof . Er zou gewerkt 
gaan worden aan een breed afvalbeleid: onze fractie was erg tevreden met deze toezegging. Op deze manier 
konden we doorgaan met Afval Loont en ondertussen kijken naar of dit wel de beste methode was of dat 
veranderingen nodig waren. We vonden: geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt.  
29 november was een gemeenteraad die gelijk begon met een schorsing door nieuwe informatie over Ryck. Er 
bleek onduidelijkheid te bestaan, vanuit Avalex, over wie het risico voor Afval Loont zou gaan dragen. De gemeente 
verkeerde in de veronderstelling dat ze geen risico liep en dat eventuele tegenvallende resultaten voor rekening van 
initiatiefnemer Avalex zouden komen. Vlak voor aanvang van de gemeenteraad komt deze informatie bij het 
College. Nico Oudhof gaf vervolgens aan op deze basis niet zijn verantwoording te kunnen nemen voor het 
voortzetten van Afval Loont. Een vergadering met heel veel schorsingen was het gevolg, zoveel dat de rest van de 
vergadering op dinsdag 4 december voorgezet moest worden. Zoals de Telstar het schreef: Duidelijkheid kwam er 
die avond niet meer, maar wel een motie van wantrouwen vanuit de oppositie. Deze motie werd alleen 
ondersteund door de oppositie: Nico Oudhof mocht blijven. De dag na de raad van 29 november kwam hij met 
een brief waarin hij uitlegde waarom het volgens de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet anders kon zijn dan dat 
Avalex het risico van dit project zou dragen en waarom hij geen reden had gehad om aan te nemen dat zaken 
anders zouden liggen, totdat op 29 november het bestuur van Avalex hier anders over leek te denken. Op 3 
december bleek dat directie en management van Avalex de mening van de gemeente over het risico bij Avalex 
deelden, maar dat het bestuur van Avalex (bestaande uit wethouders van de andere deelnemende gemeenten aan 
Avalex) hier mogelijk anders over zouden kunnen denken. Het College heeft door deze onduidelijkheid vanuit 
Avalex op 4 december in de middag voor de gemeenteraadsvergadering een brief gestuurd met daarin het voorstel 



de pilot niet te continueren. De gemeenteraad neemt dit besluit dan ook over. Nu het College ook niet meer door 
wil met het verlengen van de pilot en Avalex met meerdere monden lijkt te spreken, nu onduidelijk is hoeveel steun 
er is voor het project, geeft ook de PvdA met pijn in het hart aan dat doorgaan geen optie meer is. Wij tekenen 
daarbij wel aan dat aangetoond is dat onze inwoners warm lopen voor hergebruik van afval. Nu is het moment om 
met een goed plan van aanpak te komen om op 65% afvalscheiding te eindigen, wij zullen dan ook in de komende 
maanden hier bovenop blijven zitten, want als Ryck iets heeft aangetoond is dat de inwoners graag willen 
meewerken. De positieve invloed die Ryck heeft gehad op de houding van onze inwoners ten opzichte van afval 
mag niet verloren gaan. Bij aanvang van de raadsvergadering van 4 december komt de verklaring van Nico 
Oudhof. Geharrewar over het risico, alle ruis er om heen, het levert zoveel gedoe op dat Nico Oudhof zich 
genoodzaakt voelt zijn conclusies te trekken. De gemeenteraad begint dan ook met zijn verklaring dat hij zijn 
ontslag indiend. De fractie van de PvdA Pijnacker-Nootdorp respecteert het besluit van Nico Oudhof en deelt de 
conclusie dat er onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad was om aan te blijven. Dat neemt niet weg dat wij het 
aftreden van Nico Oudhof, die zich gedurende zoveel jaren met hart en ziel voor de gemeent en de inwoners van 
Pijnacker-Nootdorp heeft ingezet, enorm betreuren. Dat na de verklaring en het verlaten van de vergadering door 
Nico Oudhof de gemeenteraad ‘gewoon’ verder gaat met afhandelen van de agendapunten is voor de fractie een 
heel vreemd gevoel. Vervolgens gaat in de weken hierna de fractie, in samenspraak met het afdelingsbestuur 
intensief in overleg over hoe nu verder. Uiteindelijk resulteert dit in de conclusie wel in de coalitie zullen blijven, 
maar geen wethouder gaan leveren. Deze mededeling doet de fractie in de gemeenteraad van 20 december, de 
laatste gemeenteraad van 2012. December was een maand die wij niet gauw zullen vergeten.  

 

 

 


