
 www.pijnacker-nootdorp.christenunie-sgp.nl 
 

 

 

Nieuwsbrief fractie 
ChristenUnie-SGP 
Pijnacker-Nootdorp 
December 2014 
 

 
 

Dit is de tweede nieuwsbrief en ook de laatste nieuwsbrief van dit jaar.  In de afgelopen maand hebben wij 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 vastgesteld. Wij hebben kunnen constateren dat Pijnacker-Nootdorp geen gemeente is die 

achterloopt als het gaat om de organisatie van deze gedecentraliseerde taken. Voor de korte termijn is zeker 

gesteld dat die mensen, die al ondersteuning ontvangen, deze blijven behouden. In het vakjargon heet dat een 

“zachte landing” voor 2015. Voor nieuwe aanvragen en de opvolgende jaren is het nog afwachten hoe het gaat 

lopen. Genoeg reden om de vinger aan de pols te houden. Wat voor onze fractie ook belangrijk is, dat er 

voldoende keuze mogelijkheden zijn als het gaat om zorg op basis van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of 

culturele achtergrond. Wij hebben het vertrouwen dat dit in de verordeningen en met de gecontracteerde partijen 

voldoende geregeld is. 

Wij hopen u weer te informeren met deze nieuwsbrief en wensen u fijne kerstdagen toe en een Gods zegen voor 

het jaar 2015. 

 

Rob van der Welle, fractievoorzitter, 

namens de fractie ChristenUnie-SGP 

 

Deze maand: 

Door de feestdagen is december altijd een korte vergadermaand. Om toch alles behandeld te krijgen is een extra 

vergaderdag tussengevoegd. Naast een aantal ruimtelijke ordeningsonderwerpen staat er veel onderwijs op de 

agenda. Vorige maand stond het Integraal accommodatieplan Maatschappelijk vastgoed 2014 al op de agenda. 

Omdat er te veel nieuwe informatie van insprekers naar voren kwam is de behandeling doorgeschoven. Vooral de 

huisvesting van de nieuwe Casa-school doet nogal wat stof opwaaien. 

 

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 37 - 2014 Donderdag 4 december 2014  

Beeldvorming / Oordeelvorming 

Voorzitter: mw. C. van Viegen Griffier: dhr. S. Heerdink 

 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 

a 
20:05 Ontwerpbestemmingsplan Balijzone ’s- Gravenhout 

b 
Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 

 
5 Onderwerpen die ten behoeve van de oordeelvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:45 Voorontwerpbestemmingsplan Pijnackerse Poort 

b 21:15 Voorontwerpbestemmingsplan Boezemzoom 
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c 

 

21:45 
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening starterslening 

d 22:00 Visie Griffie 

 
6 22:30 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 4 december: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32807 
 
 

Raadssessie 38a - 2014 Woensdag 10 december 2014  

Oordeelvorming 

Voorzitter: mw. I. Jense Griffier: dhr. S. Heerdink 

 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 Peuterspeelzaalwerk, incl. uitwerking motie ouderbijdrage 

b 20:30 Verordeningen voorzieningen onderwijshuisvesting 

c 21:00 Educatie vanaf 2015 

d 21:20 Algemene subsidieverordening 

e 21:50 Beheerplan beeldende kunst 2015 - 2018 

f 22:20 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 

g 22:35 Najaarsnota 

h 22:55 Begrotingswijziging 

 
5 23:00 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 10 december: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32858 
 

Raadssessie 38b - 2014 Donderdag 11 december 2014  

Oordeelvorming 

Voorzitter: dhr. L. Kroese Griffier: dhr. J. Kleinhesselink 

 Tijd Onderwerp 

1 20:00 Opening en vaststellen van de agenda 

2 Mededelingen 
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3 Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen) 

 
4 Onderwerpen die ten behoeve van de oordeelvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:05 Integraal accommodatieplan Maatschappelijk vastgoed 2014 

b 21:00 Nota Grondbeleid 

c 21:45 Plan van aanpak Mobiliteitsvisie 

d 22:30 Zienswijze 1e wijziging begroting stadsgewest Haaglanden 2015 

 
5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 11 december: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41405 
 

Raadssessie 39 - 2014 Donderdag 18 december 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 

a 20:05 Integraal accommodatieplan Maatschappelijk vastgoed 2014 

b 20:30 Najaarsnota 

c 20:35 Begrotingswijziging 

d 20:40 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 

e 20:45 Algemene subsidieverordening 

f 20:50 Beheerplan beeldende kunst 

g 20:55 Voorontwerpbestemmingsplan Pijnacker Poort 

h 21:00 Voorontwerpbestemmingsplan Boezemzoom 

i 21:05 Verordening tot eerste wijziging van de Verordening starterslening 

j 21:10 Nota Grondbeleid 

k 21:15 Plan van aanpak mobiliteitsvisie 

l 21:20 Verordeningen voorzieningen onderwijshuisvesting 

m 21:25 Peuterspeelzaalwerk, incl. uitwerking motie ouderbijdrage 

n 21:30 Educatie vanaf 2015 
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 21:35 Zienswijze 1
e 

wijziging begroting stadsgewest Haaglanden 2015 

o 21:40 Visie Griffie 

 
4 21:45 Besluitenlijsten 

• 

5 Bekrachtigingsbesluiten 

6 Benoemingsbesluiten 

• 

7 Lijst van ingekomen stukken 

8 MATS-lijst 

9 Vragenuur 

10 22:00 Sluiting 

Eindejaarsspeech Vicevoorzitter 

 

Link naar de vergaderstukken van 18 december: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32860 
 

BOB-model: 
In de vorige raadsperiode is de gemeenteraad veranderd van werkwijze. Waar voorheen de 

raadsvergadering in commissies werd voorbereid, gebeurt dit nu in het BOB-model. BOB staat voor 

Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend. Grote onderwerpen worden in deze drie stappen 

behandeld. 

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. 

Tijden de Besluitvormende vergadering mogen alleen raadsleden aan tafel zitten. In de andere 

vergaderingen ook ‘fractieleden van buiten de raad’ (voorheen ‘commissieleden’ genoemd). In ons geval 

is dat Rien Kaptein. 

Bij kleinere onderwerpen worden de Beeldvormende en Oordeelvormende fase gecombineerd. 

Wij zijn als raad nog een beetje zoekende naar onze werkwijze, daarom hebben wij deze maand een 

themabijeenkomst over onze werkwijze. 

 

 


