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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de fractie van de ChristenUnie-SGP van Pijnacker-Nootdorp. 

Het is onze intentie om maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen. 

In de nieuwsbrieven zal vooral de agenda van de raadsvergadering van de betreffende maand een belangrijke rol 

spelen. Door u op de hoogte te houden van de onderwerpen die in de raad behandeld gaan worden, hopen we u 

bij ons werk te betrekken. Als er vragen zijn over de onderwerpen die behandeld worden, of als u hier een 

opmerking over heeft of specifieke kennis, schroom dan niet contact op te nemen met onze (steun) fractie leden. 

Met elkaar kunnen wij de kwaliteit van onze inbreng verhogen. Op de website (zie onder aan de pagina) zijn de 

contactgegevens te vinden.  

Ook roepen wij u op ons werk in uw gebeden te gedenken. Dit werk kunnen wij zonder Gods hulp niet doen. 

 

Rob van der Welle, fractievoorzitter, 

namens de fractie ChristenUnie-SGP 

 

 

Deze maand: 

De verordeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken die per 1 januari naar de gemeente komen in het 

kader van de decentralisatie van het sociaal domein, zoals b.v. Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, worden deze maand vastgesteld en nemen een belangrijke plaats in op de agenda. Hierin staat 

hoe wij het praktisch regelen. In tegenstelling tot wat er in de landelijke pers te lezen is, heeft Pijnacker-Nootdorp 

zijn zaakjes op tijd voor elkaar. 

 

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 33 – 2014 Donderdag 6 november 2014  

Beeldvorming 

Voorzitter: dhr. B. van der Deijl Griffier: mw. S. Kijzers 

 Tijd Onderwerp 

1 20:00 Opening en vaststellen van de agenda 

2 Mededelingen 

3 Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen) 

4 Onderwerpen die ten behoeve van de beeldvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 
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a 20:05 Verordeningen sociaal domein: 

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2015 

- Verordening inspraak en medezeggenschap sociaal domein 2015 

- Verordening afstemming en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 

gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet) 

- Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Pijnacker- Nootdorp 2015 

(participatiewet) 

- Verordening individuele studietoeslag gemeente Pijnacker- Nootdorp 2015 

(participatiewet) 

- Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker- Nootdorp 2015 

(participatiewet) 

- Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Pijnacker- Nootdorp 

2015 (participatiewet) 

- Verordening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 

(participatiewet) 

- Verordening jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 

b 22:15 Integraal accommodatieplan Maatschappelijk vastgoed 2014 

5 23:00 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 6 november: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32854 
 
 

Raadssessie 34 - 2014 Donderdag 13 november 2014  

Oordeelvorming 

Voorzitter: mw. I. Jense Griffier: mw. S. Kijzers 

 Tijd Onderwerp 

1 20:00 Opening en vaststellen van de agenda 

2 Mededelingen 

3  Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen) 

4 Onderwerpen die ten behoeve van de oordeelvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:05 Verordeningen sociaal domein (zie agenda 6 november 2014) 

b 21:00 Integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014 
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c 21:45 Belastingverordeningen met kostendekkendheid 

d 22:15 Voortzetten ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp na pilotperiode 2012-2014 

e 22:45 Eerste wijziging verordening OZB 2015 

5 23:00 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 13 november: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32805 
 

 

Raadssessie 35 – 2014 Donderdag 20 november 2014  

Oordeelvorming 

Voorzitter: dhr. L. Kroese Griffier: mw. S. Kijzers 

 Tijd Onderwerp 

1 20:00 Opening en vaststellen van de agenda 

2 Mededelingen 

3  Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen) 

4 Onderwerpen die ten behoeve van de oordeelvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:05 Voorontwerpbestemmingsplan    ‘Reconstructie Kruithuisplein/Laan 

van Ruyven’ 

b 20:30 Bestemmingsplan Katwijkerbuurt n.a.v. uitspraak Raad van State 

c 21:00 Herbenoeming lid Welstandscommissie, benoeming burgerlid en 

plaatsvervangend burgerlid 

d 21:10 Huisvestingsverordening 2015 

e 21:30 Afwijken sociaal programma project P&R-terrein 

f 22:00 Zienswijze Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2015 - 2018 Veiligheidsregio 

h 22:30 Opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden 
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5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 20 november: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32856 
 

 

Raadssessie 36 – 2014 Donderdag 27 november 2014  

Besluitvorming 

Voorzitter: mw. F. Ravestein Griffier: dhr. S. Heerdink 

 Tijd Onderwerp 

1 20:00 Opening en vaststellen van de agenda 

2 Mededelingen 

3 Onderwerpen die ten behoeve van de besluitvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:05 Verordeningen sociaal domein (zie agenda 6 november 2014) 

Het betreft 9 aparte besluiten 

b 21:00 Integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014 

c 21:05 Voorontwerpbestemmingsplan    ‘Reconstructie 
Kruithuisplein/Laan van Ruyven’ 

d 21:10 Bestemmingsplan Katwijkerbuurt n.a.v. uitspraak Raad van State 

e 21:15 Herbenoeming lid Welstandscommissie, benoeming burgerlid en 

plaatsvervangend burgerlid 

f 21:20 Huisvestingsverordening 2015 

g 21:25 Afwijken sociaal programma project P&R-terrein 

h 21:30 Controleprotocol 2014-2016 

i 21:35 Belastingverordeningen met kostendekkendheid 

j 21:40 Voortzetten ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp na pilotperiode 2012-

2014 
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k 21:45 Eerste wijziging verordening OZB 2015 

l 21:50 Controle fractievergoedingen 2013/2014 

m 21:55 Zienswijze Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2015 -2018 Veiligheidsregio 

n 22:00 Opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden 

4 22:05 Besluitenlijsten 

• 
5 Bekrachtigingsbesluiten 

6 Benoemingsbesluiten 

• AB-lid MRDH c.a. 

7 Lijst van ingekomen stukken 

8 MATS-lijst 

9  Vragenuur 

10 22:15 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 27 november: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40378 
 

 

Algemene beschouwingen: 

15 oktober waren de algemene beschouwingen over het Collegeprogramma 2014 – 2018 en de  

programmabegroting 2015 – 2018. De tekst van onze inbreng op tijdens de eerste termijn is terug te 

vinden op onze website. Of via deze link http://pijnacker-

nootdorp.christenunie.nl/page/11610#AB2014-10 

 

 

 


