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Plotseling was Pijnacker-Nootdorp volop in het nieuws door de actie van een inwoner rond het acht uur journaal.
Toen ik de volgende ochtend over de Nieuwkoopseweg naar mijn werk fietste zag ik nog een busje van de televisie
omroep, compleet met opgestelde camera, staan. Maar zo snel als zo’n gebeurtenis op komt, zo snel ebt hij ook
weer weg. De indrukken zullen het langst blijven hangen bij de bewoners van de Nieuwkoopseweg. Het is daarom
goed dat het college snel heeft gehandeld en de bewoners heeft geïnformeerd door middel van een brief.
Zo hectisch als de hierboven beschreven actie zo rustig is de start van de raad in 2015. Bij de besluitvorming in
januari werd maar één amendement ingediend wat alleen gesteund werd door de indiener (Trots) en dus
verworpen. Ook februari laat een korte agenda zien. De normaal al zo korte maand wordt nog verder ingekort
door de voorjaarsvakantie.
De komende tijd zullen er naast het gemeenteraadswerk vooral activiteiten zijn rond de Provinciale staten- en
Waterschaps-verkiezingen op 18 maart. De ChristenUnie-SGP heeft besloten mee te doen aan de verkiezingen van
het Waterschap Delfland. Dat is voor ons de eerste keer. Daarom moesten er voldoende ondersteuningsverklaringen worden verzameld. Wij zijn dankbaar dat dit ruimschoots gelukt is. Onze plaatsgenoot Harm Roeten
e
zal namens de SGP als 2 kandidaat op de lijst staan. Vanuit onze fractie staan ook Frank Lekkerkerk en
ondergetekende (als lijstduwers) op de lijst. In het Waterschap kunnen wij uitdragen hoe belangrijk het is om
zorgvuldig met Gods schepping om te gaan. Daarom vragen wij ook voor dit werk uw gebed en meeleven.
Rob van der Welle, fractievoorzitter,
namens de fractie ChristenUnie-SGP

Deze maand:
Deze maand de al eerder aangekondigde presentaties, verzorgd door het college, over de voortgang van
Ackerswoude en Keijzershof. Verder maar 3 agendapunten waarvan het bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 het
meeste debat zal opleveren. Op dit bestemmingsplan zijn 23 zienswijzen ontvangen. Het is aan ons om deze
zienswijzen en de beantwoording door het college te wegen. Voor Tuindershof is besloten dat hier de komende 10
jaar geen activiteiten zullen plaats vinden en dat er daarom niets aan de bestemming zal wijzigen. Na 10 jaar moet
een bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Als er binnen die 10 jaar geen activiteiten worden verwacht,
mag je ook de bestemming niet wijzigen. Er zijn nu dan ook geen zienswijzen op dit bestemmingsplan ontvangen.
De vaststelling van de bebouwde kom-grenzen is meer een technische exercitie.
Hier volgt de agenda. De vergaderingen zijn live via de website van de gemeente te volgen. Een bezoekje aan de
publieke tribune kan natuurlijk ook altijd.
Vergaderstukken zijn ook te vinden op de site van de gemeente.

LET OP: Op 12 februari vanaf 19:00 uur verzorgt het college de volgende presentatie(s):
- Voortgang Ackerswoude
- Voortgang Keijzershof
Raadssessie 05 – 2015

Donderdag 12 februari 2015
Oordeelvorming

Voorzitter: L. Kroese

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

Griffier: S. Kijzers

2

Mededelingen

3

Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen)

4

Onderwerpen die ten behoeve van de oordeelvorming worden voorgelegd

a

20:05

Vaststellen bestemmingsplan Lint Oude Leede 2

b

20:40

Vaststellen bestemmingsplan Tuindershof
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c

21:35

Vaststelling bebouwde kom grenzen

5

21:45

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 12 februari:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41382

Raadssessie 06 - 2015

Donderdag 19 februari 2015
Besluitvorming

Voorzitter: F. Ravestein

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

Griffier: S. Heerdink

Mededelingen

2
3

Onderwerpen die ten behoeve van de besluitvorming worden voorgelegd

a

20:05

Vaststellen bestemmingsplan Lint Oude Leede 2

b

20:15

Vaststellen bestemmingsplan Tuindershof

c

20:25

Vaststelling bebouwde kom grenzen

4

20:30

Besluitenlijsten: Raadssessie 03 Oordeelvorming 22 januari 2015

5

Bekrachtigingsbesluiten

6

Benoemingsbesluiten

7

Lijst van ingekomen stukken

8

MATS-lijst

9

Vragenuur

10

20:45

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 19 februari:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41413

Toelichting BOB-model:
De behandeling van agendapunten vindt in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp plaats in 3 stappen, dit wordt het BOBmodel genoemd.
BOB staat voor Beeldvormend, Oordeelvormend, Besluitvormend:
• In de Beeldvormende vergadering wordt informatie ingewonnen. Er kunnen “technische” vragen worden gesteld. Er worden
dan nog geen meningen gedeeld.
• In de Oordeelvormende vergadering vindt het debat plaats en is er een discussie om elkaar te overtuigen. Aan het einde van
het debat kan worden aangegeven of er een motie of amendement ingediend gaat worden.
• In de Besluitvormende vergadering worden uiteindelijk de besluiten genomen en alleen nog maar gediscussieerd over de
moties of amendementen.
Aan de Besluitvormende vergaderingen mogen alleen raadsleden deelnemen. In de andere vergaderingen ook ‘fractieleden van
buiten de raad’. Voor de ChristenUnie-SGP is dit Rien Kaptein (zie: http://pijnacker-nootdorp.christenunie-sgp.nl/page/9754 ).
Bij kleinere onderwerpen worden de Beeldvormende en Oordeelvormende fase gecombineerd.
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Verkiezingsbijeenkomst:
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