Nieuwsbrief fractie
ChristenUnie-SGP
Pijnacker-Nootdorp
April 2015

Wij kunnen terug kijken op goede resultaten van de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. In de
staten van Zuid Holland heeft zowel de ChristenUnie als de SGP een extra zetel weten te bemachtigen. Ook in het
Hoogheemraadschap Delfland mag de ChristenUnie-SGP een zetel innemen. Dit past helemaal in de landelijke
trend waarin ChristenUnie en de SGP zich mogen verheugen in goede resultaten. Wij danken God dat Hij onze
inspanningen heeft gezegend. Wij wensen al onze vertegenwoordigers in de waterschappen, provinciale staten en
- na dat de statenleden hebben gekozen - de Eerste Kamer, Gods zegen en wijsheid toe.
Plaatselijk wordt het, na een paar maanden met een relatief korte agenda, weer duidelijk drukker. Na de
krachtsinspanning aan het einde van vorig jaar, om alles rond te krijgen voor de decentralisatie van het sociale
domein naar de gemeenten, moeten wij nu weer verder vooruit kijken en de met het meerjaren beleid aan de
slag. Voor 2015 is vooral geregeld dat iedereen die gebruik maakt van voorzieningen in het sociaal domein niet
tussen wal en schip valt. De zogenaamde zachte landing. Op 31 maart was er een regionale bijeenkomst voor
raadsleden om na te denken over de inkoop kaders voor jeugdzorg voor 2016 en verder. Een aantal gemeenten in
de regio, waaronder Pijnacker-Nootdorp hebben een inkooporganisatie opgericht om jeugdzorg in te kopen. Het is
best wel lastig om over deze kaders na te denken als er nog maar weinig mogelijkheden zijn geweest voor
evaluatie. Wat ik meegenomen heb uit de bijeenkomst is dat wij scherp moeten blijven letten op de keuzevrijheid
op basis van levensovertuiging. Het kan zo maar een technische exercitie worden, waarbij het streven is het aantal
aanbieders terug te dringen vanwege de efficiëntie, waarbij inhoud uit het oog wordt verloren.
Wanneer u ervaringen met de jeugdzorg met ons wilt delen stellen wij dat zeer op prijs.
Rob van der Welle, fractievoorzitter,
namens de fractie ChristenUnie-SGP

Deze maand:
Wat minder ruimtelijke ordening deze maand. Over het Regionaal inkoopkader Jeugdzorg heeft u in de inleiding al
wat kunnen lezen. Met de evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief, krijgen we een beetje een beeld van de
gevolgen van de bezuinigingen op de subsidies op sport en cultuur. Het stimuleringsfonds is toen ingesteld zodat
initiatieven voor o.a. de jeugd mogelijk blijven. Verder de nodige financiële verantwoordingen.
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 10– 2015

Donderdag 9 april 2015
Beeldvorming 1)

Voorzitter: Dhr. L. Kroese

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

Griffier: Mw. S. Kijzers

2

Mededelingen

3

Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen)

4

Onderwerpen die ten behoeve van de beeldvorming worden voorgelegd
Tijd

Onderwerp

a

20:05

Definitief ontwerp Komkommerweg

b

20:45

Concept huisvestingsverordening

c

21:15

5

21:45

Evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief

Sluiting
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Link naar de vergaderstukken van 9 april:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41262

Raadssessie 11-2015

Donderdag 16 april 2015
Oordeelvorming 1)

Voorzitter: mw. M. van Bijnen

1

Griffier: mw. S. Kijzers

Tijd

Onderwerp

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

Evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief

b

20:40

Uitkomst onderzoek ontwikkelen LHBT-beleid (onder voorbehoud, geen besluit, uitwerking
motie)

c

21:30

Concept Huisvestingsverordening

d

22:00

Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2015

e

22:30

2 wijziging verordening startersleningen

5

22:45

Sluiting

e

Link naar de vergaderstukken van 16 april:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41385

Raadssessie 11a-2015

Dinsdag 21 april 2015

Rekeningencommissie
Beeldvorming 1)
Voorzitter: dhr. F. van Kuppeveld

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

Griffier: dhr. S. Heerdink

2

Mededelingen

3

Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen)

4

Onderwerpen die ten behoeve van de beeldvorming worden voorgelegd
Tijd

a

20:05

b

21:30

Onderwerp
Jaarrekening 2014 (oplevering accountant)
Verlenging contract accountant
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Rapportage kascommissie fractievergoedingen 2014 (vanaf maart 2014)
c

21:45

5

22:15

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 21 april:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=44983
Raadssessie 12 - 2015

Donderdag 23 april 2015
Oordeelvorming 1)

Voorzitter: mw. I. Jense

1

Griffier: mw. S. Kijzers

Tijd

Onderwerp

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

Regionaal inkoopkader Jeugdzorg

b

20:45

Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie vervolgonderzoek GRIP op grote
bouwprojecten

c

21:15

Wijziging Verordening commissie behandeling bezwaarschriften

d

21:30

Benoeming lid commissie behandeling bezwaarschriften

e

21:40

Begrotingswijziging

5

21:45

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 23 april:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41386

Raadssessie 39 - 2014

Donderdag 30 april 2015
Besluitvorming 1)

Voorzitter: mw. F. Ravestein

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda
Mededelingen

2
3

a

Griffier: dhr. S. Heerdink

Onderwerpen die ten behoeve van de besluitvorming worden voorgelegd
Tijd

Onderwerp

20:05

Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2015
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b

20:10

Evaluatie stimuleringsfonds particulier initiatief

c

20:15

Regionaal inkoopkader Jeugdzorg

d

20:20

Uitwerking vervolgonderzoek rekenkamercommissie Grip op grote projecten

e

20:25

2 wijziging verordening Starterslening

f

20:30

Wijziging Verordening commissie behandeling bezwaarschriften

g

20:35

Benoeming lid commissie behandeling bezwaarschriften

H

20:40

Begrotingswijziging

i

20:45

Verlenging contract accountant

j

20:50

Rapportage kascommissie fractievergoedingen 2014 (vanaf maart 2014)

e

4

Besluitenlijsten

5

Bekrachtigingsbesluiten

6

Benoemingsbesluiten

7

Lijst van ingekomen stukken

8

MATS-lijst

9

Vragenuur

10

21:10

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 30 april:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41415

Manege Bieslandseweg 2:
De besluitvormende raad van maart was snel afgelopen. Alle besluiten werden bij hamerslag genomen. Met
uitzondering van een verzamelplan waarin ook de mogelijkheid voor de uitbreiding van de manege aan de
Bieslandseweg 2 was opgenomen. Met een amendement dat, met uitzondering van twee 1 mansfractie, raadsbreed
ondertekend was, werd deze uitbreidingsmogelijkheid tegen gehouden. Het amendement was door de PvdA
voorbereid, maar wij konden ons goed in de strekking vinden dat het evenwicht tussen natuur, recreatie en verkeer
door deze uitbreiding te veel verstoord zou worden.

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.
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