
 

 
 

Jaarverslag 2014 fractie PvdA 

Samenstelling fractie 

2014 begon met een andere fractiesamenstelling, vanwege de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Samenstelling fractie: januari t/m maart 2014 

Amarins Komduur-Daems, Marieke van Bijnen, Jan Zandijk en Saskia Kleewein. 

Inhoudelijke rolverdeling 

        Amarins Komduur-Daems: Ruimte en Bestuur. Speerpunten: Economie en Wonen. 

        Marieke van Bijnen: Welzijn en Bestuur. Speerpunten: Armoede en Participatie. 

        Jan Zandijk: Welzijn. Speerpunt: Jeugd en Jongeren, Fietsen en Ombudswerk. 

        Saskia Kleewein: Bestuur. Thema’s Veiligheid en detailhandel. 

Samenstelling fractie: april t/m december 2014 

Amarins Komduur-Daems, Saskia Kleewein, Jan- Willem Maas, Hans Voerknecht en Marieke van Bijnen 

Inhoudelijke rolverdeling 

        Amarins Komduur-Daems en Hans Voerknecht: woordvoerders Ruimte, Natuur, Milieu, Wonen en Mobiliteit. En 

tijdelijk ook Economie en Detailhandel (overgenomen van Saskia Kleewein 

        Jan- Willem Maas en Marieke van Bijnen: woordvoerders Welzijn, Zorg, Kunst & Cultuur, Sport, Bestuurlijke thema’s en 

Veiligheid. 

 

Deelname aan commissies e.d. 

        Algemeen Bestuur Dobbeplas: Amarins (dit gaat Amarins op zeer korte termijn aan een ander raadslid overdragen/ 

buiten de fractie) 

        Rekenkamercommissie: Amarins 

        Rekeningencommissie: Marieke 

        Agendacommissie: Marieke 



        Presidium: Marieke 

        Klankbordgroep Sociaal Domein: Marieke en Hans 

Verkiezingen 

Onder leiding van onze campagnecoördinator Dirk Bazuin hebben wij een mooie campagne neergezet. We waren 

vertegenwoordigd op alle verkiezingsdebatten, die door verschillende kandidaten zijn gevoerd en we zijn veel de straat 

op gegaan. Hans Voerknecht heeft namens de afdeling en samen met GroenLinks een zeer succesvolle bijeenkomst 

georganiseerd over Sociaal Doe het Zelven. Ook de Valentijnsactie van het bestuur – dat nu al een echte partijtraditie 

begint te worden- viel precies in de campagnetijd en was een groot succes. Als verrassing kwam ook minister Ploumen 

nog naar Pijnacker voor een politiek café over ‘Eerlijk werken en duurzaamheid’ We hebben in de gehele campagne 

onze inhoudelijke pijlers: betaalbaar wonen, meer werkgelegenheid en goede zorg goed gepresenteerd. Helaas blijkt 

tijdens de uitslagenavond na de gemeenteraadsverkiezingen dat een goede campagne geen garantie is op een goede 

verkiezingsuitslag. Hoewel we in 2010 al teleurgesteld waren met drie zetels, hebben we nu maar twee zetels voor onze 

partij in de gemeenteraad in mogen nemen. We hadden echt gehoopt op drie zetels en we hadden ook vele kandidaten 

op de lijst die zeer geschikt zijn voor het raadswerk dus de teleurstelling was zeer groot. Het was extra verdrietig, 

omdat Saskia Kleewein volledig ingewerkt in de fractie en raad, en zeer gemotiveerd niet op die derde zetel hebben 

kunnen krijgen. 

Afscheid Jan Zandijk 

Op 26 maart 2014 namen wij afscheid van Jan Zandijk. Het was een bewust afscheid, want Jan had zichzelf niet meer 

herkiesbaar gesteld, omdat zijn hart meer ligt bij de uitvoering van het beleid in het sociaal domein. Toen Jan Zandijk bij 

zijn aftreden direct kenbaar maakte dat hij Victor Schipper opvolgt als voorzitter van de Wmo-raad, was dit een 

welkome verrassing. Hier heeft hij de directe relatie met onze inwoners die aangewezen zijn op de zorg en welzijn of als 

professional, vrijwilliger of als mantelzorger betrokken zijn. Zijn ervaring als voorzitter van Ypsilon en als raadslid komen 

hier mooi van pas. 

Coalitieonderhandelingen 

Na de verkiezingen ging een lang proces van coalitie- onderhandelingen van start met als resultaat een 

Hoofdlijnenakkoord van de raad met een college die namens de raad uitvoert. Wij hebben het Hoofdlijnenakkoord zeer 

positief ontvangen, omdat onze raad hierin kiest voor een gemeente die aansluit bij initiatief in de samenleving, uitgaat 

van de vraag van inwoners en niet van het beleid van de gemeente en dat we dit vooral samen doen.  Ondertussen 

heeft een lang onderhandelingsproces er voor ons toe geleid dat we met elkaar in de fractie en met andere fracties in 

de raad veel contact hebben gehad en hierdoor op een positieve, waardevolle manier hebben kennisgemaakt. Dit heeft 

concreet bijvoorbeeld al geleid tot een intensieve samenwerking met de fractie en het bestuur van GroenLinks. 

Inhoudelijke lijn van de fractie vanaf maart 2014 

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘Samen aan de slag’ is leidend geweest in het politieke werk van de fractie. Dit 

verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden van de afdeling op 27 november 2013 en was de basis voor de stem 

van onze kiezers op 19 maart 2014. 

Onze politieke basis, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma: 

‘Voor de PvdA Pijnacker- Nootdorp is het sociaal- democratische gedachtengoed leidend. Vrijheid, democratie, 

rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de PvdA. Concreet betekent dit dat wij kiezen 

voor een zorgzame gemeente waarin we onze mooie individuele vrijheid hebben aangevuld met de 

verantwoordelijkheid voor omkijken naar elkaar. Samen vormen wij een gemeenschap waar iedereen een kans krijgt 



om het beste uit zichzelf te halen.’ 

Onze zeven inhoudelijke uitgangspunten 

1. Al onze inwoners hebben talent. Dit talent niet benutten is een gemiste kans voor onze samenleving. Daarom helpen 

wij graag mensen aan een opleiding of werk, ook mensen die op het eerste oog minder kansrijk zijn. De gemeente sluit 

aan bij het initiatief in de samenleving en vervult hierin een activerende en verbindende rol. Samen zorgen wij voor een 

florerend en toegankelijk aanbod van sport en cultuur. 

2. Een krachtige lokale economie is gebaat bij veel participatie van ondernemers bij het gemeentelijk beleid, 

aanbestedingsvoordeel voor lokale ondernemers en een lange termijnstrategie om een duurzame lokale economie met 

kansen voor ondernemers, inwoners en milieu in onze gemeente te realiseren. Wij pakken de overcapaciteit van 

bedrijventerreinen aan. 

3. Onze inwoners hebben recht op een fatsoenlijk bestaan. Wij helpen inwoners die moeten rondkomen van een 

inkomen tot 110% van het sociaal minimum hierbij. Kinderen zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Kinderen 

moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. 

4. Ook hulpbehoevende inwoners hebben de verantwoordelijkheid om eerst zelf met hulp van hun omgeving hun zorg 

te organiseren. De gemeente helpt zodra dit niet (meer) lukt en zet alles in om dit te voorkomen door preventieve inzet 

van collectieve voorzieningen zoals wijkgebonden activiteiten, mantelzorgondersteuning, zorgnetwerken, 

ouderenbeleid en een goede informatievoorziening. 

5. Geven om en zorgen voor elkaar is ook zorgdragen voor een beter milieu met veel groen voor mens en dier. 

6. Wonen, werken en recreëren is voor iedereen bereikbaar, de gemeente sluit het aanbod altijd aan op de vraag. De 

PvdA streeft naar een evenwichtig en toegankelijk aanbod op deze drie aandachtsgebieden voor al onze inwoners. Een 

voorbeeld: het aanjagen van de woningbouw voor met name lagere middeninkomens. 

7. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De PvdA wil zo weinig mogelijk bezuinigen op de gemeentelijke 

voorzieningen wanneer deze nadelig zijn voor het inkomen van de huishoudens op het niveau van 100-110% van het 

sociaal minimum. Wij bezuinigen niet op: re-integratie, participatie en zorg. 

De drie prioriteiten van de PvdA- fractie zijn: 

1.   Inwoners kunnen meedoen aan de samenleving, vooral op het gebied van de arbeid.  

2.   Een passende zorg op gebied WMO en jeugdzorg  

3.   Woningen voor de lage- en middeninkomens.  

Hoofdlijnenakkoord: Samen Doen! 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft de PvdA- fractie- met steun van haar leden tijdens een 

ALV-  op 12 mei 2014 in de raadsvergadering (samen met 10 andere raadsfracties) steun gegeven voor het 

‘Hoofdlijnenakkoord: Samen Doen!’.   

Alle uitgangspunten en drie prioriteiten van de PvdA worden in meer of mindere mate genoemd in het 

hoofdlijnenakkoord. De fractie van de PvdA heeft op twee onderwerpen haar steun niet gegeven.  Dat zijn de volgende 

onderwerpen: 1. De bezuiniging op de subsidies voor particulier initiatief en 2. Het financieel plafond/budget leidend is 

voor de decentralisaties. In het najaar wordt in het uitvoeringsprogramma meer duidelijk op welke manier het 



Hoofdlijnenakkoord zal bijdragen aan de realisering van de uitgangspunten/ speerpunten van de PvdA.  Met name het 

laatste bezwaar is een harde afspraak die wij met onze leden en kiezers hebben gemaakt in ons verkiezingsprogramma. 

Politieke omgeving 

Door een lang en intensief onderhandelingsproces voor het Hoofdlijnenakkoord hebben wijin de fractie en met andere 

fracties in de gemeenteraad veel contact gehad. Hierdoor hebben wij op een positieve, waardevolle manier 

kennisgemaakt met de nieuwe samenstelling en dynamiek van de gemeenteraad. Dit heeft concreet  al geleid tot een 

intensieve samenwerking met de fractie en het bestuur van GroenLinks. In deze nieuwe samenwerking in de raad werkt 

de PvdA fractie verder goed samen met PvdD, EA en D’66 op basis van inhoudelijke en personele binding. Ook met de 

andere partijen, zoals LPN, LL en Trots is de samenwerking goed. Op inhoudelijke thema’s zoals starterswoningen en 

‘Sociaal Doe Het Zelven’, liggen er kansen voor samenwerking methet CDA . Met de fractie van de VVD is gebleken dat 

er veel raakvlakken zijn m.b.t.  de visie op maatwerk. 

Decentralisaties  

Uiteraard heeft 2014 in het teken gestaan van de decentralisaties. Wij hebben ingestemd met alle verordeningen en 

beleidsplannen in het sociaal domein. We hebben- samen met D’66- een amendement aangenomen gekregen waarin 

we als gemeente op een meer volwaardige manier kiezen voor het PGB en samen met GroenLinks hebben we de 

toezegging gekregen dat het college aan de slag gaat met het realiseren van een ombudsfunctie voor het sociaal 

domein. 

Motie Jeugdsport- en cultuurfonds 

Op woensdag 15 oktober 2014 bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma en programmabegroting 2015 

heeft de fractie een motie Jeugdsport- en cultuurfonds ingediend. Het doel van de motie was om de wachtlijst van 

73 kinderen die willen sporten en deelname cultuur tot 110% van sociaal minimum weg te werken. Het is gelukt 

om de gehele raad hierin mee te krijgen, waardoor alle kinderen die mee willen doen aan sport of cultuur dit ook 

daadwerkelijk kunnen doen. 

Wonen 

De gemeentelijke ambities rondom wonen, laat voor onze fractie nog veel te wensen over. Het blijkt nog steeds dat 

onze vraag om onze woningvoorraad nog beter aan te laten sluiten op de woningbehoefte van onze inwoners, nog 

niet opgepakt kan worden. Wij wachten het aangekondigde onderzoek in het Hoofdlijnenakkoord naar 

verbetering van de huisvestingskansen af, dit wordt in april 2015 verwacht. De fractie heeft in 2014 vele malen 

aandacht gevraagd voor meer betaalbare woningen in onze gemeente. Voor starters, voor ouderen en voor onze 

inwoners met een kleine beurs. Het blijft helaas politiek moeizaam om hier goede stappen in te zetten, ook 

vanwege de huidige woningmarkt en de woningbouwcorporaties die op dit moment niet willen investeren in 

nieuwe sociale woningbouw. In 2015 worden de nieuwe plannen voor Ackerswoude en Keijzershof 

gepresenteerd, hier zal de fractie opnieuw politiek draagvlak zoeken voor betaalbare huisvesting. 

Weekverslagen 

De fractie doet wekelijks verslag van het reilen en zeilen in de gemeenteraad en de politiek in Pijnacker-Nootdorp. 

Deze verslagen zijn terug te lezen via de website.  

Vooruitblik 2015.  

Wij gaan met veel enthousiasme aan de slag met het nieuwe politieke jaar. Een jaar waarin we nauwlettend gaan 

volgen dat geen van onze inwoners in de knel komt met de decentralisaties. Wij gaan daarnaast aan de slag met de 

verdere realisatie van onze drie speerpunten: betaalbare woningen, meer mensen aan het werk en goede zorg. Wij 



 

realiseren ons dat we dit vooral samen moeten doen en willen doen. Ideeën vanuit onze leden zijn hierbij heel welkom, 

kom vooral eens langs bij de fractievergaderingen of nodig ons uit. We komen graag langs 

 
     

 

 


