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Jaarverslag fractie 2010

PvdA afdeling Pijnacker-Nootdorp

ALGEMEEN
Dit	  jaarverslag	  gaat	  over	  de	  periode	  vanaf	  maart	  2010	  tot	  
december	  2010,	  met	  de	  verkiezingen	  van	  3	  maart	  en	  de	  
daarop	  volgende	  benoeming	  van	  de	  raadsleden	  als	  logisch	  
startpunt	  van	  de	  ac>viteiten	  van	  deze	  frac>e.
Lokaal	  zijn	  we,	  ondanks	  een	  tegenvallende	  verkiezingsuitslag	  

waarmee	  we	  op	  totaal	  3	  
zetels	  uitkwamen,	  een	  
coali>epar>j	  gebleven.	  	  
De	  vorming	  van	  de	  
nieuwe	  coali>e	  was	  ook	  
de	  eerste	  grote	  klus	  die	  
op	  onze	  frac>e	  af	  kwam.	  
Toen	  nog	  met,	  voor	  
even,	  Nico	  Oudhof	  als	  
frac>evoorziEer	  en	  Jan	  

Zandijk	  op	  de	  nomina>e	  om	  door	  te	  kunnen	  schuiven	  naar	  
het	  raadslidmaatschap.	  
Beiden	  hebben	  een	  aantal	  maanden	  moeten	  wachten,	  tot	  
eind	  mei,	  voordat	  er	  duidelijkheid	  was.	  In	  eerste	  instan>e	  
moest	  iedereen	  afwachten.	  Er	  waren	  coali>egesprekken	  
gaande,	  maar	  niet	  met	  de	  PvdA.	  Pas	  in	  het	  laatst	  waren	  wij	  in	  
beeld,	  en	  ook	  bereid,	  om	  toch	  in	  de	  coali>e	  te	  stappen.	  De	  
afweging	  is	  ook	  telkens	  geweest:	  hoe	  krijgen	  we	  zoveel	  als	  
mogelijk	  ons	  verkiezingsprogramma,	  onze	  PvdA-‐punten	  er	  
door	  heen?	  En	  die	  balans	  sloeg	  dus	  door	  naar	  toch	  wel	  
coali>epar>j	  zijn.	  Een	  vijfpar>jen-‐coali>e,	  met	  vijf	  
wethouders.	  
Bijzonder	  is	  de	  datum	  van	  de	  eerste	  onderhandelingsdag	  van	  
de	  uiteindelijke	  coali>e,	  namelijk	  op	  1	  mei.	  Namens	  de	  PvdA	  
namen	  Nico	  Oudhof	  en	  Amarins	  Komduur-‐Daems	  deel	  aan	  
de	  onderhandelingen.	  Het	  was	  ook	  wel	  een	  dag	  van	  de	  
arbeid,	  we	  hebben	  die	  dag	  hard	  moeten	  werken,	  en	  de	  
dagen	  en	  weken	  daarna	  waren	  ook	  intensief,	  maar	  wel	  met	  
resultaat.	  Het	  heeR	  een	  in	  onze	  ogen	  een	  mooi	  
bestuursakkoord	  opgeleverd,	  waarmee	  wij	  het	  aandurven	  de	  
piSge	  >jden	  met	  bezuinigingen	  tegemoet	  te	  treden.
De	  gemeenteraad	  zelf	  is	  door	  de	  late	  collegevorming	  traag	  op	  

gang	  gekomen.	  De	  grote	  dossiers	  zijn	  voor	  onze	  frac>e	  
geweest	  de	  diverse	  bestemmingsplannen,	  het	  
sta>onsgebouw,	  maar	  ook	  de	  aankomende	  bezuinigingen.

Afdelingswerkplan
We	  gaan	  de	  afdeling,	  de	  komende	  >jd	  ook	  vragen	  om	  ons	  te	  
helpen.	  We	  zijn	  samen	  met	  het	  bestuur	  en	  de	  wethouder	  
een	  afdelingswerkplan	  aan	  het	  schrijven,	  om	  zo	  te	  werken	  
aan	  de	  zichtbaarheid	  van	  onze	  afdeling	  in	  de	  gemeente.	  Elk	  
frac>elid	  heeR	  voor	  zichzelf	  in	  samenspraak	  met	  het	  bestuur	  
een	  speerpunt	  benoemd.	  De	  start	  van	  dit	  afdelingswerkplan	  
is	  geweest	  op	  28	  augustus,	  toen	  we	  met	  frac>e,	  bestuur	  en	  
wethouder	  “op	  de	  hei”	  van	  het	  WiEe	  Huis	  onder	  leiding	  van	  
Jan	  Blom	  hier	  een	  begin	  mee	  gemaakt	  hebben.
Joost	  weet	  veel	  van	  alles	  rondom	  ruimtelijke	  ordening	  en	  is	  
in	  de	  commissie	  ruimte	  een	  grote	  steun	  en	  toeverlaat.	  Oog	  
voor	  individuele	  zaken	  waar	  iemand	  echt	  tussen	  de	  regels	  
dreigt	  te	  vallen,	  maar	  ook	  genoeg	  realiteitszin	  om	  niet	  met	  
elke	  Nimby	  mee	  te	  hollen.	  Marieke	  bijvoorbeeld,	  zorgt	  dat	  
we	  de	  focus	  op	  armoedebeleid	  niet	  verliezen.	  Bij	  de	  
algemene	  beschouwingen	  in	  oktober	  waren	  we	  de	  enige	  
par>j	  die	  de	  aandacht	  vroeg	  voor	  de	  groeiende	  armoede	  in	  
deze	  moeilijke	  economische	  >jden.	  Het	  speerpunt	  armoede	  
zal	  het	  eerste	  speerpunt	  zijn	  dat	  verder	  uitgediept	  wordt	  en	  
begin	  2011	  zal	  begonnen	  worden	  met	  opstarten	  van	  een	  
werkgroep	  onder	  leiding	  van	  Marieke.	  
Jan	  zorgt	  met	  zijn	  grote	  kennis	  van	  het	  jeugd-‐	  en	  
jongerenbeleid	  dat	  juist	  die	  groep	  niet	  alleen	  als	  
overlastveroorzakers	  die	  ‘aangepakt’	  moeten	  worden	  
worden	  gezien,	  maar	  te	  zorgen	  dat	  je	  juist	  als	  gemeente	  echt	  
iets	  kunt	  betekenen	  voor	  de	  meest	  kwetsbaren,	  die	  het	  juist	  
zo	  hard	  nodig	  hebben.	  De	  PvdA	  houdt	  oog	  en	  oor	  voor	  deze	  
groep!	  Amarins	  heeR	  naast	  de	  frac>evoorziEertaken	  als	  
speerpunt	  groen	  en	  in	  dat	  kader	  bijvoorbeeld	  al	  de	  noodklok	  
geluid	  in	  de	  Telstar	  over	  het	  behoud	  van	  het	  Balijbos	  en	  
Biesland.	  De	  komende	  >jd	  zal	  zij	  zich	  sterk	  maken	  voor	  het	  
behoud	  van	  de	  groene	  kwaliteit	  in	  onze	  gemeente.	  	  
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Per	  maand	  uit	  de	  frac4e

Maart	  2010

In	  totaal	  drie	  keer	  kwam	  de	  gemeenteraad	  bij	  elkaar.	  Op	  9	  

maart	  voor	  het	  afscheid	  van	  de	  oude	  raadsleden,	  op	  11	  maart	  

voor	  de	  installa>e	  van	  de	  nieuwe	  raad	  en	  op	  25	  maart	  was	  het	  

>jd	  voor	  de	  eerste	  reguliere	  vergadering	  van	  de	  nieuwe	  

gemeenteraad.

-‐De	  raad	  kreeg	  een	  update	  over	  de	  forma>ebesprekingen	  door	  

de	  frac>evoorziEer	  van	  de	  VVD	  Peter	  van	  Haagen.

Hij	  verwees	  naar	  het	  verslag	  en	  het	  persbericht	  over	  de	  

bevindingen	  van	  informateur	  Aptroot.	  De	  meeste	  aanwezige	  

frac>es,	  ook	  de	  PvdA,	  gaven	  aan	  het	  jammer	  te	  vinden	  dat	  er	  

alleen	  aandacht	  is	  geschonken	  aan	  de	  meest	  logische	  coali>e,	  

terwijl	  door	  zo	  goed	  als	  alle	  par>jen	  de	  wens	  is	  uitgesproken	  

ook	  te	  kijken	  naar	  een	  bredere	  coali>e	  dan	  alleen	  die	  van	  VVD,	  

D'66	  en	  CDA.	  

-‐	  De	  dochters	  van	  de	  dierenarts	  Hogendoorn	  maakten	  gebruik	  
van	  het	  inspraakrecht.	  De	  prak>jk	  

van	  de	  dierenarts	  is	  nu	  nog	  

geves>gd	  aan	  de	  Overgauwseweg,	  

maar	  staat	  daar	  eigenlijk	  ‘illegaal’,	  

omdat	  het	  bestemmingsplan	  is	  

veranderd	  van	  ‘agrarisch’	  naar	  

‘duurzame	  glastuinbouw’.	  Volgens	  de	  provincie	  moeten	  ze	  

daar	  vertrekken.	  In	  een	  emo>oneel	  betoog	  werd	  aangegeven	  

welke	  op>es	  er	  volgens	  deze	  dames	  nog	  liggen	  en	  wat	  volgens	  

hen	  nog	  de	  rol	  van	  de	  gemeente	  kan	  zijn,	  zowel	  college	  als	  

raad.

-‐	  GroenLinks	  stelde	  mondelinge	  vragen	  over	  de	  ves>ging	  van	  

een	  winkel	  die	  handelt	  in	  exo>sche	  diersoorten.	  De	  voorlopige	  

constatering	  is	  dat	  de	  winkel	  volgens	  geldende	  vergunningen	  

en	  bestemmingsplannen	  daar	  mag	  ziEen.	  De	  PvdA	  is	  het	  met	  

GroenLinks	  eens	  dat	  er	  nogmaals	  kri>sch	  gekeken	  moet	  

worden	  of	  de	  handel	  inderdaad	  volgens	  de	  regels	  is,	  vanuit	  het	  

dierenwelzijn	  in	  het	  algemeen,	  maar	  ook	  vanuit	  de	  veiligheid	  

voor	  bijvoorbeeld	  de	  bewoners	  in	  de	  buurt.

April	  2010

-‐De	  mogelijkheden	  voor	  een	  paarse	  coali>e	  werden	  bekeken	  

en	  vervolgens	  afgeschoten.	  GroenLinks	  had	  te	  weinig	  

vertrouwen	  in	  het	  kunnen	  realiseren	  van	  het	  

verkiezingsprogramma	  in	  een	  dergelijke	  coali>e	  en	  zonder	  

GroenLinks	  vond	  onze	  frac>e	  de	  basis	  voor	  deelname	  te	  smal.	  

Deze	  op>e	  kwam	  dus	  daarmee	  te	  vervallen.

-‐In	  de	  raad	  van	  29	  april	  kon	  aangekondigd	  worden	  dat	  de	  

mogelijkheid	  van	  een	  vijfpar>jencoali>e	  onderzocht	  zou	  gaan	  

worden

-‐	  bestemmingsplannen	  Nootdorp-‐Noord	  en	  Dorp-‐Zuid.	  De	  

eerste	  over	  een	  groot	  deel	  van	  Nootdorp,	  de	  tweede	  over	  een	  

vrij	  groot	  deel	  van	  Pijnacker.	  Namens	  de	  PvdA	  gaf	  Amarins	  

Komduur	  aan	  dat	  vooral	  gekeken	  moet	  worden	  naar	  wat	  aan	  
de	  raad	  gevraagd	  is	  met	  betrekking	  

tot	  deze	  bestemmingsplannen,	  

namelijk	  vrijgeven	  voor	  de	  volgende	  

fase,	  het	  indienen	  van	  zienswijzen.	  

Wat	  ons	  betreR	  konden	  deze	  plannen	  

dan	  ook	  door.	  Niet	  helemaal	  gelukkig	  

zijn	  we	  met	  de	  benaming	  Dorp-‐Zuid,	  aangezien	  Pijnacker	  niet	  

het	  enige	  dorp	  is	  in	  onze	  gemeente,	  de	  vlag	  dekt	  de	  lading	  

niet.

-‐Wederom	  de	  situa>e	  rondom	  dierenarts	  Hogendoorn

-‐	  grote	  punt	  op	  de	  agenda	  was	  het	  leerlingenvervoer.	  De	  

gemeente	  wil	  meer	  leerlingen	  via	  opstapplaatsen	  naar	  hun	  

scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  vervoeren,	  in	  plaats	  van	  dat	  ze	  

zoals	  nu	  opgehaald	  worden	  vanaf	  huis.	  Ook	  moeten	  er	  meer	  

leerlingen	  met	  het	  OV	  gaan	  reizen.	  Er	  waren	  een	  aantal	  

amendementen	  ingediend	  door	  GroenLinks	  over	  verkorten	  van	  

Samenstelling	  frac4e	  maart	  tot	  juni	  2010

Nico	  Oudhof	   	   	   frac>evoorziEer	  +	  woordvoerder	  Bestuur

Amarins	  Komduur-‐Daems	  	  woordvoerder	  Ruimte

Marieke	  Steur	  van	  Bijnen	  	  	   woordvoerder	  Welzijn

Jan	  Zandijk	  	   	   	   commissielid	  Welzijn

Joost	  van	  Dijke	  	   	   	   commissielid	  Ruimte

Samenstelling	  frac4e	  vanaf	  juni	  2010:

Naam	   	   	   	   Func4e	   	   	   Woordvoerder	   	   Speerpunt

Amarins	  Komduur-‐Daems	  	   frac>evoorziEer	   	   Ruimte	  en	  Bestuur	   Groen	  /	  Natuur

Marieke	  Steur-‐	  van	  Bijnen	  	   vice-‐frac>evoorziEer	   Bestuur	  en	  Welzijn	   Armoede/	  Par>cipa>e

Jan	  Zandijk	   	   	   voorziEer	  Cie	  Bestuur	   Welzijn	   	   	   Jeugd	  en	  Jongeren/	  
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3

de	  reis>jd,	  kwaliteit	  opstaphaltes	  en	  defini>e	  van	  een	  

opstapplaatsen.	  Het	  CDA	  had	  een	  mo>e	  ingediend	  voor	  

grotere	  ouderpar>cipa>e,	  bijvoorbeeld	  door	  een	  clientenraad.	  

Marieke	  Steur	  liet	  namens	  de	  PvdA-‐frac>e	  weten	  posi>ef	  

tegenover	  de	  amendementen	  te	  staan.	  Gaandeweg	  de	  

discussie	  kwam	  de	  raad	  tot	  de	  conclusie	  dat	  het	  voorstel	  nog	  

niet	  rijp	  was	  voor	  besluitvorming.	  Doordat	  wethouder	  Leo	  

Suijker	  een	  aantal	  toezeggingen	  deed	  over	  de	  verdere	  

uitwerking	  van	  het	  plan,	  is	  besluitvorming	  nog	  even	  uitgesteld	  

in	  afwach>ng	  van	  deze	  nieuwe	  voorstellen	  en	  zal	  de	  raad	  er	  

op	  een	  later	  moment	  op	  terugkomen.

Mei	  2010

-‐Op	  1	  mei	  starten	  de	  coali>eonderhandelingen

-‐Op	  16	  mei	  bereiken	  de	  	  frac>es	  van	  VVD,	  CDA,	  PvdA,	  GL	  en	  

D’66	  op	  hoofdlijnen	  overeenstemming	  in	  de	  

coali>eonderhandelingen.	  Er	  is	  in	  een	  goede	  sfeer	  

onderhandeld	  om	  te	  komen	  tot	  een	  nieuw	  coali>eakkoord.	  Er	  
zijn	  goede	  inhoudelijke	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  

speerpunten	  voor	  onze	  gemeente.	  

-‐Op	  17	  mei	  is	  er	  een	  extra	  ALV	  waarin	  de	  frac>e	  

verantwoording	  aflegt	  aan	  en	  instemming	  vraagt	  van	  de	  

afdeling	  op	  het	  bereikte	  onderhandelingsresultaat.

-‐In	  dezelfde	  vergadering	  krijgt	  Jan	  Zandijk	  een	  erespeld	  

vanwege	  het	  25-‐jarig	  lidmaatschap	  van	  de	  PvdA.

-‐	  op	  23	  mei	  wordt	  Alexander	  geboren,	  zoon	  van	  Marieke	  

Steur-‐van	  Bijnen	  en	  Boudewijn	  Steur.

-‐	  in	  de	  gemeenteraadsvergadering	  van	  donderdag	  27	  mei	  is	  

het	  nieuwe	  college	  van	  

de	  gemeente	  Pijnacker-‐

Nootdorp	  benoemd.	  

Namens	  de	  PvdA	  is	  Nico	  

Oudhof	  als	  wethouder	  

geinstalleerd.	  De	  overige	  

wethouders	  zijn:	  José	  van	  

Egmond	  (CDA),	  Jaap	  van	  

Staalduine	  (D66),	  

Francine	  van	  der	  Jagt	  
(GroenLinks)	  en	  Peter	  

van	  Haagen	  (VVD).

-‐	  Jan	  Zandijk	  is	  per	  27	  mei	  benoemd	  als	  lid	  van	  de	  

gemeenteraad.	  Bovendien	  is	  Jan	  in	  dezelfde	  vergadering	  

gekozen	  tot	  de	  nieuwe	  voorziEer	  van	  de	  commissie	  Bestuur.	  

Hier	  was	  een	  vacature	  ontstaan	  doordat	  de	  vorige	  voorziEer,	  

José	  van	  Egmond,	  benoemd	  is	  tot	  wethouder	  namens	  het	  CDA	  

in	  het	  nieuwe	  college.

Juni	  2010
-‐	  De	  PvdA-‐frac>e	  heeR	  maandag	  7	  juni	  Amarins	  Komduur-‐
Daems	  unaniem	  als	  frac>evoorziEer	  aangewezen.	  Naast	  het	  
frac>evoorziEerschap	  zijn	  in	  de	  PvdA-‐frac>e	  ook	  de	  andere	  
taken	  verdeeld.	  Marieke	  Steur-‐	  van	  Bijnen	  zal	  de	  func>e	  van	  
vicefrac>evoorziEer	  vervullen	  en	  Joost	  van	  Dijke	  is	  
penningmeester.

Zomerreces

September	  2010
-‐	  Drie	  bestemmingsplannen	  ter	  goedkeuring,	  voorontwerop	  
herinrich>ng	  sta>onsloca>e	  Pijnacker,	  jaarverslag	  commissie	  
Welstand,	  uitvoering	  meerjarenprogramma	  Duurzaamheid	  en	  
Milieu.	  Het	  bestemmingsplan	  Ruyven-‐	  Zuidpolder	  van	  
Delfgauw	  kon	  een	  paar	  maanden	  geleden	  bij	  de	  eerste	  
behandeling	  al	  op	  onze	  goedkeuring	  rekenen.	  Van	  een	  nood,	  
er	  is	  meer	  waterberging	  nodig	  in	  onze	  boezem,	  wordt	  een	  
deugd	  gemaakt,	  want	  tegelijker>jd	  krijgen	  natuur	  en	  recrea>e	  

een	  zeer	  forse	  impuls.	  
Dit	  is	  al	  een	  mooi	  
gebied,	  maar	  het	  gaat	  
nog	  een	  stuk	  
aantrekkelijker	  
worden.	  Opvallend	  in	  
deze	  commissie	  was	  
ook	  het	  pleidooi	  van	  
een	  ondernemer	  die	  
een	  presenta>e	  gaf	  
over	  het,	  op	  nomina>e	  

van	  sloop	  staande,	  sta>onsgebouw	  in	  Pijnacker.	  Hij	  ziet	  er	  
brood	  in	  om	  daar	  horeca	  te	  gaan	  ves>gen.	  De	  PvdA	  heeR	  in	  
de	  commissie	  aangegeven	  vooral	  benieuwd	  te	  zijn	  naar	  een	  
beter	  uitgewerkt	  kostenplan,	  inclusief	  de	  kosten	  voor	  de	  
gemeente	  als	  	  het	  voorgenomen	  project	  moet	  worden	  
teruggedraaid.	  Alleen	  dan	  kunnen	  we	  alle	  kosten	  en	  baten	  
zorgvuldig	  tegen	  elkaar	  afwegen.	  Daarbij	  vergeten	  we	  niet,	  
dat	  deze	  afweging,	  met	  veel	  pijn	  en	  moeite,	  door	  de	  vorige	  
raad	  gedaan	  is.	  Onze	  'oude'	  frac>e	  kwam	  toen	  tot	  het	  besluit	  
om	  de	  voorkeur	  te	  geven	  aan	  starterswoningen	  op	  deze	  
loca>e.	  De	  huidige	  frac>e	  vindt	  het	  geen	  goede	  ontwikkeling	  
om	  alle	  las>ge	  beslissingen	  uit	  de	  vorige	  periode	  maar	  weer	  
terug	  te	  draaien.	  Alleen	  als	  er	  daadwerkelijk	  nieuwe	  feiten	  zijn	  
en	  er	  een	  nieuwe	  situa>e	  ontstaat,	  liggen	  de	  kaarten	  anders.
-‐	  Tijdens	  de	  gecombineerde	  commissievergadering	  Bestuur/
Welzijn	  van	  8	  september	  2010	  heeR	  de	  commissie	  een	  
discussie	  gevoerd	  over	  de	  nut	  en	  noodzaak	  van	  de	  invoering	  
van	  cameratoezicht	  bij	  de	  ‘hotspots’	  van	  onze	  gemeente.	  Er	  
spelen	  veel	  gevoeligheden	  bij	  het	  onderwerp	  cameratoezicht.	  
Aan	  de	  ene	  kant	  staat	  de	  veiligheid,	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  
privacy;	  dit	  is	  de	  meest	  gehoorde	  tegenstelling	  in	  het	  debat	  
over	  cameratoezicht.	  Marieke	  Steur	  heeR	  namens	  de	  PvdA	  
aangegeven	  dat	  wij	  het	  gebruik	  van	  cameratoezicht	  een	  zware	  
inbreuk	  vinden	  hebben	  op	  de	  privacy	  van	  onze	  inwoners.
-‐	  In	  deze	  vergadering	  heeR	  de	  PvdA	  voor	  uitstel	  van	  de	  
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discussie	  over	  het	  
sta>ongebouw	  in	  
Pijnacker	  gestemd,	  om	  
meer	  >jd	  te	  hebben	  om	  
alle	  feiten	  goed	  te	  kunnen	  
bestuderen.
We	  waren	  voor	  de	  
uitbreiding	  van	  de	  
mogelijkheden	  van	  een	  
restaurant	  in	  de	  
verkeerstoren	  op	  
Ypenburg,	  hierdoor	  kan	  
de	  verkeerstoren	  
behouden	  blijven.	  
-‐Wij	  hebben	  tegen	  de	  
mo>e	  over	  het	  op	  de	  
gemeentelijke	  

monumentenlijst	  plaatsen	  van	  de	  verkeerstoren	  gestemd.	  De	  
wethouder	  heeR	  een	  toezegging	  gedaan	  met	  een	  voorstel	  te	  
komen	  tot	  plaatsing	  op	  de	  lijst	  en	  een	  toezegging	  dat	  het	  
gehele	  monumentenbeleid	  weer	  eens	  onder	  de	  loep	  gaat.	  De	  
voorliggende	  mo>e	  voegde	  niets	  toe	  aan	  wat	  al	  was	  
toegezegd,	  wij	  waren	  het	  eens	  met	  de	  voorgestelde	  lijn	  van	  de	  
wethouder	  en	  vonden	  de	  mo>e	  overbodig.	  Dat	  betekent	  dus	  
niet	  dat	  we	  het	  oneens	  zijn	  met	  plaatsing	  op	  de	  gemeentelijke	  
monumentenlijst,	  hier	  zijn	  we	  gewoon	  voor.
-‐De	  defini>ekwes>e	  over	  of	  er	  in	  het	  gebied	  van	  het	  
bestemmingsplan	  Ruyven	  Zuid-‐polder	  een	  paardenhouderij	  of	  
paardenfokkerij	  zit	  mocht	  wat	  ons	  betreR	  geen	  struikelblok	  
zijn	  in	  het	  aannemen	  van	  het	  gehele	  plan.	  
-‐De	  technische	  wijziging	  van	  de	  WMO	  werd	  aangegrepen	  door	  
Eerlijk	  Alterna>ef	  voor	  twee	  inhoudelijke	  wijzigingen,	  om	  de	  
hoogte	  van	  bijdrage	  voor	  aanpassing	  aan	  de	  woning	  en	  over	  
de	  verhuisverplich>ng.	  Omdat	  wat	  ons	  betreR	  de	  noodzaak	  
van	  het	  naar	  voren	  halen	  van	  juist	  deze	  twee	  elementen	  niet	  
duidelijk	  werd,	  besloten	  we	  niet	  voor	  de	  mo>e	  te	  stemmen.	  
Redenen	  hiervoor	  waren	  dat	  uit	  jaarverslagen	  van	  de	  WMO-‐
raad	  en	  uit	  het	  rijtje	  afgewezen	  verzoeken	  niet	  naar	  voren	  
kwam	  dat	  het	  een	  probleem	  is	  dat	  meer	  dan	  één	  keer	  
voorgekomen	  is.	  Voor	  hier	  overhaast	  besluiten	  over	  te	  nemen	  
willen	  we	  graag	  meer	  weten	  en	  het	  voorstel	  om	  over	  het	  
gehele	  WMO-‐beleid	  in	  één	  keer	  te	  spreken	  sprak	  ons	  dan	  ook	  
veel	  meer	  aan.	  De	  WMO	  verbeteren	  vinden	  we	  erg	  belangrijk,	  
maar	  dan	  wel	  in	  één	  keer	  goed,	  daar	  waar	  het	  nodig	  is	  en	  
geen	  snelle	  mo>e	  voor	  de	  bühne.

Oktober	  2010
-‐	  In	  de	  raadsvergadering	  op	  28	  oktober	  heeR	  de	  PvdA-‐frac>e	  
gepleit	  voor	  behoud	  van	  het	  sta>onsgebouw.	  Uiteindelijk	  
werd	  een	  mo>e,	  mede	  ondertekend	  door	  de	  frac>es	  van	  
Groen	  Links	  en	  D66,	  door	  de	  vrijwel	  voltallige	  raad	  gesteund.	  
Alleen	  de	  VVD-‐frac>e	  steunde	  de	  mo>e	  niet.	  Voor	  de	  
spreektekst	  van	  PvdA-‐raadslid	  Jan	  Zandijk	  en	  de	  mo>e	  die,	  na	  

enkele	  schorsingen	  en	  afstemmingsberaad,	  uiteindelijk	  werd	  
aanvaard.

November	  2010

-‐	  Begin	  november	  besprak	  de	  gemeenteraad	  van	  Pijnacker-‐

Nootdorp	  de	  begro>ng	  van	  2011.De	  bijdrage	  van	  PvdA-‐

frac>evoorziEer	  Amarins	  Komduur	  viel	  op	  doordat	  wij	  als	  

enige	  frac>e	  expliciet	  de	  aandacht	  hebben	  gevraagd	  voor	  de	  

groeiende	  armoede	  in	  onze	  gemeente.	  De	  PvdA	  heeR	  vooral	  

benadrukt	  dat	  als	  in	  de	  komende	  maanden	  over	  de	  

voorgenomen	  bezuinigingen	  gesproken	  wordt,	  er	  oog	  en	  oor	  

gehouden	  moet	  worden	  voor	  de	  meest	  kwetsbaren.	  Juist	  deze	  

groep	  zal	  zich	  minder	  laten	  horen	  in	  het	  maatschappelijk	  

debat	  over	  waar	  wel	  of	  niet	  gesneden	  kan	  worden	  in	  

beschikbaar	  geld,	  dat	  moet	  zich	  niet	  gaan	  vertalen	  in	  een	  

'minder	  belangrijk	  zijn'.	  Juist	  niet!	  De	  PvdA	  heeR	  het	  College	  

complimenten	  gegeven	  voor	  de	  uitwerking	  van	  het	  Bestuurlijk	  

Uitvoeringsplan.	  De	  grote	  inzet	  van	  het	  College	  op	  het	  

wijkgericht	  werken	  is	  de	  goede	  rich>ng.	  We	  hebben	  

aangegeven	  dat	  er	  geïnvesteerd	  zal	  moeten	  worden	  in	  onze	  
toekomst,	  dus	  dat	  betekent	  fors	  investeren	  in	  de	  jeugd.	  We	  

hebben	  onze	  grote	  zorgen	  over	  eventuele	  bezuinigingen	  bij	  

maatschappelijke	  voorzieningen	  

aangeven,	  juist	  als	  er	  een	  grote	  

instroom	  komt.	  De	  PvdA	  heeR	  een	  

ini>a>ef	  aangekondigd	  waarmee	  

we	  het	  gebruik	  van	  sociale	  

voorzieningen	  willen	  vergroten,	  

zodat	  iedereen	  een	  fatsoenlijk	  

bestaan	  kan	  krijgen	  en	  alle	  

kinderen	  in	  onze	  gemeente	  mee	  kunnen	  doen	  aan	  

ac>viteiten.	  Groen	  is	  een	  kernkwaliteit	  van	  onze	  gemeente,	  

wij	  moeten	  er	  dan	  ook	  alles	  aan	  doen	  om	  het	  te	  behouden	  en	  

zelfs	  te	  verbeteren.	  De	  integrale	  aandacht	  voor	  

verduurzaming,	  als	  rode	  draad	  door	  alle	  onderwerpen	  heen,	  is	  

volgens	  ons	  de	  juiste,	  duurzaamheid	  kan	  niet	  als	  een	  los	  

onderwerpje	  worden	  gezien	  dat	  je	  er	  even	  bij	  doet.	  Het	  gaat	  

ons	  om	  een	  gemeente	  die	  de	  crisis	  te	  lijf	  gaat,	  met	  een	  open	  

blik	  op	  de	  toekomst	  en	  op	  de	  kansen	  die	  voorliggen.	  Hierbij	  

zullen	  we	  iedereen	  nodig	  hebben	  en	  daarom	  moeten	  we	  
zorgen	  dat	  iedereen	  erbij	  hoort,	  dat	  iedereen	  meetelt	  en	  dat	  

iedereen	  mee	  kan	  doen.

December	  2010

-‐de	  raad	  heeR	  kort	  gesproken	  over	  het	  P+R-‐terrein	  Pijnacker.	  

Dat	  is	  officiële	  naam	  voor	  het	  terrein	  waar	  het	  

sta>onsgebouw	  staat.	  In	  de	  vorige	  raad	  is	  een	  amendement	  
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	  aangenomen	  van	  PvdA,	  D66	  en	  GroenLinks	  om	  te	  zorgen	  voor	  

het	  behoud	  van	  het	  gebouw,	  door	  steun	  onder	  de	  bevolking	  te	  

organiseren	  en	  >jd	  te	  nemen	  naar	  alterna>even	  te	  kijken.

Wethouder	  Nico	  Oudhof	  (PvdA)	  liet	  weten	  nog	  volop	  in	  

gesprek	  met	  de	  

projectontwikkelaar	  te	  

zijn	  en	  nog	  geen	  concrete	  

mededelingen	  te	  kunnen	  

doen.	  Dus	  werd	  dit	  punt	  

uitgesteld	  naar	  de	  

raadsvergadering	  van	  16	  

december.

-‐wederom	  aandacht	  voor	  

de	  situa>e	  rondom	  het	  (fiets)parkeren	  bij	  de	  Parade.	  Hoewel	  

door	  de	  wethouder	  nu	  een	  erg	  mooi	  plan	  neergelegd	  is	  

waarin	  ook	  geluisterd	  is	  naar	  de	  wensen	  van	  de	  bewoners	  van	  

de	  Parade,	  is	  de	  PvdA	  nog	  niet	  helemaal	  tevreden.	  De	  Pvda	  wil	  
dat	  de	  capaciteit	  van	  de	  fietsenstalling	  op	  het	  huidige	  peil	  

blijR,	  en	  dat	  de	  fietsenstalling	  aan	  de	  overkant	  beter	  

bereikbaar	  gemaakt	  wordt.	  Dit	  zit	  in	  de	  plannen.	  Ook	  goed	  is	  

dat	  er	  afspraken	  zijn	  gemaakt	  met	  Veolia	  over	  de	  bussen	  die	  

lang	  met	  draaiende	  motor	  onder	  de	  appartementen	  zouden	  

staan:	  dit	  zal	  niet	  meer	  gebeuren.	  Wij	  vinden	  het	  jammer	  dat	  

in	  de	  laatste	  aanpassingen	  er	  voor	  gekozen	  is	  de	  bushalte	  weg	  

te	  plaatsen	  bij	  de	  tramhalte	  en	  nu	  voorbij	  het	  kruispunt	  te	  

situeren.	  wij	  zijn	  voor	  het	  verknopen	  van	  OV-‐verbindingen.	  

Hier	  stappen	  veel	  reizigers	  over:	  zij	  moeten	  nu	  straks	  toch	  65	  

meter	  lopen,	  een	  kruispunt	  oversteken	  en	  de	  halte	  zien	  te	  

vinden.	  Vanuit	  reizigersgemak	  en	  veiligheid	  vindt	  de	  PvdA	  het	  

dus	  geen	  goed	  idee	  om	  de	  halte	  te	  verplaatsen.	  

-‐	  In	  de	  commissie	  Ruimte	  werd	  voor	  de	  eerste	  maal	  gesproken	  

over	  het	  bestemmingsplan	  Duurzame	  Glastuinbouw.	  Hier	  is	  

heel	  veel	  om	  te	  doen	  geweest.	  De	  maar	  liefst	  27	  insprekers	  en	  

een	  dikke	  bundel	  vol	  inspraakreac>es	  zijn	  hiervan	  het	  bewijs.	  

Eigenlijk	  is	  iedereen	  het	  wel	  eens	  over	  de	  grote	  lijnen	  van	  het	  

bestemmingsplan,	  wij	  ook,	  op	  een	  paar	  punten	  na,	  zoals	  

aandacht	  voor	  voldoende	  groen	  in	  het	  gebied.	  Ook	  is	  lang	  niet	  
iedereen	  het	  eens	  

met	  hoe	  de	  

Komkommerweg	  

die	  met	  dit	  

bestemmingsplan	  

ook	  mogelijk	  wordt,	  doorberekend	  wordt	  aan	  tuinders	  en	  in	  

mindere	  mate	  aan	  de	  bewoners,	  dit	  wordt	  het	  exploita>eplan	  

genoemd.	  Het	  is	  de	  eerste	  keer	  sinds	  de	  nieuwe	  Wet	  op	  de	  

Ruimtelijke	  Ordening	  dat	  een	  plan	  op	  deze	  manier	  

doorberekend	  wordt	  aan	  degenen	  die	  er	  het	  meeste	  profijt	  

van	  zullen	  hebben.	  De	  tuinders	  zullen	  verhoudingsgewijs	  ook	  

meer	  moeten	  bijdragen,	  hierop	  zijn	  dan	  ook	  veel	  bezwaren	  

gekomen.	  Wat	  ons	  betreR	  zijn	  juridische	  procedures	  bijna	  niet	  

uit	  te	  sluiten.	  Ofwel	  vanuit	  de	  tuinders	  die	  het	  niet	  eens	  zijn	  

met	  de	  gemeente	  die	  de	  wet	  uitvoert,	  ofwel	  vanuit	  andere	  

overheden	  die	  de	  gemeente	  dwingen	  (als	  die	  besluit	  het	  niet	  

te	  doen)	  te	  dwingen	  alsnog	  tot	  doorberekening	  van	  de	  kosten	  

over	  te	  gaan.	  	  

Namens	  de	  	  PvdA	  vroeg	  Amarins	  Komduur-‐Daems	  aandacht	  

voor	  de	  toon	  van	  de	  discussie	  over	  het	  exploita>eplan,	  en	  het	  

onnodig	  in	  een	  kwaad	  daglicht	  zeEen	  van	  de	  ambtenaren	  die	  

hard	  aan	  dit	  stuk	  gewerkt	  hebben.In	  de	  hoorziSng	  en	  ook	  in	  

de	  media	  zijn	  de	  ambtenaren	  die	  het	  stuk	  opgesteld	  hebben	  

voor	  van	  alles	  en	  nog	  wat	  uitgemaakt.	  Maar	  zij	  zeEen	  slechts	  

op	  papier	  wat	  eerder	  is	  afgesproken	  door	  College	  en	  Raad.	  

Dus	  als	  er	  aanmerkingen	  zijn,	  dan	  moeten	  ze	  wel	  rich>ng	  het	  

goede	  adres.	  Het	  is	  te	  gemakkelijk	  om	  ‘de	  ambtenaar’	  maar	  
de	  schuld	  te	  geven	  van	  alles	  dat	  niet	  deugt,	  dat	  gaat	  niet	  aan.	  	  

De	  PvdA	  heeR	  dan	  ook	  gevraagd	  aan	  wethouder	  van	  

Staalduine	  om	  voor	  zijn	  ambtenaren	  op	  te	  komen	  en	  daar	  was	  

hij	  ook	  toe	  bereid.	  Vervolgens	  hebben	  we	  aangegeven	  dat	  

voor	  sommige	  kavels	  aan	  de	  rand	  van	  het	  bestemmingsplan	  

het	  twijfelach>g	  is	  of	  zij	  terecht	  onder	  duurzame	  

glastuinbouw	  vallen,	  en	  dat	  hierdoor	  misschien	  bewoners	  en	  

ondernemers	  in	  de	  knoop	  met	  de	  regels	  gaan	  komen.	  Vooral	  

hebben	  we	  onze	  zorg	  geuit	  over	  het	  groene	  karakter	  van	  het	  

plan.	  Vervolgens	  zijn	  we	  nog	  kort	  ingegaan	  op	  het	  

exploita>eplan.	  Wij	  zijn	  benieuwd	  naar	  de	  second	  opinion	  die	  

het	  CDA	  heeR	  laten	  maken,	  en	  wachten	  op	  het	  juridisch	  

advies.	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  de	  PvdA	  van	  mening	  is	  dat	  de	  

wet	  uitgevoerd	  moet	  worden	  zoals	  de	  experts	  aangeven	  dat	  

het	  zou	  moeten.

-‐De	  gemeentelijke	  heffingen	  2011	  en	  de	  nota	  lokale	  heffingen	  

zijn	  in	  de	  raad	  van	  december	  vastgesteld.	  Namens	  de	  PvdA	  

heeR	  Amarins	  Komduur	  voor	  

zaken	  als	  de	  afvalstoffenheffing	  

samen	  met	  Petra	  Graafland	  
van	  GroenLinks	  gekeken	  of	  het	  

mogelijk	  was	  een	  grotere	  

groep	  mensen,	  namelijk	  zij	  die	  

net	  boven	  het	  bijstandsniveau	  

ziEen,	  voor	  kwijtschelding	  in	  aanmerking	  te	  laten	  komen.	  

Helaas	  bleek	  dit	  niet	  mogelijk	  door	  landelijke	  regelgeving.	  

Maar,	  hierdoor	  laten	  we	  ons	  niet	  tegenhouden	  en	  de	  

komende	  >jd	  zullen	  we	  blijven	  proberen	  juist	  voor	  deze	  

kwetsbare	  groep	  te	  kijken	  waar	  we	  nog	  wel	  wat	  kunnen	  doen.	  	  

Dit	  zal	  vooral	  gaan	  ziEen	  in	  maatwerk,	  naar	  ons	  idee	  is	  hier	  
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Behalve	  over	  kwijtschelding	  ging	  het	  over	  nog	  een	  belangrijk	  

onderdeel	  van	  de	  gemeentelijke	  heffingen,	  namelijk	  de	  leges	  

als	  je	  een	  paspoort,	  ID-‐kaart	  of	  rijbewijs	  aanvraagt.	  

Gemeentebelangen	  kwam	  met	  een	  sympathiek	  voorstel	  om	  

14-‐jarigen	  alvast	  een	  gra>s	  ID-‐kaart	  te	  geven,in	  afwach>ng	  

van	  een	  uitspraak	  van	  de	  rechter	  om	  dit	  landelijk	  in	  te	  voeren.	  

Aangezien	  wij	  ons	  niet	  willen	  mengen	  in	  zaken	  die	  nog	  onder	  

de	  rechter	  zijn,	  immers	  poli>ek	  en	  rechtspraak	  zijn	  twee	  

gescheiden	  machten,	  hebben	  wij	  niet	  voor	  dit	  amendement	  

gestemd.

Het	  voorstel	  van	  de	  VVD	  over	  de	  zogenoemde	  'schriktarieven'	  

hebben	  we	  wel	  gesteund.	  Dit	  is	  een	  bedrag	  dat	  je	  nog	  

bovenop	  de	  leges	  voor	  een	  paspoort	  of	  rijbewijs	  moet	  betalen	  

als	  je	  een	  nieuwe	  nodig	  bent	  vanwege	  verlies	  of	  diefstal.

De	  PvdA-‐frac>e	  vindt	  dat	  iemand	  die	  slachtoffer	  is	  van	  

bijvoorbeeld	  een	  tasjesdief	  niet	  nog	  een	  keer	  gestraR	  hoeR	  te	  

worden	  en	  onder	  andere	  daarom	  hebben	  we	  dit	  VVD-‐
amendement	  mede	  ondertekend.	  

-‐Situa>e	  Oranjehof:	  PvdA-‐frac>e	  bezorgd	  over	  de	  inhoud	  en	  

de	  toon	  van	  de	  discussie	  over	  Oranjehof	  In	  de	  omgeving	  rond	  

de	  Oranjehof	  is	  veel	  onrust	  ontstaan	  vanwege	  de	  mogelijke	  

ves>ging	  van	  een	  groep	  (ex-‐)psychiatrische	  pa>ënten	  in	  

voormalige	  aanleunwoningen.	  De	  PvdA-‐frac>e	  heeR	  in	  een	  

ingezonden	  brief	  in	  de	  Telstar	  haar	  standpunt	  duidelijk	  

gemaakt.	  Er	  moet	  ook	  voor	  deze	  groep	  mensen	  een	  plek	  zijn,	  

midden	  in	  onze	  samenleving,	  midden	  in	  onze	  gemeente.	  Want	  

iedereen	  telt	  mee.	  Maar	  dit	  niet	  zonder	  de	  buurtgenoten	  

serieus	  te	  betrekken	  bij	  de	  ves>ging,	  ook	  de	  wijkbewoners	  

moeten	  gehoord	  worden.	  


