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Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief (4 juni 2015) is er heel wat gepasseerd in Pijnacker-Nootdorp. Er
heeft crisis opvang voor vluchtelingen plaatsgevonden, er is een wethouder vertrokken en een nieuwe wethouder
benoemd. In deze nieuwsbrief zullen wij aangeven wat onze rol, standpunt en/of inbreng is geweest. Ook op de
site publiceren wij regelmatig wat van ons werk in de raad. In deze nieuwsbrief zullen wij daar ook naar verwijzen.
Wij nodigen u sowieso uit om ook regelmatig de site te bezoeken. Wij hopen u met de nieuwsbrieven en de site
betrokken te houden bij de plaatselijke politiek. Als u toch nog vragen heeft mag u altijd contact opnemen. Weer
veel leesplezier toegewenst.
Rob van der Welle, fractievoorzitter,
namens de fractie ChristenUnie-SGP

Juni
Algemene beschouwingen bij de kadernota
Zoals al in de vorige nieuwsbrief aangegeven is de Kadernota erg belangrijk in de financiële jaarcyclus. Dat is het
moment om nieuw beleid en nieuwe kaders vast de stellen voor de begroting van het volgende jaar. Op de site is
de volledige inbreng in de eerste termijn weergegeven. http://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/page/11610
Wij zijn tevreden over de strikte begrotingsdiscipline. Op deze wijze houden wij onze begroting sluitend. Maar
waakzaamheid is geboden. Met name de risico’s die er nog zijn in samenhang met onze bouwlocaties blijven
aanwezig (als de verkoop van huizen stagneert kost dat veel geld).
Wij hebben een motie mede ingediend waarin wij het college opdragen de mogelijkheid van een kortingspas te
onderzoeken. Het gaat dan om een pas die het mogelijk maakt om bewoners en gezinnen die minder draagkrachtig zijn toch deel te laten nemen aan sociale en culturele activiteiten. In alle omliggende gemeenten bestaat
al een dergelijke pas. Organisatie die betrokken zijn bij de doelgroep geven aan dat een dergelijke pas in PijnackerNootdorp gemist wordt. Ons plan was om de motie zelf in te dienen maar Eerlijk Alternatief was ons net voor. Wij
hebben nog wel meegedacht in het opstellen van de definitieve tekst van de motie en andere partijen
gemotiveerd om met de motie in te stemmen.
Vertrek wethouder
Geheel onverwacht deed op 2 juli (ex) wethouder Van Haagen de mededeling dat hij stopt met het wethouderschap en zich weer gaat richten op het bedrijfsleven. Hierdoor kwam meteen de discussie op tafel of vervanging
van de wethouder wel noodzakelijk was. Oud burgemeester De Prieëlle heeft - op verzoek -geïnventariseerd wat
e
de mogelijkheden waren en hoe de partijen er in stonden. Wij hebben aangegeven voorstander te zijn voor een 4
wethouder. Daarvoor hadden wij de volgende argumenten. Financieel kunnen wij de teugels nog niet laten vieren.
Een wethouder die deze portefeuille als grootste aandachtspunt heeft is gewenst. De rolverdeling binnen het
college werkt goed. En het is belangrijk dat het college voldoende capaciteit heeft om Pijnacker-Nootdorp te
vertegenwoordigen in allerlei samenwerkingsverbanden die wij in de regio hebben.
Omdat het gaat om personen vinden besprekingen over dit onderwerp in de vertrouwelijkheid in het presidium
(overleg van fractievoorzitters met de burgemeester) plaats.
Op deze plaats willen wij Peter van Haagen nogmaals bedanken voor zijn in zet voor de gemeente in de afgelopen
jaren.

September
Vluchtelingendebat
Inmiddels zijn de vluchtelingen weer vertrokken uit onze crisisopvang. In september kwam het college met de
mededeling dat zij crisisopvang aan de COA (Coördinatiecentrum Opvang Asielzoekers) gingen aanbieden. In
principe was het een mededeling omdat crisisopvang een bevoegdheid van het college is. Zonder twijfel heeft u
meegekregen wat voor een reacties dit heeft teweeggebracht. Een aantal partijen in de raad waren vooral
ontstemd over de manier van communiceren naar de raad. Het college heeft ook aangegeven dat dit beter kon.
Wij hebben vooral benadrukt en opgeroepen een positieve houding te hebben t.o.v. de crisisopvang in plaats van
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uit te gaan van doemscenario. Wij zijn blij en dankbaar dat alles goed en positief mocht verlopen. Dat het ook
heeft geholpen om over vooroordelen heen te stappen. In de beschouwing bij de begroting hebben wij hier nog
aandacht aan besteed.
Benoeming wethouder Melzer
e
In de raadsvergadering is openbaar het besluit genomen om een 4 wethouder te benoemen en heeft wethouder
Piet Melzer de belofte afgelegd. Zoals al eerder aangegeven wordt zo’n benoeming voornamelijk in het presidium
voorbereid. Zonder verder in details te treden hebben wij als ChristenUnie-SGP hierin ook duidelijk onze
verantwoordelijkheid genomen. Belangrijk voor ons was dat de kandidaat snel inzetbaar was. Gezien het feit dat
de raad bijna unaniem voor de benoeming van wethouder Melzer heeft gestemd (stemming is schriftelijk en
anoniem) geeft aan dat wij het proces zorgvuldig hebben doorlopen.
Bij het eerste optreden van wethouder Melzer in de raad waren wij onder de indruk van zijn kennis en kunde
binnen de korte periode die hij in functie was.
Huisvuilinzameling
In de besluitvormende raad was het de bedoeling om de eerste besluiten te nemen in de richting van een andere
manier van huisvuilinzameling. Op initiatief van de partijen is dit van de agenda gehaald omdat er te veel
verdeeldheid is over dit onderwerp.
Wat is de achtergrond? Vanuit de landelijk overheid is er een doelstelling vastgesteld dat wij in 2020 75% van ons
afval scheiden en per persoon maximaal 100 kg restafval per jaar genereren. Wanneer wij op de huidige manier
ons afval blijven inzamelen zullen wij dat percentage nooit halen. Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Het
voorstel was om samen met omliggende gemeenten, die ook gebruik maken van het afvalverwerkingsbedrijf
Avalex, te kiezen voor omgekeerd inzamelen.
Afvalscheiding vraagt een mentaliteitsverandering van de bewoners waarvoor ze gemotiveerd moeten zijn. Als wij
als raad, door verdeeld te zijn over dit onderwerp, die motivatie niet uitstralen … hoe moeten wij de bewoners dan
enthousiast krijgen. Voor ons een reden om in te stemmen met het (voorlopig) van de agenda af halen.

Deze maand:
Algemene beschouwing bij de begroting
Ook de inbreng in eerste termijn bij de algemene beschouwing op de begroting is op de site geplaatst.
http://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/page/11610. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om
nogmaals onze dank uit te spreken naar het college maar ook naar de vele vrijwilligers voor hun inzet bij de
crisisopvang van vluchtelingen. Vanuit het Bijbelse gebod je naaste lief te hebben als jezelf ook opgeroepen om
een humaan, betrokken en realistisch beleid te blijven voeren.
Wij hebben aandacht gevraagd voor het tekort aan betaalbare (huur) woningen. In november zal de
‘uitvoeringsstrategie wonen’ aan de raad worden aangeboden. Wij hopen dan op een goede en vruchtbare
discussie.
Wij hebben een motie van de PvdA mede ingediend waarmee wij het college opdragen een debat te organiseren
over het armoede beleid. Als ChristenUnie-SGP hebben wij aangeven dat bij ons daar het zwaartepunt ligt op de
preventie. Hoe voorkom je dat mensen in de schulden komen door leningen, etc.
Bijna raadsbreed, en ook door ons, is een motie ingediend over de rotonde op de N470 bij wijk Keijzershof. In het
verleden is door de provincie gesteld dat er niet meer rotondes op de N470 mogen komen, omdat dit de
doorstroom zou belemmeren. Door de doortrekking van de Komkommerweg, t.b.v. de ontsluiting van o.a. de
tuinbouw aan de Schimmelpenninck van der Oyeweg, zou de rotonde bij Keijzershof moeten vervallen en worden
omgebouwd tot een afslag waardoor bereikbaarheid van de wijk en Oude Leede verslechterd. Voor de
bereikbaarheid van de Oude Leede zou er dan een extra parallelweg moeten worden aangelegd die ten koste gaat
van open weide landschap. Het college is al langer in gesprek met de provincie over het behoud van de rotonde.
De motie is een ondersteuning aan het college in deze gesprekken om deze kapitaalvernietiging, verslechtering
van de bereikbaarheid en aantasting van de natuur te voorkomen.
Verder op de agenda
Voor de besluitvorming liggen weer een aantal bestemmingsplannen voor.
Daarnaast een zienswijze op een studie over de toekomst van het bestuur en het beheer van de Dobbeplas. Op dit
moment is er een gemeenschappelijke regeling met de Provincie Zuid-Holland voor de Dobbeplas. De provincie
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heeft aangegeven deze gemeenschappelijke regelingen niet meer als kerntaak te zien en zal zich bestuurlijk (niet
financieel) gaan terug trekken. In de komende tijd moet duidelijk worden hoe en met wie het beheer van de
Dobbeplas opgepakt gaat worden.
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.
Raadssessie 30 - 2015

Donderdag 29 oktober 2015
Besluitvorming 1)

Voorzitter: mw. F. Ravestein

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

2
3

Griffier: dhr. R. van der Grijp

Mededelingen
Onderwerpen die direct ter besluitvorming worden voorgelegd
Tijd

Onderwerp

a

20:05

Uitvoering motie subsidie Kredietunie Oostland

b

20:10

Vergaderschema 2016

4

Onderwerpen die na beeldvorming en/of oordeelvorming ter besluitvorming worden voorgelegd

a

20:30

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2015

b

20:40

Vaststelling bestemmingsplan Nootdorp-Zuid

c

20:50

Vaststelling bestemmingsplan Katwijkerbuurt- deelgebied Berkelse Lint

d

21:00

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boezemzoon

e

21:10

Zienswijze scenario studie Dobbeplas

5

Besluitenlijsten
-

Oordeel en besluitvorming 17 september 2015
Besluitvorming 24 september 2015
Beeldvorming 1 oktober 2015
Oordeelvorming 8 oktober 2015
Oordeelvorming 15 oktober 2015

6

Lijst van ingekomen stukken

7

MATS-lijst

8

Vragenuur

9

Sluiting 21:30

Link naar de vergaderstukken van 29 oktober:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41419
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Actie Zwerfvuil
De zwerfvuil actie op 6 juni was een succes. Op de site is een leuk verslagje te lezen. Dank voor de inzet van de
rapers. Wij hopen dat wij de mensen op deze manier hebben kunnen stimuleren om bewust met hun leefomgeving
om te gaan en hebben laten zien dat vele handen ligt werk maken.

Provincie Zuid-Holland
Met het aantreden van de nieuwe Statenfractie van de ChistenUnie-SGP in Zuid-Holland, zijn ook de banden met de
plaatselijke bestuurder en bestuurders van de waterschappen weer aangetrokken. Afspraak is dat wij met enige
regelmaat bij elkaar komen om de actualiteit te bespreken. Zo hebben wij gezamenlijk het Hoofdlijnenakkoord 20152019 van de provincie besproken zodat de Statenfractie gevoed vanuit de plaatselijke hun beschouwingen daarop
hebben kunnen geven. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 november. Tijdens deze bijeenkomst zal het
hoofdthema zijn Energietransitie. Als er zaken zijn rond dit thema die u onder de aandacht van de Statenfractie wil
brengen, laat het ons dan weten. Dat geldt ook voor ander thema’s die op provinciaal niveau spelen.

1) 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.

www.pijnacker-nootdorp.christenunie-sgp.nl

