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In deze eerste nieuwsbrief van 2015 wil ik alle lezers namens de fractie het allerbeste toewensen voor dit nieuwe 

jaar onder Gods onmisbare zegen. 

Na het kerstreces pakken wij ons werk in de gemeentepolitiek weer op. Dat begon met de nieuwjaarsreceptie van 

de gemeente op 5 januari. Tijdens deze receptie hield burgemeester Ravestein haar eerste nieuwjaarstoespraak in 

onze gemeente. In haar toespraak ging zij vooral in op de nieuwe rol van de gemeente waarin de bewoners 

worden gestimuleerd en uitgenodigd om zelf initiatieven te nemen.  Dit sluit goed aan bij wat wij in de inleiding 

van ons verkiezingsprogramma hebben verwoord. 

“De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, 

verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en 

bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen 

aan en maken de samenleving leefbaar.  

Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor 

zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.” 

Voldoende reden om weer enthousiast aan de slag te gaan en u op te roepen mee te leven en te denken. 

 

Rob van der Welle, fractievoorzitter, 

namens de fractie ChristenUnie-SGP 

 

Deze maand: 

Deze maand staat weer het gebruikelijke portie bestemmingsplannen op de agenda. Verder staan er een aantal 

beleids- en beheerplannen op de rol. Hier zijn geen schokkende dingen te verwachten maar het is altijd goed alert 

te blijven. 

 

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 01 - 2015 Donderdag 8 januari 2015  

Beeldvorming 

Voorzitter: Griffier: dhr. J. Kleinhesselink 

 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 Verzamelplan 2014 

B Ontwerpbestemmingsplan Tuindershof 

C Ontwerpbestemmingsplan 1
e 

partiële herziening Nootdorp-Noord 

 
5 21:30 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 8 januari: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41256 
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Raadssessie 2 - 2015 Donderdag 15 januari 2015  

Oordeelvorming 

Voorzitter: mevr. 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 Ontwikkeling (digitale) dienstverlening 

b 20:45 Openingstijden winkels, horeca en andere gelegenheden (op verzoek EA; geen besluit) 

c 21:15 Brief rekenkamercommissie onderzoeksbudget 2015 (op verzoek D66) 

D 22:00 Visie griffie 

E 22:20 Begrotingswijziging 

 
5 22:30 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 15 januari: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41380 
 

Raadssessie 3 - 2015 Donderdag 22 januari 2015  

Oordeelvorming 

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

 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 Preventie- en handhavingsplan alcohol 

b 20:30 Vaststelling 1e wijziging nota parkeernormen, inclusief 5e wijziging Bouwverordening 

c 20:45 Actualiseringspunten woonruimteverdeling 

d 21:15 Vaststelling bestemmingsplan Balijrand 's- Gravenhout 

e 21:45 Speelruimteplan (Beleids- Beheerplan spelen 2015- 2018) 

f 22:05 Beleids- en beheerplan straatreiniging 2015-2018 
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g 22:25 AI-brief rapportage extramuralisering (op verzoek EA) 

 
5 23:00 Sluiting 

 

Link naar de vergaderstukken van 22 januari: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41381 
 

Raadssessie 4 - 2015 Donderdag 29 januari 2015  

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 Preventie- en handhavingsplan alcohol 

b 20:10 Vaststelling 1e wijziging nota parkeernormen, inclusief 5e wijziging Bouwverordening 

c 20:15 Vaststelling bestemmingsplan Balijrand 's-Gravenhout 

d 20:20 Speelruimteplan 

(Beleids- Beheerplan spelen 2015-2018) 

e 20:25 Beleids- en beheerplan straatreiniging 2015-2018 

f 20:35 Ontwikkeling (digitale) dienstverlening 

g 20:40 Begrotingswijziging 

h 20:45 Visie griffie 

 
4 20:50 Besluitenlijsten 

• Raadssessie 38b Oordeelvorming 11 december 2014 

5 Bekrachtigingsbesluiten 

6 Benoemingsbesluiten 

7 Lijst van ingekomen stukken 

8 MATS-lijst 

9 Vragenuur 

10 21:00 Sluiting 

 
Link naar de vergaderstukken van 29 januari: 
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41412 
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Metropoolregio Rotterdam Den Haag: 

Vanaf 1 januari is er het nodige verandert in de regionale samenwerking. Met het aannemen van de Wet afschaffing 

plusregio’s door de Eerste Kamer is het Stadsgewest Haaglanden opgeheven. Per de zelfde datum is de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van start gegaan. De MRDH omvat het gebied van 23 gemeenten rond 

Rotterdam en Den Haag. Nu is het niet zo dat de MRDH één op één de taken van het Stadsgewest over neemt. Een 

aantal taken zoals Jeugdzorg is doorgeschoven naar de gemeenten. De 23 MRDH gemeenten bundelen hun krachten 

om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. 

Deze ontwikkeling is een aanleiding om met de collega fracties uit de 23 gemeenten en de Statenfractie van de 

Provincie in gesprek te gaan om onze standpunten op het gebied van bereikbaarheid en economisch 

vestigingsklimaat af te stemmen. Het kan sowieso geen kwaad om geregeld contact te hebben met de fracties uit te 

omgeven. Van elkaar kunnen wij leren. 

Ons standpunt als het gaat om regionale samenwerking zoals in de MRDH dat wij er voor moeten waken onze 

zelfstandigheid niet te verliezen. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. De onderwerpen waar de 

MRDH mee aan de slag gaat passen daar goed bij. 

 

 

Volgende maand 

In de maand februari zal het college presentaties verzorgen over de voortgang van Ackerswoude en Keijzershof. Als u 

geïnteresseerd bent, kom dan gerust meeluisteren. 

 

 

 

 

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. 

 


