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Mei en juni 2015 
 

 

Misschien had u de nieuwsbrief al gemist in de maand mei. Of is de maand mei, net als voor ons, snel voorbij 

gegaan door al die feest- en vrije dagen en had u het niet eens in de gaten. 

Om u toch te informeren over wat de afgelopen maand is gepasseerd en wat de komende maand gaat passeren, 

hierbij de nieuwsbrief voor de maanden mei en juni. 

Dit is dan meteen de laatste nieuwsbrief voor het zomer- reces. De in maanden juli en augustus vergadert de 

gemeenteraad niet. Zoals u hieronder kunt lezen, wordt er dit jaar op 2 juli trouwens een uitzondering op 

gemaakt. Als u in deze periode op vakantie gaat wensen wij u een goede tijd toe en een behouden thuiskomst. 

Natuurlijk wensen wij ook de thuisblijvers een goede tijd toe.  

Wij hopen u in september weer te informeren over het werk van onze fractie. 

  

Rob van der Welle, fractievoorzitter, 

namens de fractie ChristenUnie-SGP 

 

Besluitvorming Mei 

 

Hieronder is alleen de agenda van de al gepasseerde besluitvormende vergadering van mei weergegeven. Zoals u 

ziet stonden er veel zienswijze op begrotingen op de agenda. Pijnacker-Nootdorp is onderdeel van veel samen-

werkingsverbanden, op allerlei gebied. Dit is noodzakelijk omdat je als gemeente vaak te klein bent om al deze 

taken zelfstandig uit te voeren. Wij zijn dan vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van dergelijke 

Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Bij deze GR-en staan wij als raad op wat meer afstand wat controle en 

invloed uitoefenen lastig maakt. Met het CDA als hoofdindiener hebben wij 2 moties mede ingediend om de 

betrokkenheid en toezicht op de GR-en te verbeteren. Beide moties zijn aangenomen. 

Door de raad is ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van uitbreiding van het 

voortgezet onderwijs in Pijnacker-Nootdorp. Hier wordt vooral gedacht aan een VMBO school. Omdat er al 

voldoende aanbod is in de regio is het stichten van een nieuwe school niet mogelijk. Verplaatsing of een 

dependance behoort wel tot de mogelijkheden. Het zal nu vooral aan de scholen liggen of ze hiertoe bereid zijn. 

Op het laatste moment is een lening aan Rondom Wonen t.b.v. een aardwarmte project aan de agenda 

toegevoegd. Het gaat hier om aansluiting van woningen in Pijnacker-Noord op aardwarmte. Dit duurzame voorstel 

werd anoniem enthousiast ontvangen en goedgekeurd. 

 

Raadssessie 16 A– 2015 Donderdag 28 mei 2015  

Besluitvorming 1) 

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 Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 

b 20:10 Zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting VRH 2016 – 2019 

c 20:15 Verordening gemeentegaranties Geldleningen 2015 

d 20:20 Begrotingswijziging 

 

e 

 

20:20 

Zienswijze begroting GGD Haaglanden 2016, Jaarrekening GGD Haaglanden 2014 en 

begrotingswijziging 2015 

f 20:25 Zienswijze ontwerpbegroting ODH 2016 
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g 20:30 Toestemming eerste wijziging gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H-10 

h 20:35 Zienswijze ontwerpbegrotingen 2015 en 2016 Inkoopbureau H-10 

i 20:40 Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding voortgezet onderwijs in Pijnacker-Nootdorp 

j 20:45 Lening Rondom Wonen tbv aardwarmteproject 

k 20:50 Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Avalex en begrotingswijziging 2015 

l 20:55 Ontwerpbestemmingsplan Boezem Zoom 

m 21:00 Ontwerpbestemmingsplan Nootdorp Zuid 

 
4 21:05 Besluitenlijsten 

• Raadssessie 02 Oordeelvorming 15 januari 2015 

5 Bekrachtigingsbesluiten 

6 Benoemingsbesluiten 

7 Lijst van ingekomen stukken 

8 MATS-lijst 

9 Vragenuur 

10 21:15 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 28 mei: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41416 

 

 

Deze maand: 

Vooral de Jaarrekening en de kadernota vragen aandacht deze maand. Met name de Kadernota is het belangrijkste 

in de financiële jaarcyclus. Dat is het moment om nieuw beleid en nieuwe kaders vast de stellen voor de begroting 

van het volgende jaar. Dat is dan ook de rede waarom de algemene beschouwingen bij het vaststellen van de 

Kadernota worden gehouden. Als u suggesties hebt die wij als fractie mee kunnen nemen, neem dan vooral 

contact met ons op. 

 

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 16a-2015 

Rekeningencommissi

e 

Donderdag 4 juni 2015  

Beeldvorming  1) 

Voorzitter: F. van Kuppeveld Griffier: dhr. S. Heerdink 

 Tijd Onderwerp 

1 18:30 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 
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 Tijd Onderwerp 

a 18:35 Verslag van bevindingen Jaarrekening 2014 (oplevering accountant) 

b 19:15 Verlenging contract accountant 

 

c 

 

19:30 

Rapportage kascommissie fractievergoedingen 2014 (vanaf maart 2014) 

 
5 20:00 Sluiting 

 

Raadssessie 17 – 2015 Donderdag 4 juni 2015  

Beeldvorming  1) 

Voorzitter: F. van Kuppeveld 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 

 

a 

 

20:05 

Hoorzitting bestemmingsplan 

- Vrouwtjeslant 

- Nootdorp West 

 

b 

 

20:35 

Uitgangspunten voor het voorontwerpbestemmingsplan Boezem Oost 

c 21:10 Lokaal inkoopplan Jeugdzorg 

d 21:50 Thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit 

 

e 

 

22:30 

Uitvoeringsplan Maatschappelijk vastgoed 

 
5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 4 juni: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=46014 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41264 

 

 

Raadssessie 18 – 2015 Donderdag 11 juni 2015  

Beeldvorming  1) 

Voorzitter: v.d. Deijl Griffier: Mw. S. Kijzers 

 Tijd Onderwerp 

1 20:00 Opening en vaststellen van de agenda 
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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 Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2015 

b 21:00 Jaarrekening 2014 

c 22:00 Kadernota 2015 

 
5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 11 juni: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=45902 

 

Raadssessie 19a - 2015 Donderdag 18 juni 2015  

Oordeelvorming  1) 

Voorzitter: 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 Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2015 

b 20:45 Jaarrekening 2014 

c 21:25 Lokaal inkoopplan Jeugdzorg 

d 22:05 Tweede wijziging Legesverordening 

e 22:15 Begrotingswijziging 

 

f 

 

22:20 

 

Verlenging contract accountant 

 

g 

 

22:30 

 

Controle fractievergoedingen 2014 

 
5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 18 juni: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41389 

 

Raadssessie 19b - 2015 Woensdag 24 juni 2015  

Algemene Beschouwingen (Oordeel + Besluit   1)  ) 
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Voorzitter: Ravestein 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 besluitvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:05 Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2015 

b 20:10 Jaarrekening 2014 

 
5 Onderwerpen die ten behoeve van de oordeel- en besluitvorming worden voorgelegd 

 Tijd Onderwerp 

a 20:15 Kadernota 2015 

 
6 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 24 juni: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=45903 

 

Raadssessie 20 - 2015 Donderdag 25 juni 2015  

Oordeelvorming  1) 

Voorzitter: Kroese 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 Thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit 

b 20:45 Huisvestingsverordening 

c 21:05 Voorontwerpbestemmingsplan Klavertje 3 

d 21:20 Ontwerpbestemmingsplan Pijnackerse Poort 

 

e 

 

21:40 

Zienswijze: 

- eerste wijziging begroting 2015 Groenzoom 

- Ontwerpbegroting 2016 Dobbeplas 

 

f 

 

21:55 

 

Uitvoeringsplan Maatschappelijk vastgoed 

 

g 

 

22:40 

 

Tarievennota welzijnsaccommodaties 2015 
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5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 25 juni: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=45904 

 

Raadssessie 21 - 2015 Donderdag 2 juli 2015  

Besluitvorming  1) 

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 Begrotingswijziging 

b 20:10 Tweede wijziging legesverordening 

c 20:15 Voorontwerpbestemmingsplan Klavertje 3 

d 20:20 Zienswijze eerste wijziging begroting 2015 Groenzoom 

e 20:25 Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Dobbeplas 

f 20:30 Thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit 

g 20:35 Huisvestingsverordening 

h 20:40 Ontwerpbestemmingsplan Pijnackerse Poort 

i 20:45 Lokaal inkoopplan Jeugdzorg 

j 20:50 Uitvoeringsplan Maatschappelijk vastgoed 

k 20:55 Tarievennota welzijnsaccommodaties 2015 

 

l 

 

21:00 

 

Verlenging contract accountant 

 

m 

 

21:05 

 

Controle fractievergoedingen 2014 

 
4  Besluitenlijsten  N.t.b. 

5 Bekrachtigingsbesluiten 

6 Benoemingsbesluiten 

7 Lijst van ingekomen stukken 

8 MATS-lijst 

9 Vragenuur 

10 21:30 Sluiting 

Link naar de vergaderstukken van 2 juli: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41417 
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Regenboog vlag: 

Tijdens de besluitvormende vergadering  werd door de fractie van Gemeente Belangen (BG) een motie ingediend 

maar ook weer ingetrokken. Het ging om het volgende  (citaat GB) 

De motie verzoekt de burgemeester vanaf 11 oktober 2015 jaarlijks op Coming Out-dag de regenboogvlag te hijsen. 

In de informatienota komt naar voren dat sociale acceptatie van LHBT nog niet impliceert dat personen met een 

andere geaardheid zich veilig voelen. Dit blijkt ook uit het onderzoek wat door het college is uitgevoerd. Dit terwijl in 

de visie van Pijnacker-Nootdorp op het sociaal domein alle inwoners in onze kernen zich veilig moeten kunnen 

voelen, ongeacht ras, geloof of seksuele geaardheid. Zeker nu het hijsen van de regenboogvlag symbool staat voor 

sociale acceptatie en veiligheid, kan dit een belangrijk en concreet signaal van de gemeente zijn om deze visie actief 

uit te dragen en de concrete activiteiten van het college meer body te geven.(einde citaat) 

LHBT staat voor Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders. De motie was door een behoorlijk aantal partijen 

mee ingediend. Het was voor ons een bewuste keuze om niet mee in te dienen. Natuurlijk onderschrijven wij dat 

iedereen zich veilig moet voelen. Maar het gaat om de proportie. Uit het onderzoek blijkt dat het probleem eigenlijk 

geen grote omvang heeft in Pijnacker-Nootdorp. Waarom dan een uitzondering maken voor deze doelgroep? Dan 

kan er op meerdere dagen gevlagd worden voor veel onderscheiden groeperingen. Nu maak je van een doelgroep 

die eigenlijk geen uitzondering wil zijn toch een uitzondering. 

Nu blijkt dat de burgemeester zelf al het initiatief had genomen om de vlag jaarlijks te gaan hijsen (een aantal 

buurgemeenten doet dit al). De motie werd dus overbodig en ingetrokken.  

Dit gaf ons niet meer de mogelijkheid om uit te leggen waarom wij de motie niet mee hadden getekend. Daarom  

maar via de nieuwsbrief. 

Cock Weerheim heeft hierover ook een stukje geschreven op onze site. 

 

 

Actie Zwerfvuil  

Via deze weg wil ik nog een keer aandacht vragen voor de actie zwerfvuil. Heb je je nog niet opgegeven maar heb je 

toch nog even tijd 6 juni, kom dan langs! 

Als campagneteam hebben we bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tegen elkaar gezegd, laten we niet alleen 

in verkiezingstijd maar ook in de tijd daarna zien dat we onze standpunten handen en voeten willen geven. 

Uiteraard doe je dat in je eigen omgeving en in de dagelijkse praktijk, maar laten we dit ook zichtbaar maken door 

gezamenlijke activiteiten met onze leden en andere geïnteresseerden. 

Nu hebben we het plan gevat om op zaterdag 6 juni a.s., tussen 10.00 en 13.00 uur, Pijnacker-Nootdorp een stukje 

schoner te maken en hiervoor de ‘Aanhanger van Schoon’ van de gemeente gereserveerd. 

Wellicht heeft u in de Telstar gelezen over deze aanhanger: 

in deze aanhanger zitten alle benodigdheden (prikkers, vuilniszakken e.d.) om zwerfvuil op te ruimen. 

We zullen om 9.45 uur verzamelen op het adres Spaerwoude 3 (Jan Vincenten) in Pijnacker. 

 

 

1)   Toelichting BOB-model: 

De behandeling van agendapunten vindt in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp plaats in 3 stappen, dit wordt het BOB-

model 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. 


