
 

Jaarverslag 2013 fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp 
ACTIVEREN & VERBINDEN 

 

Samenstelling fractie in 2013: 

Naam     Functie    Speerpunt 

Amarins Komduur-Daems  fractievoorzitter  Wonen/ Economie/ Groen  

Marieke Steur- van Bijnen  vice-fractievoorzitter  Armoede/ Participatie  

Jan Zandijk    fractielid   Jeugd / Cultuur 

Joost van Dijke (tot mei 2013)  commissielid    Ruimtelijk beleid 

Saskia Kleewein(vanaf mei 2013) fractielid van buiten de raad Allerlei  

ALGEMEEN 

Dit jaarverslag gaat over de periode vanaf januari 2013 tot en met maart 2014. Het was het laatste 

jaar voor de gemeenteraad en onze fractie in deze samenstelling. Tussentijds is onze fractie gewijzigd 

door het vertrek van Joost van Dijke en de komst van Saskia Kleewein als fractielid van buiten de 

raad. 2013 was het jaar waarin de gemeente begon met een nieuw vergadermodel volgens de BOB 

(Beeldvormen, Oordeelvormen, Besluitvormen) en niet langer volgens het vertrouwde commissie-

gemeenteraadsysteem. Het was het jaar waarin wij als fractie van de coalitie overgingen naar de 

oppositie omdat wij niet achter de bezuinigingen op het subsidiebeleidskader konden staan. 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 (MEDE) INGEDIENDE AMENDEMENTEN 2013 

4 april 2013: Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Inkoop.  Toevoegen aan besluit: 

aanbevelingen RKC over te nemen en om het Manifest professioneel duurzaam inkopen te 

ondertekenen. Ingediend door: GroenLinks, PvdA en D66. Voor: PvdA, Gl, D66, CDA, LPN,VVD (22). 

Tegen: GBPN (3) Aangenomen. 

16 mei 2013: Vaststellen integrale economische visie 2025 Toevoegen aan besluit: uitwerken rol 

bedrijfsleven in het sociale domein met name participatiebeleid gemeente, zoals omscholing, social 

return en inzet gehandicapten en om meer mogelijkheden te creeren tot aansluiting onderwijs bij 

regionale economische sectoren en stageplaatsen. Ingediend door: GroenLinks en PvdA. Voor: EA, 

GL, PvdA, D66. Tegen LPN, CU-SGP, GBPN, VVD, CDA.  Verworpen. 

30 mei 2013: Vaststellen bestemmingsplan Pijnaccker-Noord Aangepast besluit: maximale 

bouwhoogte Stanislas 1 op 4 bouwlagen en max 13 meter. De bebouwingsafstand tussen nieuwe 

woningen en Helmhuis te vergroten tot minimaal 27 meter. Ingediend door: CDA, VVD, GL, CU/SGP, 

EA, D66, PvdA, GBPN, LPN (alle partijen). Unaniem aangenomen. 



30 mei 2013: Bestemmingsplan Emerald Aangepast besluit: de geplande dakopbouwen 

Tijdemanhove schrappen. Ingediend door: GL, PvdA, VVD, CU-SGP, EA, GBPN . Voor: GL, PvdA, CU-

SGP, VVD, EA, GBPN Tegen: D66,LPN, CDA. Aangenomen. 

12 september 2013: aanbevelingen Rekenkamercommissie Aangepast besluit: strekking 

aanbevelingen Rekenkamercommissie overnemen. Ingediend door: GL, GBPN, PvdA, CU/SGP, D66 . 

Unaniem aangenomen 

5 november 2013: Programmabegroting 2014-2017 Toevoegen aan besluit: stimuleringsfonds 

particulier initiatief ook gebruiken als noodfonds, uit stelpost onderuitputting 100.000 euro 

toevoegen voor 2014 en 2015 en in 2016 bij ombuigingen te onderzoeken of organisaties zonder 

financiële steun hun werkzaamheden voor onze gemeenschap kunnen voortzetten. Ingediend door: 

PvdA. Ingetrokken (niet in stemming laten brengen) 

5 november 2013: Programmabegroting 2014-2017 Toevoegen aan besluit: extra middelen voor 

armoedebestrijding en reintegratie . Ingediend door PvdA. Voor PvdA en EA (5) Tegen: GBPN, CU-

SGP, VVD, CDA, D66, GL, LPN (22). Verworpen. 

  

 DOOR DE PVDA INGEDIENDE MOTIES 2013 

2 februari 2013: motie Jeugdzorg Haaglanden: Pas dan tot bindende afspraken met (één van de) 

Haaglandengemeenten over te gaan als volstrekt duidelijk is op welke wijze de transitie inhoudelijk 

als financiëel haar beslag krijgt. Ingediend door PvdA. Unaniem aangenomen 

18 april 2013: motie fietsverbod Raadhuisplein: fietsverbod met onmiddelijke ingang opheffen. 

Ingediend door PvdA, GroenLinks, EerlijkAlternatief. Voor PvdA, GL, EA, tegen CDA, VVD en D66 

Motie is ingetrokken (niet verder in stemming gebracht) 

18 april 2013: motie sociaal domein om een aantal conclusies uit d emaatschappelijke dialoog toe te 

voegen (zoveel mogelijk lokaal in eigen omgeving, aansluiten bij reeds bestaande organisaties en 

structuren, samenwerking verbeteren, voldoende duidelijkheid over bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van voorzieningen). Ingediend door: D66, PvdA, GroenLinks, CDA. Unaniem 

aangenomen 

18 april 2013: motie jongerenhuisvesting: onderzoek hoe bestaande panden geschikt te maken voor 

jongerenhuisvesting. Ingediend door: GroenLinks, PvdA, Eerlijk Alternatief, LPN, CU/SGP, D66. Voor: 

GBPN, GroenLinks, PvdA, Eerlijk Alternatief, LPN, CU/SGP, D66 (17). Tegen: VVD en CDA (12) 

27 juni 2013: motie subsidiebeleidskader: overleg in tweede helft 2013 heropenen, stimuleringsfonds 

voor zowel bestaand ale nieuwe activiteiten, overlaten aan nieuwe raad waar precies bij 

subsidiebeleidskader op bezuinigd wordt (vrijwilligers- of professionele organasitaties). Ingediend 

door: PvdA. Voor: PvdA . Tegen: overige partijen (verworpen) 

27 juni 2013: motie Waterspeeleiland. Verken mogelijkheden om één van de eilandjes in de 

Dobbeplas te transformeren tot speeleiland en maak de resultaten bekend aan de raad. Ingediend 

door: PvdA en GroenLinks. Unaniem aangenomen 



5 november 2013: motie deelname Earth Hour. Ingediend door GBPN, PvdA, GroenLinks. Tegen: LPN, 

CDA, VVD (12) Voor: GBPN, D66, GroenLinks, EA, PvdA, CU/SGP (16) Aangenomen 

 

Door PvdA ingediende amendementen januari t/m maart 2014 

9 januari 2014: amendement kinderburgemeester: benoem kinderburgemeester, installeer 

kindergemeenteraad. Ingediend door: D66, GBPN, GroenLinks, CDA, EA, LPN, PvdA, CU/SGP. 

Unaniem aangenomen 

6 februari 2014: amendement stimuleringsfonds particulier initiatief. Wijzigingen op besluit: twee of 

meer organisaties met elkaar samenwerken laten vervallen, subsidie kan éénmalig of meermalig, 

laten vervallen van aantal toetsings- en wegingscriteria. Ingediend door: CDA, D66, VVD, GroenLinks, 

PvdA, LPN, GBPN, CU/SGP. Unaniem aangenomen 

6 februari 2014: amendement niet-gebruikt budget Stimuleringsfonds particulier initiatief in enig jaar 

ten gunste van het jaar daarop te brengen. Ingediend door GBPN en PvdA. Verworpen 

6 februari 2014: amendement stimuleringsfonds als noodfonds. Ingediend door PvdA , EA, GBPN. 

Verworpen (alleen indieners voor) 

6 februari 2014: amendement WoonActiePlan om mismatch tussen vraag en aanbod aan woningen 

op te heffen. Ingediend door: PvdA, EA, GBPN. Verworpen (alleen indienders voor) 

20 februari 2014: amendement MER Structuurvisie om te borgen dat in nieuwe structuurvisie 

ruimtelijke kwaliteiten behouden blijven en waar mogelijk versterkt en diskwaliteiten opgeheven. 

Ingediend door PvdA en Eerlijk Alternatief. Unaniem aangenomen 

Door PvdA ingediende moties januari t/m maart 2014 

9 januari 2014: motie onderbouwing besluit deelname MetropoolRegio Rotterdam Den Haag. 

Ingediend door GroenLinks, PvdA en Eerlijk Alternatief. Is ingetrokken (niet in stemming gebracht). 

9 januari 2014: motie fietsroutes Ackerswoude op essentiekaart aan te passen zodat 

fietsroutenetwerk ontstaat . Ingediend door: GroenLinks, PvdA, LPN, CU-SGP motie is ingetrokken. 

9 januari 2014: motie instandhouding speelplaats Kerkweg Pijnacker-Centrum (inbreilocatie 

woningbouw). Ingediend door: EA, GBPN, PvdA, CDA. Tegen: LPN, GL, D66 (9). Voor: EA, GBPN, PvdA, 

CDA, VVD, CU-SGP (18) . aangenomen 

20 februari 2014: motie detailhandel: vooralsnog geen detailhandel op bedrijventerreinen toe te 

staan. Ingediend door: CDA, PvdA, CU-SGP. Voor 12 (CDA, PvdA, GL, CU-SGP), tegen 16 (VVD, D66, 

GBPN, LPN, EA) 

20 februari 2014: motie naast Ruimtelijke Structuurvisie een Thematische structuurvisie voor het 

thema Duurzame Energie, najaar 2014 voor te leggen aan de raad. Ingediend door: D66, GroenLinks, 

LPN, PvdA, CDA, EA, VVD, GBPN, CU/SGP . Unaniem aangenomen  



Jaaroverzicht per maand  

Januari 2013 De gemeenteraad gaat van start met het BOB-model. BOB staat voor Beeldvormen, 

Oordeelvormen en Besluitvormen. Het komt in de plaats voor de maandelijkse 

commissievergaderingen (Ruimte, Bestuur en Welzijn) en de maandelijkse gemeenteraad op 

donderdagavond.  

Februari 2013 Voor de eerste maal de Valentijnsactie, rozen gratis rondbrengen na bestelling via de 

website. Ook de fractie zette zich hiervoor in. Op de raadsagenda veel ontwerpbestemmingsplannen, 

evaluatie werkwijze raad, plan voor 65% hergebruik afval, initiatiefvoorstel winkeltijden D66, 

alcoholgebruik onder jongeren, Rekenkamercommissieonderzoek inkoopbeleid gemeente 

Maart 2013 De fractie doet mee met NL-Doet en helpt de Speelotheek in Pijnacker. 

Op de raadsagenda: vele bestemmingsplannen, startnotitie 

Visie Sociaal domein, Uitvoeringstrategie wonen, Zienswijze begroting GGD, Cultuurvisie, 

Metropoolregio 

April 2013 Jan Zandijk zet zich in voor het opheffen van het fietsverbod op het Raadhuisplein. In 

november 2012 is hij begonnen met hierover vragen te stellen aan het College, nadat er klachten 

over binnen kwamen. Deze blijven maar aanhouden. Onderwerpen op de agenda van de raad: 

Wederom een aantal bestemmingsplannen, de Startnotitie visie sociaal domein, uitvoeringsstrategie 

wonen, onderzoek inkoop Rekenkamercommissie, het Subsidiebeleidskader, de uitwerking 

Ackerswoude, de Groenzoom, Integrale economische visie, voortgang Grondexploitaties, 

winkeltijden, decentralisaties begeleiding en persoonlijke verzorging en participatiebeleid. Amarins 

Komduur presenteert het PvdA hernieuwde WoonActiePlan op 24 april: dit vernieuwde en 

geactualiseerde actieplan is tot stand gekomen door inzet van Leo Harders en Eric Biesmeijer. 

Duidelijk is dat het speerpunt van de fractie blijft: inzet voor voldoende betaalbare woningen, vooral 

voor jongeren, starters en de sociale huursector.  

Mei 2013 Er vindt een maatschappelijke dialoog plaats over het subsidiebeleidskader. In 

rondetafelgesprekken wordt duidelijk dat de verenigingen een zeer onzekere toekomst tegemoet 

gaan als de plannen doorgaan. Zo onzeker dat sommige zelfs moeten besluiten te stoppen omdat ze 

geen contracten aan kunnen gaan indien financiering onduidelijk is. Onduidelijk is ook wat het 

College gaat doen om deze gevolgen van het subsidiebeleid tegen te gaan. De onzekerheid maakt 

velen zeer ongerust. De fractie spreekt ook nog met een aantal delegaties van verenigingen apart.  

Op 26 mei volgt Saskia Kleewein Joost van Dijke op als fractielid van buiten de raad.Ook deze maand 

weer veel bestemmingsplannen op de agenda. De decentralisaties worden minder uitgebreid 

besproken dan de PvdA-fractie had gewild: het College geeft in de startnotitie vrij summier en op 

hoofdlijnen aan welke richting het opgaat en het is onduidelijk waar de gemeenteraad ja tegen zegt, 

http://pijnackernootdorp.pvda.nl/2013/03/15/pvda-pn-in-touw-voor-speelotheek-met-nl-doet/


hoe ver reikt het mandaat van het College dan? Het laatste woord over de decentralisaties is 

voorlopig nog niet gewisseld in elk geval...Ook deze maand de eerste demonstratie in de 

geschiedenis van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp. De verenigingen protesteren met een mars 

naar het bestuurscentrum tegen het voorgenomen subsidiebeleidskader. 

Juni 2013 Maar liefst zes raadsvergaderingen deze maand. Op de agenda: de jaarrekening, 

kadernota, subsidiebeleidskader, decentralisaties, metropoolregio, bezuinigingen, dakopbouwen in 

Emerald, bestemmingsplannen, het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker. Wij hebben in de 

raad voortdurend gewaarschuwd tegen het hoge tempo dat het rijk en de gemeente aanhouden. Wij 

vinden de onzekerheid over de dreigende bezuinigingen van rijkswege te groot om nu al 

onomkeerbare besluiten te nemen over bezuinigen door onze gemeente bijvoorbeeld op 

maatschappelijke organisaties, die immers de basis vormen van de civil society die wij allemaal, 

college én raad, zo belangrijk vinden. Voor het subsidiebeleidskader komt er een aangepast voorstel 

vanuit het College: de bezuiniging van 360.000 euro op de subsidies voor maatschappelijke 

organisaties is met veel weerstand ontvangen. De onrust is nog niet weggehaald door de aangepaste 

plannen. Gelukkig komt er extra tijd voor de organisaties en het College gaat helpen om de partijen 

bij elkaar te brengen. De criteria waarop inititatieven geld kunnen krijgen vanuit het 

subsidiebeleidskader zijn nog niet opgesteld; alleen dàt er geld komt, voor nieuwe initiatieven, dat is 

bekend. Op 11 juni vond het debat over de Kadernota plaats. Voor de PvdA blijven de thema’s 

actueel waarop juist in deze tijden van economische achteruitgang de gemeente het voortouw moet 

nemen: zorg voor onze inwoners, zorg voor voldoende betaalbare woningen,  en zorg voor een 

sterke lokale economie in het groen: want dat maakt onze identiteit.  Bij de Kadernota een pleidooi 

om de kracht van de samenleving te benutten: organisaties en mensen te activeren en te verbinden 

rondom de gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen, dan pas komen er de mooiste dingen 

uit voort. De PvdA is geschrokken van de enorme stijging van jeugdwerkloosheid. Er wordt een motie 

ingediend om te onderzoeken of het idee van het speeleiland in de Dobbeplas gerealisseerd kan 

worden. 

Op 27 juni legt de fractie een verklaring af: omdat het College vasthoudt aan de plannen voor het 

subsidiebeleidskader zonder inzicht te kunnen of willen geven in de gevolgen, zonder het gesprek 

aan te gaan met verenigingen en organisaties die alternatieven hebben voor het te bezuinigen 

bedrag, kunnen wij deze plannen niet steunen. Het gevolg hiervan is dat wij niet langer deel uit 

kunnen maken van de Coalitie. Vanaf dit moment zijn wij oppositiepartij.  

Juli& Augustus 2013 

Reces 

September 2013 de raad gaat van start met een aangepaste nieuwe werkwijze. Grootste verschil is 

dat er niet meer pararellel vergaderd wordt. Deze maand wordt begonnen met de besluitvorming 

over de beheervisie en aanbestedingsstrategie voor de Groenzoom. Ook weer diverse 

bestemmingsplannen passeren de revue. De oproep tot verruiming van de openingstijden in de 

horeca zorgt voor een levendig debat. De PvdA pleit voor maatwerk: voor die paar keer dat het heel 

mooi zomers we er is moet een terras langer open kunnen blijven, maar niet standaard elke avond 

omdat er ook een belang is voor de omwonenden. Wij willen een proef met ruimere sluitingstijden 

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de Decentralisaties blijven uiteraard ook nu onderwerp 

van gesprek. Er was door het College toegezegd voor de zomer met informatie over fietsen op het 



Raadhuisplein te komen. Helaas nog geen berichten, daarom rappelleren wij het College: er komen 

nog steeds klachten bij ons binnen over het fietsverbod. Het College heeft de eerste visie op Cultuur 

vastgesteld. De PvdA is kritisch: De gestelde doelen van de Cultuurvisie zijn niet in samenspraak met 

het Cultuurplatform opgesteld vanwege onenigheid over het subsidiebeleidskader. Verder stelt de 

PvdA vragen over de situatie van de fietsstraat op de Delftsestraatweg, dit naar aanleiding van het 

ongeval van Mieke van der Kuij eerder dit jaar. De wethouder zegt toe de situatie te gaan bekijken.  

Oktober 2013 de gemeenteraad begint met het bespreken van het laatste grote visiedocument van 

het College deze periode: de Structuurvisie. Deze is gebaseerd op ‘Uitnodigingsplanologie’. De 

gemeente hoopt op iniatieven van de ondernemers en inwoners zelf. De PvdA geeft aan dat een 

uitnodigingsplanologie heel goed kan werken, maar dat de gemeente niet passief moet zijn maar 

moet activeren en verbinden. 

Burgemeester Rik Buddenberg geeft op 2 oktober via een brief aan de gemeenteraad aan niet op te 

willen gaan voor een derde termijn als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. We zullen dus op zoek 

moeten naar een nieuwe burgemeester, en gauw ook: streven is de nieuwe burgemeester in februari 

2014 te benoemen. De PvdA roept op om te onderzoeken of een burgemeestersreferendum mogelijk 

is. Ook stelt de fractie deze maand vragen over de problemen rond de huisvesting van de 

muziekschool uit Pijnacker: zij willen verhuizen naar de Vlielandseweg maar krijgen hiervoor geen 

vergunning: de verkeerssituatie zou het niet toelaten dat er een muziekschool komt: het is een 

drukke, onoverzichtelijke oversteek en dat zou gevaarlijk zijn voor de leerlingen die op de fiets naar 

muziekles komen. Gevraagd wordt te onderzoeken of er aan de oversteek aanpassingen te maken 

zijn. Half oktober heeft de Kiesraad aangegeven dat een burgemeestersreferendum mogelijk is, ook 

al staat het niet meer in de wet. De PvdA wil dan ook inzetten op een combinatie met de 

gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, zodat de inwoners maar één keer naar de stembus 

hoeven en er kosten bespaard kunnen worden (immers, alle stembussen, stembureaus etc staan er 

dan al). Uiteindelijk blijkt dat de verkiezingen te laat zijn om de burgemeester op tijd te kunnen 

benoemen. Gekozen wordt voor een maatschappelijke dialoog over het profiel waaraan de nieuwe 

burgemeester moet voldoen.  

Verder spraken we over de geactualiseerde welstandsnota. De PvdA is blij dat er vermindering van 

regels is: hierdoor wordt de bouw van woningen makkelijker en goedkoper gemaakt. Wel moet er 

rechtszekerheid blijven voor bewoners en bedrijven over de ruimtelijke kwaliteit. 

Op 16 oktober, bijna een jaar na afsluiting, komt het College met het besluit om het fietsverbod op 

het Raadhuisplein op te heffen. De PvdA is hier erg blij mee: het regelmatig onder de aandacht 

brengen van de problematiek heeft uiteindelijk resultaat gehad: de evaluatie van het verbod door 

het College viel negatief uit (zoals wij ook hadden verwacht).  Verder komt de VVD deze maand met 

het initiatief om de Biesieklette ook op stations Pijnacker-Zuid en Nootdorp neer te zetten: als 

werkgelegenheidsproject maar ook ter verbetering van de veiligheid: het tegengaan van 

fietsendiefstallen. Dit initiatief steunen wij.   

November 2013 Tijdens de begrotingsbehandeling, dit keer een korte vanwege het ‘beleidsarme 

karakter’ vanwege de aanstaande verkiezingen heeft de PvdA twee amendementen ingediend.  Het 

eerste voor een noodfonds voor culturele verenigingen en organisaties die door het nieuwe 

subsidiebeleidskader in de knel komen. Het tweede om de rijksgelden voor armoedebestrijding niet 

op de plank te laten liggen. Op 27 november is de Algemene Ledenvergadering waar de nieuwe lijst 

wordt vastgesteld voor de verkiezingen van 19 maart. Verder deze maand: De nieuwe GGD 

Haaglanden (begroting en toestemming regeling), jaarverslag duurzaamheid 2012 (!) en de 



governance structuur van Avalex: wat voor soort bedrijf / aansturing is nodig. Uiteraard ook nog een 

aantal bestemmingsplannen. Ook staat het definitief besluit deelname aan de Metropoolregio op de 

agenda.  

December  2013  In december veel te bespreken: ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude, scenario’s 

energiebeleid, nota Grondprijzen, initiatief braakliggende terreinen van GroenLinks, de 

Kinderburgemeester. De PvdA agendeert de sluiting van het servicepunt Nootdorp door de 

verhuizing van de bibliotheek naar de Markt in Nootdorp. Deze sluiting stond als ‘bijzaak’ vermeld in 

een brief over de verhuizing van de bibliotheek, die ook gepresenteerd werd als een verbetering, 

maar in feite een bezuiniging betreft. Veel minder oppervlak, minder boeken (veel minder voor 

volwassenen maar ook minder kinderboeken), beperkter open maar wel beter toegankelijk voor 

scholen. Een zorgenpunt: zo komt het ‘gelijkwaardig’ kernenbeleid in de knel. Deze zorg wordt alleen 

door Gemeentebelangen en het CDA gedeeld, de overige fracties vinden dat inwoners van Nootdorp 

prima de weg naar Pijnacker zouden moeten kunnen vinden. Ook op de agenda: het voornemen de 

leges kostendekkend te maken. Dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd blijkt wel dat 

volgens de toegepaste systematiek een urgentieverklaring voor een woning 13.000 euro zou moeten 

kosten. De eerste legesverordening die daadwerkelijk aangepast gaat worden is de 

gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaats. Deze zijn per januari 2014 niet meer gratis. 

Ondertussen werkt op de achtergrond (in beslotenheid) de vertrouwenscommissie die de raad een 

voorstel gaat doen voor de benoeming van een nieuwe burgemeester  aan de voorbereiding van veel 

sollicitatiegesprekken met mogelijke kandidaten. 

Januari 2014 Deze maand verder met de structuurvisie, waarin vanuit de inwoners en bedrijven veel 

onrust over twee elementen: de voorgenomen windmolenlocaties en de voorgenomen ruil van 

bedrijventerrein Boezem-Oost met een natuurgebiedje in Ruyven-Zuid. Verder veel 

bestemmingsplannen, het Groenbeleids- en beheerplan. Bij het initiatief van de Kinderburgemeester 

stelt de PvdA voor om dan ook een Kindergemeenteraad te installeren (immers, zonder raad is een 

burgemeester nergens). Het jaarverslag Duurzaamheid en vooral de follow-up (weinig ambitie, trage 

afronding huidige doelstellingen) stellen de gemeenteraad teleur en hier wordt stevig over 

gediscussieerd: de inzet voor duurzaamheid zal echt omhoog moeten. De nota verbonden partijen 

wordt door de PvdA aangegrepen om te wijzen op het belang voor de gemeenteraad om grip te 

houden bij de decentralisaties: we moeten samenwerken met andere gemeenten, dan komt de 

gemeenteraad daardoor automatisch op afstand te staan maar zaak is wel om betrokken te blijven 

en grip te houden. Bij grip op groen een pleidooi van de PvdA tegen chemische onkruidbestrijding, 

een pluim voor de gemeente die al zonder werkt en een oproep om dit goede voorbeeld ook 

duidelijk te maken aan particuliere inwoners: beter voor milieu, onze gezondheid en voor de bijen. 

Ook deze maand een felle discussie over de bouw van meer starterswoningen in onze gemeente. Er 

zijn problemen met de locatie aan de Kerkweg in Pijnacker: dit is een speelterreintje (al sinds de 

jaren 70), er is geen andere speeltuin in de buurt. De voorziene woningen zijn stevig aan de prijs voor 

een starterswoning en passen architectonisch niet in het (monumentale) straatbeeld. Er is vooraf 

niet goed met omwonenden overlegd: zij voelden zich overvallen en hebben met alle fracties in de 

gemeenteraad contact gezocht, ook de PvdA is bij deze omwonenden langs geweest. Vervolgens 

komt er een heel politiek steekspel over in de gemeenteraad. De wethouder voelt zich door afwijzing 

van deze inbreidingsplannen niet meer gehouden aan de motie om lokaties te onderzoeken waar 

extra starterswoningen gebouwd kunnen worden. Afwijzen van de Kerkweglokatie is ook afwijzen 

van Koningshof en Zonnedauw volgens de wethouder. Volgens de PvdA een vals dilemma. De motie 



tegen de inbreiding op de Kerkweg wordt aangenomen. De VVD ziet de raadsvergadering in de week 

daarop de kans schoon om  ‘het werk af te maken’ en dan maar helemaal alle inbreidingslocaties van 

de kaart te vegen, maar trekt deze in als de wethouder aangeeft de eerdere motie inbreilocaties niet 

meer te willen uitvoeren vanwege de uitspraak van de gemeenteraad over de Kerkweg. Wordt 

vervolgd in de nieuwe gemeenteraad... 

Februari 2014 Omdat het voornemen is om in de maand maart niet meer te vergaderen vanwege de 

verkiezingen zit februari tot de nok gevuld met vergaderonderwerpen. Het WoonActiePlan van de 

PvdA wordt oordeelsvormend en besluitvormend besproken. Helaas is er geen meerderheid in de 

gemeenteraad voor het nu inzetten op bouwen van voldoende betaalbare woningen.  

De subsidiecriteria voor het stimuleringsfonds particulier initiatief staan op de agenda. De 

gemeenteraad heeft hier een aantal wijzigingen op: niet alleen nieuwe initiatieven maar ook 

bestaande moeten in aanmerking kunnen komen, samenwerken moet niet meer een harde eis zijn.  

Geen extra toelatingscriteria en de PvdA is ook geen voorstander van wegingscriteria zoals 

geformuleerd omdat niet wordt gekeken naar wat een iniatief doet om bij te dragen aan onze 

beleidsdoelstellingen, maar bijvoorbeeld alleen naar of een iniatief bestaand of nieuw is. Om te 

voorkomen dat waardevolle initiatieven gaan verdwijnen pleit de PvdA voor een noodfonds. Helaas is 

de dekking reeds verdwenen door het iniatief van de VVD voor de biesieklette (waar wij graag een 

andere dekking voor hadden gezien). 

Er komt een goed bericht vanuit het College over het Speeleiland in de Dobbeplas: de plannen blijken 

uitvoerbaar en er is in het budget voor de Dobbeplas ook nog financieel de ruimte deze uit te voeren. 

Daar zijn wij heel erg blij mee! 

In februari ook een dieptepunt: Gemeentebelangen dient een motie van afkeuring in tegen Eerlijk 

Alternatief. De PvdA steunde, in tegenstelling tot alle andere partijen, deze motie niet. Het ging om 

het vragenstellen in verband met mogelijke bouwfraude door Eerlijk Alternatief. De overige fracties 

vonden dat Eerlijk Alternatief hiermee zo ver over de schreef gegaan was dat een signaal afgegeven 

moest worden. Ook de PvdA vond de werkwijze van EA afkeurenswaardig. Echter: een motie van 

afkeuring tegen een volledige fractie is in Nederland nog nooit eerder ingediend, dit is alleen tegen 

individuele raadsleden gebeurd. Dit was in gevallen van  spookraadsleden en van niet integer 

handelen, waarbij officieel bewezen is dat niet integer gehandeld werd. De PvdA nam afstand van de 

toon en stijl van de vragen van Eerlijk Alternatief, maar een motie van afkeuring is overbodig, zinloos, 

prematuur en te zwaar. 

Op maandag 10 februari een extra vergadering, het eerste deel besloten over de benoeming van de 

burgemeester. De gemeenteraad stelde de aanbeveling van de vertrouwenscommissie vast om 

Francisca Ravestein te benoemen als onze nieuwe burgemeester. Verdere onderwerpen deze 

maand: de ruimtelijke structuurvisie, de welstandsnota, onteigeningsplan FES-Oostland, de 

beleidsnota integrale veligheid en handhaving, bestuursopdracht gemeenschappelijke sociale dienst 

Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp,  

Maart 2014 In deze maand komt de definitieve klap op de structuurvisie en is het laatste van vier 

grote visiedocumenten ook klaar. De windturbines komen er niet en het bedrijventerrein Boezem-

Oost wordt niet geruild met Ruyven-Zuid. Helaas zit er nog wel wat venijn in de staart: het College 

blijkt per bedrijventerrein 1000 m2 detailhandel toe te willen staan. PvdA en CDA komen hiertegen in 

het geweer maar het mag niet baten, de meerderheid van de gemeenteraad denkt dat het geen 

gevolgen zal hebben voor de winkels in de centra van onze dorpen. In de laatste inhoudelijke 

vergadering van de raad in oude samenstelling spraken we over de evaluatie van de nieuwe 



werkwijze raad en de aanbevelingen die aan de nieuwe raad meegegeven werden. Ook werd de 

verordening op de kascommissie besproken, het besluit over hoe de fractiebudgetten gecontroleerd 

worden is uiteindelijk aan de nieuwe gemeenteraad: ook hier is een advies meegegeven.   

Uitgebreide verslagen zijn te lezen op www.pijnacker-nootdorp.pvda.nl   

Onze resultaten van de raadsperiode 2010-2014 

In de verkiezingscampagne vliegen de beloftes over en weer. Maar wat 

hebben wij de afgelopen vier jaar gedaan? Een greep uit de belangrijkste 

resultaten: 

WERK EN INKOMEN 

•Door afspraken te maken in het coalitieakkoord zijn in de afgelopen periode 

bij de miljoenen die de gemeente moest bezuinigen de kwetsbare groepen 

en mensen met lage inkomens zoveel als mogelijk ontzien. 

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

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

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

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

gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan sport, cultuur en andere activiteiten. De gemeente werkt 

daarom nu hard aan de invoering van een kortingspas voor inwoners met een laag inkomen. 

•Keer op keer aandacht vragen voor dat àlle kinderen mee moeten kunnen doen had resultaat: Er is 

een sinds januari 2014 een jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds, waaruit voor kinderen uit 

gezinnen met een laag inkomen contributie en attributen kunnen worden betaald. 

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

samenwerking via het ondernemersfonds. Dit bevordert de veiligheid en de sociale cohesie tussen 

ondernemers. Dit is goed voor de aantrekkingskracht van winkelcentra en bedrijventerreinen. 

Tegelijkertijd wordt voorkomen dat ondernemingen die niet betalen, de ‘freeriders’, wel profiteren 

en niet betalen. 

MEEDOEN 

•Door keer op keer aandacht te vragen voor zorgvuldige overgang naar de nieuwe taken die de 

gemeente vanaf 2015 zal krijgen op het gebied van zorg en welzijn is onze gemeente vroeg begonnen 

met het voorbereiden op de decentralisaties. In deze overgangsperiode is informatie over de 

voortgang niet altijd makkelijk te krijgen, wij hebben veel energie besteed aan het vaak bespreken in 

de gemeenteraad van de voortgang van dit dossier. 

•In het jeugdbeleid is de focus komen te liggen op preventief opbouwwerk: door meer in de wijk te 

bewegen kunnen jongerenwerkers eraan meewerken dat problemen met jongeren worden 

voorkomen. 



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

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

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

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

drinkers. Met steun van de PvdA heeft de gemeente  een  alcoholontmoedingsbeleid gestart.  

Preventie van alcoholmisbruik voorkomt gezondheidsschade èn overlast. 

ONDERWIJS EN JEUGD 

•Met de inzet van combinatiefunctionarissen realiseert de gemeente een samenhangend netwerk  in 

wijken en buurten tussen onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd, sport 

en cultuur. 

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

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

effectief bestreden worden. 

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

van aandacht gemaakt, in plaats van maar éénmaal per jaar op de landelijke dag tegen pesten. 

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

wijkbewoners veilige routes naar de scholen te maken. 

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

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

energierekening van scholen. 

•In het multifunctioneel centrum het Nest in de wijk Keijzershof is sinds september 2013 een school 

voor Speciaal Basisonderwijs gevestigd. Hierdoor is het onderwijsaanbod in onze gemeente nog 

breder geworden. 

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

basisschool in de nieuw te bouwen wijk Ackerswoude in het bestemmingsplan terug is geplaatst 

WONEN 

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

huurwoningen in Nootdorp dreigden te verdwijnen. Huurwoningen zouden verkocht moeten 

worden. Tot dat moment wilde de gemeente liever niet ingrijpen maar afwachten totdat vanuit Den 

Haag oplossingen zouden komen. Op aandringen van onder andere de PvdA is de gemeente gaan 

samenwerken met andere Vestia- gemeenten om oplossingen te zoeken en is er een oplossing 

gevonden voor de huurwoningen uit de Vestia- voorraad. 

•De PvdA heeft zich ingezet voor het  verbeteren kwaliteit bestaande woningen: samen met de 

woningbouwcorporaties werkt de gemeente nu aan het energiezuinig maken sociale huurwoningen. 

•Sinds juli 2013 zijn ook in onze gemeente startersleningen mogelijk als steun in de rug voor 

jongeren die een eerste woning willen kopen, mede door onze steun 



 

EEN VEILIGE GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 

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

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

en politie om wijkgericht samen te werken. 

•Driemensschappen. De PvdA was al voorstander van de driemensschappen: de wijkagent, de 

jongerenwerker en de wijkmanager van de gemeente in iedere kern houden korte lijnen met elkaar. 

Deze aanpak is zeer effectief gebleken. Zo komen spanningen en problemen zo vroeg mogelijk in 

beeld en kan snel en adequaat aan oplossingen worden gewerkt. Daar gaan we natuurlijk mee door! 

• De PvdA wil de vrije ruimte bij de politie-inzet die de gemeenteraad heeft, blijven inzetten om de 

meest hinderlijke overlast voor de burgers aan te pakken: kleine criminaliteit, vandalisme en hufterig 

gedrag. 

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

zwerfvuil, milieuvervuiling, hondenpoep en foutparkeren. 

CULTUUR EN SPORT 

•Sportaccomodaties zijn ondanks de bezuinigingen, meegegroeid met de groei van onze gemeente: 

er zijn meer sportvelden en meer kunstgrasvelden bijgekomen. 

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

opvang, sportverenigingen en jeugdwerk waardoor meer jongeren in aanraking komen met sport. 

•Cultureel erfgoed: De verkeerstoren in Ypenburg is behouden en tot  gemeentelijk monument 

verklaard 

RUIMTE, MOBILITEIT, NATUUR EN MILIEU 

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

fietsenstalling. De keerlus van de tram om Mercato verdwijnt vermoedelijk in 2015. 

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

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

•De kwaliteit van de Dobbeplas is verbeterd, door maatregelen is  blauwalg vanaf komende zomer 

verdwenen zodat goed zwemwater ontstaat 

•Rondom scholen zijn veilige schoolroutes aangelegd 

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

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

wordt het op de fiets boodschappen doen gemakkelijker. 

•Het fietsverbod op het Raadhuisplein in Pijnacker is opgeheven. 



 

FINANCIEN 

•Ondanks dat er structureel 7 miljoen euro op de begroting van de gemeente is bezuinigd, is mede 

door onze inzet bereikt dat kwetsbare groepen zo weinig mogelijk geraakt zijn door deze 

bezuinigingen. 

•De afgelopen jaren maar ook de komende jaren is er zicht op een sluitende begroting. 

 

 


