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1. Voorwoord van de voorzitter
Beste lezer,
Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2015 van de politieke vereniging
Gemeentebelangen aan te bieden.
Het bestuur doet verslag van de activiteiten die in dit jaar zijn georganiseerd, de
ontwikkelingen die in gang zijn gezet of reeds zijn afgerond en de financiële weerslag
daarvan.
Hiermee legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten die onder zijn
verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bestaat uit twee delen:
het activiteitenverslag en de jaarrekening.
Met vriendelijke groet,

Paul Slegtenhorst
Bestuursvoorzitter Gemeentebelangen
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2. Terugblik op het jaar 2015
2.1

Leden

Begin van het jaar 2015 telde onze vereniging 22 gewone leden en hadden wij geen
ereleden. In het jaar 2015 zijn er geen ereleden benoemd maar hebben enkele
inactieve leden hun lidmaatschap opgezegd, waardoor we op 31 december 2015 op
een ledenaantal van in totaal 19 zijn gekomen.
2.2

Bestuur

Het verenigingsbestuur is het door de algemene ledenvergadering gekozen orgaan
dat belast is met de algemene leiding van de vereniging, het beheer van de
verenigingsorganisatie en het uitvoeren van taken en bevoegdheden die hem zijn
toegewezen op grond van de statuten.
De samenstelling van het verenigingsbestuur bestond in 2015 uit de volgende
personen:
 Paul Slegtenhorst
Voorzitter
 Richard van Oevelen
Penningmeester
 Evelien van Beest
Secretaris
 Ina Mantjes-Schubart
Algemeen bestuurslid
2.3

Activiteitencommissie

Het bestuur heeft een activiteitencommissie ingesteld en deze bestond in 2015 uit de
volgende personen:
 Evelien van Beest
 Christina de Jong
2.4

Kascontrolecommissie

De samenstelling van de kascontrolecommissie bestond in 2015 uit de volgende
personen:
 Koen Mantjes
 Christina de Jong
2.5

Fractie

De fractie bestond in 2015 uit de volgende personen:
 Ina Mantjes-Schubart
Fractievoorzitter
 Richard van Oevelen
Vice-fractievoorzitter
 Bartjan Kerklaan
Gemeenteraadslid
 John Thuring
Gemeenteraadslid
 Christina de Jong
Buitenraadslid
 Evelien van Beest
Fractiemedewerker
 Judith Junggeburt
Fractiemedewerker
 Cindy Knol
Fractiemedewerker
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2.6

Het politieke jaar 2015 voor de fractie in vogelvlucht

In januari 2015 heeft Gemeentebelangen deelgenomen aan de Nationale
Voorleesdagen van 21 tot en met 31 januari 2015. Tijdens deze dagen staan
basisscholen, kinderdagverblijven en bibliotheken in het teken van het voorlezen aan
jonge kinderen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en tijdens de
voorleesdagen wordt het belang van voorlezen nog eens benadrukt. Zo las onze
fractievoorzitter Ina Mantjes op woensdag 21 januari voor bij Kinderopvang Pepijn te
Pijnacker en op donderdag 22 januari heeft ook onze wethouder Bernard
Minderhoud in Kern Kinderopvang te Nootdorp voorgelezen.
In dezelfde maand stelde raadslid Richard van Oevelen schriftelijke vragen aan het
college over de keet van Rondom Wonen in Pijnacker-Noord. De keet aan de Cort
van der Lindenlaan was beschikbaar gesteld om gratis opgehaald te worden. Wij
vroegen ons niet alleen af welke partij de grond waarop de keet van Rondom Wonen
stond in eigendom had en welke (ruimtelijke) plannen er bestonden voor deze
locatie, maar wij waren met name benieuwd of het college mogelijkheden zag om de
keet van Rondom Wonen over te nemen en, zo nodig tegen kostprijs, beschikbaar te
stellen aan de diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen binnen de
gemeente. Uiteindelijk is de keet gelukkig ten goede gekomen aan een van de
verenigingen binnen onze gemeente.
Binnen de gemeenteraad heeft Gemeentebelangen in januari het college opgeroepen
om bij ruimtelijke plannen toch het dialoog met bewoners en direct betrokkenen aan
te blijven gaan en niet een stille dood te laten sterven.
Begin februari 2015 stelde Gemeentebelangen technische vragen gesteld over
fraude bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget (PGB).
In maart 2015 haalde het gevaar voor de volksgezondheid door vrijgekomen asbest
als gevolg van (grote) branden de landelijke media; de impact op de samenleving is
groot. In Wateringen zijn zelfs uiteindelijk noodverordeningen afgegeven ter
bescherming van de inwoners tegen de asbest. Het risico van asbesthoudende
gebouwen aanwezig en reëel, ook in Pijnacker-Nootdorp. Veel gebouwen zijn nog
voorzien van asbesthoudend materiaal. Gemeentebelangen heeft in deze maand
gepleit voor preventieve acties door bijvoorbeeld financiële steun te bieden voor (het
stimuleren van) sanering van bestaande gebouwen, waarbij het asbest wordt
verwijderd en asbesthoudend materiaal wordt vervangen.
Eind april 2015 werd raadslid Richard van Oevelen met algemene instemming door
de gemeenteraad benoemd tot lid van de adviescommissie Economisch
Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zeker nu in
regionaal verband nieuwe en innovatieve initiatieven worden besproken, uitgewerkt
en uitgevoerd die doorwerken op gemeentelijk niveau, is het ook voor lokale partijen
als Gemeentebelangen van belang om in dit regioverband mee te praten en mee te
denken, om het door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp te dienen publieke
belang te behartigen. Voor Richard van Oevelen sluit deze benoeming mooi aan bij
zijn masterstudie Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, omdat hij in
zijn masterscriptie onder meer stil zal staan bij de positie van de metropoolregio
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binnen de provincie en de onderlinge verhoudingen tussen deze verschillende
overheidsorganisaties.
Op initiatief van Gemeentebelangen zal vanaf 11 oktober 2015, wat zowel
internationaal als nationaal bekend staat als de zogeheten 'Coming Out Day', jaarlijks
de regenboogvlag worden gehesen binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Eind
mei 2015 diende raadslid Richard van Oevelen hiervoor een motie in. Direct na de
behandeling van de motie bood hij namens Gemeentebelangen de eerste
regenboogvlag van Pijnacker-Nootdorp aan de burgemeester aan.
Eerder werd door Gemeentebelangen al een motie ingediend die het college verzocht
de wenselijkheid en noodzakelijkheid van LHBT-beleid binnen de gemeente te
organiseren. De eerste bevindingen van dit onderzoek zijn inmiddels in april naar de
gemeenteraad toegezonden met hierbij een aantal concrete activiteiten geformuleerd
op dit gebied door het college om zodoende LHBT-emancipatie verder te verankeren.
“Uit de informatienota van het college bleek dat sociale acceptatie van LHBT de
laatste jaren weliswaar toeneemt, maar dat dit niet betekent dat personen met een
andere geaardheid zich ook veilig voelen. De eerste bevindingen van het college
bevestigen dit: 13% van de jongeren binnen onze gemeente geeft aan een school geen
veilige omgeving te vinden om over zijn of haar geaardheid te spreken en slechts 19%
van de jongeren vindt het wel veilig! Zeker nu de visie van Pijnacker-Nootdorp op het
sociaal domein stelt dat alle inwoners in onze kernen zich veilig moeten kunnen
voelen, ongeacht ras, geloof of seksuele geaardheid, vinden wij dat met het hijsen van
de regenboogvlag de gemeente een belangrijk en krachtig signaal kan afgeven en de
visie op het sociaal domein actief kan uitdragen. Het hijsen van de regenboogvlag
wordt namelijk gezien als symbool voor sociale acceptatie en veiligheid.
In juni 2015 stelde fractievoorzitter Ina Mantjes namens Gemeentebelangen vragen
aan het college over de reeks vernielingen en zware overlast in de omgeving van en in
de Emmastraat te Pijnacker. Al meerdere keren, recent nog met een motie in de
gemeenteraad, heeft Gemeentebelangen gepleit voor snellere actie in dit soort
situaties, die erg ingrijpen in het leven van de bewoners van de Emmastraat en
omgeving. De burgemeester heeft de gemeenteraad toen verzekerd dat de gemeente
op elk gewenst moment (mobiel) cameratoezicht kan inzetten in overleg met de
politie.
Op woensdag 24 juni 2015 vonden de algemene politieke beschouwingen plaats
binnen de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor was de bespreking van de kadernota
2015. Hieronder treft u de inbreng van fractievoorzitter Ina Mantjes namens
Gemeentebelangen aan.
Voorzitter,
Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin het financieel perspectief is geactualiseerd
voor het komende begrotingsjaar en de jaren daarna. De fractie van
Gemeentebelangen is tevreden met het geschetste beeld in de kadernota 2015, die als
werktitel mee kreeg ‘Financieel gezond’.
Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn een groot goed. Financieel gezond kan
zeker aan deze opsomming worden toegevoegd, want hoe vaak gebeurt het niet dat
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financiële problemen leiden tot geestelijke en lichamelijke problemen.
Geconcludeerd kan worden dat een financieel gezonde gemeente derhalve ook een
positieve invloed heeft op het algemeen welbevinden van onze inwoners, die nu niet
aankijken tegen extra bezuinigingen die hen hoe dan ook zouden raken. Een
compliment voor het college is hier zeker op zijn plaats, nu in tijden van recessie dit
mooie resultaat is bereikt.
Bestuur
Er is invulling gegeven aan een strikte begrotingsdiscipline. Door de diverse
actualisaties is het begrotingsperspectief gunstiger geworden, waardoor de
bezuinigingsnoodzaak kleiner is geworden.
Wat ook opvalt is dat het tekort voor 2018 en 2019 beperkt en lager is dan eerder
voorspeld en dat is uiteraard goed nieuws, waarbij echter wel moet worden
aangetekend dat de vooruitzichten van met name de grondexploitaties en de
uitwerking van de decentralisaties nog onzeker zijn, hoewel de gemeente tot op
heden de risicovolle projecten zoals Ackerswoude en de drie decentralisaties
voortvarend heeft opgepakt.
Desalniettemin wil Gemeentebelangen toch ook haar zorgen uitspreken, gezien de
nog steeds aanwezige onzekerheden. Echter gezien de zorgvuldige wijze waarop het
College de afwegingen maakt, vertrouwt Gemeentebelangen erop dat het College de
risico’s en de kansen nauwlettend in de gaten houdt en er alles aan doet om deze
belangrijke ontwikkelingen beheersbaar te houden.
Het is voor Gemeentebelangen niet meer dan logisch dat deze relatieve onzekerheid
de reden is om op ons hoede te zijn en weloverwogen keuzes te maken als het gaat
om het formuleren van nieuw beleid. Zeker in dat opzicht is Gemeentebelangen
verheugd dat door het College financieel wordt meegedacht over het door ons
geïnitieerde LHBT-beleid, nu in de aanbiedingsnota aan de raad wethouder
Minderhoud heeft aangegeven gebruik te maken van subsidie-afspraken ten aanzien
van preventie (voorlichting en informatie), registratie en adviezen (op scholen en
sportverenigingen) over acceptatie en tolerantie ten opzichte van LHBT’ers.
Om echter in deze tijden van crisis enigszins tegemoet te kunnen komen aan
negatieve koopkrachteffecten voor huishoudens, met name voor minder
draagkrachtigen en kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, dient Gemeentebelangen
de motie van Eerlijk Alternatief ten aanzien van de kortingspas mede in. Eerder heeft
Gemeentebelangen ook al gepleit voor de realisatie van een door ons genoemde
Slangenpas, en we vinden het ook tijd worden dat het college de mogelijkheden
hiervan eens in kaart brengt en uitwerkt, echter wel in relatie tot het staand beleid.
Mobiliteit
Voorzitter, Gemeentebelangen is ook te spreken over de stappen die worden gezet op
het gebied van mobiliteit. Vanaf januari 2015 is het beleidsterrein Verkeer en Vervoer
opgepakt door de MRDH en natuurlijk is het met een nieuw ontwikkeling altijd even
afwachten hoe het gaat uitpakken. Tot nu toe zijn wij daar zeer over te spreken nu
mede op dit niveau onderzoek zal worden verricht naar nut en noodzaak van een
tweede verbindingsweg tussen Pijnacker en Nootdorp, waar Gemeentebelangen een
voorstander van is.
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Daarnaast vindt mijn fractie het goed om te zien dat het College bij het opstellen van
het vervoersplan 2016 van de MRDH op verzoek van Gemeentebelangen aandacht
besteedt en vraagt voor de aansluiting van al onze gemeentekernen, inclusief
Nootdorp, op het nachttraject van het openbaar vervoer.
Economie
Om onze economie een echte impuls te kunnen geven, onze gemeente in de regio te
versterken en ons op de kaart te zetten als aantrekkelijke woon- en leefgemeente
binnen de metropoolregio, vindt Gemeentebelangen het onderwerp Citymarketing
heel belangrijk. Gemeentebelangen heeft dan ook een amendement ingediend bij de
jaarrekening om 100.000 euro te bestemmen ten behoeve van citymarketingbeleid.
Helaas heeft het amendement het niet gehaald, mede omdat het CDA en D66 het
amendement niet hebben gesteund. Een gemiste kans! Tezamen met het reeds door
het College voorgestelde budget van 50.000 euro in de Kadernota, zou het college
dan voldoende budgettaire armslag krijgen om invulling te geven aan de
samenwerking met het bedrijfsleven en de borging van de uitvoering de komende
jaren die gewenste impuls te geven, dit als onderdeel van het programma Economie
en niet als onderdeel van het programma Ruimte en Wonen zoals nu wordt
voorgesteld.
In het verlengde hiervan dient Gemeentebelangen de motie van de VVD over de
KredietUnie Oostland dan ook mede in. Initiatieven die de economie een impuls
kunnen geven door startende ondernemers met toekomstperspectief een lening te
verstrekken, dienen in de ogen van Gemeentebelangen toegejuicht en bevorderd te
worden.
Wel mist Gemeentebelangen nog een visie met betrekking tot de leegstaande
duurzame glastuinbouwgebieden. Meer specifiek zouden we dan willen dat wordt
gekeken naar andere gerelateerde bestemmingen, zoals bedrijven die de afvalstoffen
en residuen van met name de glastuinbouw en aanverwante bedrijfstakken kan
verwerken op een duurzame manier. Graag zouden we horen hoe het college hierover
denkt. Gemeentebelangen kijkt tot slot met vertrouwen uit naar de samenwerking
tussen onze gemeente en het Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio,
waarin sinds kort ons raadslid Richard van Oevelen namens onze gemeente in de
adviescommissie zitting heeft genomen. Wij zien hier veel kansen in gelegen om
regionaal de economie een impuls te geven.
Energie
Het hoofdlijnenakkoord wijst op de noodzaak om te werken aan energieneutraliteit
en spreekt over een werkbudget. Ook Gemeentebelangen hecht aan het opstellen van
een thematische visie om te komen tot energieneutraliteit in onze gemeente in 2050.
Echter het eerder voorliggende uitvoeringsplan geeft naar de mening van
Gemeentebelangen te weinig duiding hoe dit moet worden bereikt, terwijl wel de
vraag voorligt om het hiervoor gevraagde forse werkkapitaal beschikbaar te stellen.
Gemeentebelangen zal het aangekondigde amendement van het CDA mede indienen.
In dit amendement wordt voorgesteld een bedrag te reserveren zonder dat er een
specifiek plan ligt. Gemeentebelangen begrijpt niet dat CDA en D66 het
amendement Citymarketing van Gemeentebelangen niet steunden, en dit
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amendement van CDA wel steunen, terwijl het ook hier gaat om slechts het
reserveren van gelden.
Ambtswoning burgemeester
De keuze van onze burgemeester om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om
een ambtswoning te betrekken, maakt het voor Gemeentebelangen nog niet
vanzelfsprekend om de bestemmingsreserve op te heffen. Veeleer vinden wij de vraag
relevant of een ambtswoning voor de burgemeester nog wel van deze tijd is. Nu we
steeds meer uitgaan van de eigen kracht van burgers, vindt Gemeentebelangen dat
dit niet het geval is. Een ambtswoning blijkt bovendien ook niet noodzakelijk te zijn
voor representatiedoeleinden. Alleen om deze argumentatie is Gemeentebelangen
dan ook akkoord de bestemmingsreserve van 600.000 euro op te heffen.
Groen
Voor onze gemeente is het programma Groen en Recreatie van groot belang. Met
name de nabije realisatie van de Groenzoom ism Lansingerland is een belangrijke
mijlpaal voor onze gemeente. We zullen dan ook het amendement Leisure van de
VVD mede indienen.
Ook de gebiedsgerichte aanpak agrarisch natuurbeheer samen met de agrariërs in
het Oude Leede-gebied is van groot belang. Goede ontwikkeling dat
Natuurmonumenten hierbij is aangehaakt. We zullen verdere ontwikkelingen
aandachtig volgen.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad begin juli 2015, de laatste vergadering
voor het zomerreces, werd het uitvoeringsplan van het maatschappelijk vastgoed
besproken. Fractievoorzitter Ina Mantjes heeft via een amendement weten te regelen
dat de gebruikers van de Keet in Delfgauw extra tijd krijgen om een beheersstichting
op te gaan richten, met als doel dat het strategisch gelegen gebouw 'om niet' over te
kunnen gaan nemen van de gemeente.
In augustus 2015, nog tijdens het zomerreces van de gemeenteraad, werd duidelijk
dat de provincie Zuid-Holland onderzoek wil gaan doen naar een nieuwe
windenergielocatie in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Dit terwijl in februari
2014 de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bij een amendement wat mede werd
ingediend door Gemeentebelangen unaniem heeft uitgesproken geen windturbines
hoger dan 60 meter binnen de gemeentegrenzen te willen. Onze fractie was dan ook
onaangenaam verrast dat binnen onze gemeente toch de mogelijkheden zullen
worden onderzocht. Reden genoeg voor fractievoorzitter Ina Mantjes om hierover
vragen te stellen aan het college en uiteindelijk contact te zoeken met de lokale partij
Zo!Zoetermeer. De fractie van Zo!Zoetermeer heeft het ook in hun gemeente aan de
orde gesteld en uiteindelijk heeft dit geleid tot een formele negatieve reactie van de
gemeenteraad aan de provincie en Staatsbosbeheer. Enigszins gerustgesteld werd de
fractie van Gemeentebelangen uiteindelijk toen het college liet weten de provinciale
ontwikkelingen, net als onze fractie, nauwgezet te volgen en nog altijd uitvoering te
willen en zullen geven aan het besluit van de gemeenteraad om de locatie in de Balij
niet aan te wijzen als nieuwe locatie voor windenergie.
Jaarverslag Gemeentebelangen 2015

9

Aan het begin van het nieuwe politieke seizoen, in september 2015, maakten de
fracties van Gemeentebelangen en LPN bekend besloten te hebben de krachten te
bundelen. In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 zullen de partijen intensief
samen gaan werken met als ultieme einddoel om als één lokale partij de verkiezingen
in te gaan. Beide partijen gingen samen direct goed van start met het stellen van
schriftelijke vragen aan het college omtrent de inzameling van oud papier, dit ter
voorbereiding op de te bespreken agendapunten rondom Avalex. Uiteindelijk lieten
Gemeentebelangen en LPN in de raadsvergadering van deze maand weten tegen het
voorstel voor omgekeerd inzamelen te zijn zoals het op dat moment aan de raad werd
gepresenteerd en voor wordt gelegd.
Een ander belangrijk punt voor Gemeentebelangen deze maand was het feit dat de
burgemeester zonder enige vorm van overleg met de gemeenteraad publiekelijk
bekend maakte crisisopvang voor 100 tot 150 vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp
mogelijk te willen maken. Gemeentebelangen en LPN onderkennen de noodzaak om
als gemeente een passende bijdrage te leveren, maar we hadden hier graag in de
gemeenteraad met de andere fracties en het college over in debat willen gaan om tot
een goed besluit te komen. Behalve Gemeentebelangen en LPN waren meerdere
fracties van mening dat de gemeenteraad ten onrechte niet was betrokken. Op onze
vragen waarom er niet was afgestemd met de gemeenteraad kregen we helaas geen
sluitend antwoord van de burgemeester.
Op 12 oktober 2015 werd uiteindelijk, in navolging van het voorstel van raadslid
Richard van Oevelen de regenboogvlag gehesen in het kader van de zogeheten
'Coming Out Day'. Officieel vindt de Coming Out Day op 11 oktober plaats, maar
omdat deze dag dit jaar op een zondag valt, werd de vlag zelf een dag later gehesen.
De dag staat al vele jaren zowel nationaal als internationaal bekend als de dag
waarop aandacht wordt besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel
of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Het hijsen van
de vlag wordt als symbool gezien dat iedereen in de gemeente het hele jaar door
zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen
voelen.
Op 15 oktober 2015 vond eveneens de behandeling van de programmabegroting
plaats met de daarbij behorende algemene beschouwingen. Hieronder treft u de
inbreng van fractievoorzitter Ina Mantjes namens Gemeentebelangen aan.
Voorzitter,
De voorliggende Programmabegroting stemt Gemeentebelangen optimistisch. Waar
de Kadernota vanaf 2018 nog een tekort vertoonde, is het mede door nauwkeurige
herschikking van budgetten gelukt voor de gehele periode een sluitende begroting te
realiseren. Dit vormt niet alleen goed nieuws voor alle inwoners! Ons
huishoudboekje is op orde en dan is een groot compliment aan het College op zijn
plaats.
In het verlengde hiervan vindt Gemeentebelangen dat de schuldenlast moet worden
afgebouwd. We onderschrijven de streefnorm voor maximale schuldomvang van
100%, die door de VNG als wenselijk wordt gezien. Met de voorgestelde
beleidsuitwerkingen zal de schuldquote gestaag dalen van 141% eind 2016 naar 115%
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eind 2019. We steunen deze afbouw, maar zouden wel graag van het College willen
horen of zij mogelijkheden ziet om afbouw te versnellen. Zolang een schuldquote
boven de 130% ligt, is er volgens de VNG immers sprake van een erg hoge schuld.
Gemeentebelangen is verder benieuwd naar de financiële evaluatie van de opvang
van vluchtelingen in onze gemeente. Eerder is aangegeven dat de kosten zullen
worden betaald uit de post Onvoorzien. Dan rijst voor ons de vraag van waaruit een
afgeboekt bedrag wordt aangevuld? Gemeentebelangen is benieuwd of er met het
Rijk een voorziening is of wordt getroffen waar de gemeenten, die opvang van
vluchtelingen hebben aangeboden, gemaakte kosten kunnen verhalen die niet door
het COA worden vergoed.
Voorzitter, nu een aantal andere inhoudelijke punten die Gemeentebelangen nog
graag zou willen aanstippen.
Economie en glastuinbouw
Gemeentebelangen is positief over de ontwikkelingen op het gebied van economie en
glastuinbouw. Tijdens het werkbezoek aan de (bouw)projecten werd het al gezegd,
maar nu is ook in de cijfers te zien dat de grote bouwprojecten er goed opstaan. Dit
voor een deel te danken aan het voorzichtige economische herstel, maar zeker ook
toe te schrijven aan de voortvarende aanpak van het college.
Daarnaast is het veelbelovend dat het algemeen rapportcijfer van ons
ondernemingsklimaat stijgende is. Zoals bekend ziet Gemeentebelangen
citymarketing als een belangrijk middel om de economie een impuls te geven.
Aangezien het nu wordt genoemd in de verschillende programma’s zijn we benieuwd
naar de coördinatie en of het budget van 50.000 euro het college voldoende armslag
zal geven voor de gestelde doelen. Uitnodigingsplanologie krijgt op meerdere thema’s
vorm, zo ook bij economie. De winkelleegstand zit op dit moment onder het
gemiddelde van de MRDH, maar desalniettemin onderschrijven wij het belang van
verbeterplannen. Plannen tegen de leegstand van duurzame glastuinbouwgebieden
ontbreken echter nog. Het toepassen van citymarketing kan in onze ogen ook hier
een bijdrage leveren.
Mobiliteit
Gemeentebelangen en LPN hechten veel waarde aan een goede bereikbaarheid van
en binnen onze gemeente. Onze ligging in een stedelijke omgeving en de forse
toename van het autobezit sinds 2005 maakt dat alle ontwikkelingen samenhangen
met mobiliteit. Gemeentebelangen en LPN hadden ten aanzien van de Rotonde
Keijzershof/Oude Leede al een motie aangekondigd en opgesteld, maar daarna is
besloten tot een vrijwel raadsbrede motie met dezelfde strekking, die wij in het
belang van de inwoners uiteraard graag steunen. De LPN zal hier in haar inbreng nog
dieper op ingaan.
Groen en recreatie
Voorzitter, op het gebied van Groen en recreatie staat de gemeente er eveneens goed
voor. Zo is de Groenzoom grotendeels opengesteld en kan worden overgegaan naar
de beheerfase. Een mooie prestatie! Een goed moment voor een onderzoek naar de
gebruikerswensen, om het economisch potentieel beter te kunnen gaan benutten. Dit
wordt ook op regionaal belangrijker, nu de MRDH ook groen als thema op de
economische agenda heeft gezet.
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Onderwijs
Als het op onderwijs aankomt, vindt Gemeentebelangen een goede samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven een groot goed. Een aansluiting op de lokale en
regionale arbeidsmarkt is van groot belang. Daarom zijn we warm voorstander van
de vakschool.
Collectieve en individuele voorzieningen
Gemeentebelangen is er voorstander van om met behulp van sport maatschappelijke
thema’s, zoals gezondheid, veiligheid en discriminatie, waar ook emancipatie van
LHBT toe behoort, te agenderen in goede samenwerking met de Sportraad en het
Sportplatform. We dagen de nieuwe wethouder Sport uit om met goede ideeën te
komen en we spreken de verwachting uit dat hij voortvarend met de portefeuille aan
de slag gaat.
In het sociaal domein verwachten we samenwerking tussen de verschillende partijen,
zoals Jeugdzorg, SWOP en de Bibliotheek. Ook op dit punt zijn de verwachtingen
hoog gespannen en we verwachten dat de wethouder Zorg zal laten zien waar hij voor
staat.
De drie decentralisaties in het sociale domein zijn in onze gemeente door het college
en het ambtelijk apparaat, met forse inzet en strategisch inzicht tot een succes
gemaakt, ook al zijn de financiële effecten nog niet helemaal zeker. Nu komt het aan
op verbinding van de betrokken partijen en innovatie om zoveel mogelijk te
realiseren tegen zo weinig mogelijk kosten.
Leefbaar, veilig en duurzaam
Gemeentebelangen is bezorgd over het relatief hoge alcoholgebruik, de toename van
uitgaansoverlast en de lichte toename van overlast door drugsgebruik en
drugshandel. Heel goed dat de gemeente en de politie hierover in gesprek zijn met
buurtbewoners en ondernemers. Hoe kijkt het College er tegenaan om de uitkomsten
en de te maken afspraken vast te leggen in een horecaconvenant? Deze aanpak wordt
steeds vaker door gemeenten toegepast om met alle stakeholders te streven naar een
sociale en veilige leefomgeving met hoge kwaliteit.
Bestuur en bedrijfsvoering
Gemeentebelangen is voorstander van samenwerking in de regio, maar is kritisch
over het functioneren van sommige gemeenschappelijke regelingen gezien de
sturingsproblemen en de financiële risico’s. Bij verbonden partijen wordt bij Avalex
vermeld dat de gemeente naar grootte verantwoordelijk is voor winst/verlies en dat
het nieuwe afvalbeleid risico’s met zich meebrengt. Dan komen we weer bij ons
eerste punt, het verlagen van de schuldquote, hetgeen mooi past in de cyclus van
procesbeheersing.
In december 2015 riepen de fracties van Gemeentebelangen en LPN inwoners op
een zienswijze in te dienen op het startdocument van de planMER, het nader
onderzoek van de provincie voor het daadwerkelijk mogelijk maken windturbines te
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plaatsen. De bedoeling is om drie windturbines van elk 3 MW, die elk tot wel 175
meter hoog kunnen reiken, te plaatsen in het natuur- en recreatiegebied de Balij.
Dezelfde maand werd wederom het op punten aangepaste voorstel voor invoering
van omgekeerd inzamelen aan de gemeenteraad voorgelegd. De fracties van
Gemeentebelangen en LPN hebben in september van dit jaar al uitgebreid verwoord
waarom wij tegen het concept van omgekeerd inzamelen zijn. We hadden met name
zorgen om de ouderen en minder-validen, de financiële risico’s voor de gemeente en
de uitwerking voor de verenigingen. We hebben toen bereikt dat het stuk van de
agenda is gehaald en er is overlegd met de verenigingen. Inmiddels zijn er afspraken
gemaakt met de verenigingen om de inkomsten door inzameling van oud papier te
kunnen continueren voor drie jaar. Om het voorliggende voorstel te verbeteren
hebben wij samen met het CDA, EA en andere fracties gewerkt aan een amendement.
In de onderhandelingen tussen de fracties is dit amendement het hoogste haalbare
gebleken: een uitvoeringsplan dat onze zorgenpunten verder uitwerkt en dat een
langere termijn zekerheid biedt aan onze verenigingen. Helaas hebben we niet
kunnen bereiken dat Avalex het restafval blijft ophalen om de ouderen en minder
validen te ontzien en waardoor grote investeringen voor uitbreiding van
ondergrondse containers wordt voorkomen. Ook voorziet dit amendement niet in
een pilotperiode, om het plan eerst uit te testen voor het grootschalig wordt uitgerold
met alle investeringen die hier aan vast zitten. Het amendement biedt evenwel de
gemeenteraad meer grip op het plan. Als we dat niet hadden gedaan zou het
oorspronkelijke plan zijn aangenomen, en dat is juist waar we zo op tegen zijn. Dat
was voor de fracties van Gemeentebelangen en LPN dus geen optie. We hebben
daarom gekozen voor de hoogste haalbare aanpassingen op dit moment.
Deze maand werd tevens door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de nota
Lokaal gezondheidsbeleid en het kader preventief Jeugdbeleid vastgesteld. Hiermee
zijn onder meer de eerste uitwerkingen van LHBT-emancipatie in beleid vastgelegd,
nadat raadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen reeds tijdens de
algemene beschouwingen in oktober 2014 hiervoor een lans had gebroken. Zo is het
geven van voorlichting over LHBT, om zodoende sociale acceptatie van LHBT te
vergroten, één van de speerpunten geworden waar het college zich de komende jaren
voor zal inzetten.
2.7

Het politiek jaar 2015 door wethouder Minderhoud verwoord

Het jaar 2015 is voor mij het eerste volle jaar geweest waarin ik het gehele
bestuurlijke proces heb meegemaakt, van januari tot en met december. Een jaar met
vele hoogtepunten en ook een aantal dilemma’s waar we als gemeentebestuur voor
hebben gestaan. De decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp in het sociale
domein vroegen veel tijd en aandacht. Het vertrek van een collega en het aantreden
van een nieuwe wethouder. Een verandering van mijn portefeuille, en een
verandering in het politieke spel.
Wat doet een wethouder nou de hele dag? Dat is een vraag die mij vaak wordt
gesteld. Feitelijk komt het er op neer dat ik als wethouder veel aan het lezen en
praten ben. Ik maak afwegingen of een voorstel goed of juist niet goed is voor de
gemeente, waarbij algemeen belang zwaarder moet wegen dan het individuele
belang. Ik probeer dat zoveel mogelijk in perspectief te zien alhoewel dat soms heel
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lastig kan zijn. Het is belangrijk om problemen af te pellen en in de kern aan te
pakken. Mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven kan ik hierbij goed gebruiken.
Het is vaak ook een kwestie van gezond boerenverstand.
Uiteindelijk is het zo dat een besluit van het college wordt genomen door alle
collegeleden. Wel is het mogelijk een aantekening te laten maken op een dossier,
maar dat is niet vaak aan de orde. Het is een middel om eventuele bezwaren vanuit
principiële gronden te kunnen uiten. Elke afweging moet ik dus kunnen uitleggen
aan de kiezer, ook al is dat soms lastig. De belangen van onze inwoners lopen
natuurlijk uiteen en zijn daarom soms ook niet verenigbaar, maar het is altijd zeker
het proberen waard om tot een goede oplossing te komen. De eerlijkheid gebiedt om
te erkennen dat we helaas niet altijd iedereen tevreden kunnen stellen.
Maar nu genoeg diepgaand gepraat over wat ik als wethouder allemaal doe, het gaat
er ook om wat we willen als partij! Ik maak me er sterk voor om alles zo eenvoudig en
transparant mogelijk voor het voetlicht te brengen, voor eenieder te begrijpen. Hoe
kijken we bijvoorbeeld aan tegen de huisvestingsproblematiek en de integratie van
statushouders in onze gemeente? We moeten als gemeente uiteraard onze
verantwoordelijkheid nemen, maar we moeten daarbij in het oog houden wat onze
gemeente wel maar ook niet aan kan. Ook het draagvlak van onze inwoners speelt
hierbij een grote rol en het is dus belangrijk dat we dat behouden. Graag nodig ik u
uit om met mij in gesprek te gaan over hoe wij dit het beste kunnen aanpakken.
Ook als gemeente ontwikkelen we door. We denken na over wat er nog staat te
gebeuren. Wat willen wij als Gemeentebelangen voor elkaar krijgen in onze
gemeente? Wat zijn de doelen die we nog verder vorm willen geven? Heeft u daar ook
ideeën over? Laat het ons weten of beter nog, sluit u bij ons aan en werk mee aan de
uitvoering van de plannen. Uw input is ook voor mij als wethouder van groot belang!
Als wethouder, afgevaardigd door Gemeentebelangen, leg ik mede verantwoording af
aan de leden via de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen.
Mijn portefeuille is nu als volgt vastgesteld:
 Kernwethouder voor Nootdorp
 Welzijn, sociale zaken, werk- en inkomen, ouderen en zorg
 Personeelenorganisatie
 Bedrijfsvoering
 Publiekszaken
 Milieu
 Wijkgerichtwerken
 Sport
 ProjectDe GroeneWijdte
 Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
 Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden en Penningmeester.
Het jaar 2015 was een enerverend en interessant politiek jaar. Een jaar vol mooie en
leuke initiatieven, maar soms waren er ook harte noten te kraken. Het hoort er
allemaal bij. Als wethouder doe ik mijn uiterste best het credo van
Gemeentebelangen hoog te houden: Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! En
nu op naar 2016!
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3. Gemeentebelangen in 2016
3.1

Algemene visie

De fractie en vereniging zullen in grote lijnen de huidige succesvol gebleken
werkwijze handhaven. Daarnaast zal alvast geanticipeerd worden op de komende
verkiezingen van 2018. Zo zal de samenwerking met LPN nader vorm worden
gegeven.
Gemeentebelangen staat dicht bij de burgers door gebruik te maken van persoonlijke
contacten en moderne (sociale) media. We onderhouden een mooie informatieve
website en maken gebruik van Twitter en Facebook. Daardoor is Gemeentebelangen
goed op de hoogte van wat er leeft in onze gemeente en kunnen wij in de
gemeenteraad de belangen van onze achterban adequaat behartigen. Tijdens
fractievergaderingen komen regelmatig vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties of inwoners met vragen en inbreng. Gemeentebelangen is en blijft een
laagdrempelige politieke partij. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbeteringen en zo
zal verder gewerkt worden aan bijvoorbeeld een nog actievere communicatie tussen
fractie en leden.
3.2

Bestuur

Het bestuur zal, mede in samenwerking met de activiteitencommissie, de
mogelijkheden verkennen om meer (leden)activiteiten te organiseren en periodiek
een nieuwsbrief aan alle leden rond te zenden. Vooralsnog is de website en de social
media de grootste bron van digitale communicatie. Tot slot blijft het werven van
nieuwe leden voor het bestuur een van de grootste speerpunten.
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4. Jaarrekening
4.1

Kasstroomoverzicht

Ontvangsten 2015
Bijdragen fractie en wethouder

€ 2.509,70

Contributies 2015
Teveel betaalde bankkosten

€
€

262,50
28,87

Totale ontvangsten:

€

2.801,07

Totale uitgaven:

€

1.634,43

Saldo ontvangsten - /- uitgaven 2015

€

1.166,64

Liquide middelen per 01-01-2015

€

2.428,23

Liquide middelen per 31-12-2015

€

3.594,87

Uitgaven 2015
Nieuwjaarsborrel
Kosten jaarmarkten Pijnacker en Nootdorp
Advertentie gemeentegids

€
€
€

189,00
540,51
630,00

Promotiekosten
Bestuurskosten

€
€

99,95
174,97

4.2

Balans en winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2015
Liquide middelen

Verenigingsvermogen
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Winst en verliesrekening 2015
Opbrengsten:
Kosten:

€
€

2.801,07
1.634,43

Resultaat 2015

€

1.166,64

1) Inkomsten
Afdrachten fractie en wethouder
Contributies leden
Teveel betaalde bankkosten

€
€
€

2.509,70
262,50
28,87

Totale inkomsten

€

2.801,07

4.3

1)

Toelichting

In 2015 zijn de inkomsten van Gemeentebelangen nagenoeg gelijk gebleven aan die
van 2014. De inkomsten worden voor het belangrijkste deel gevormd door de
vrijwillige bijdragen van de fractieleden en de wethouder. Daarnaast heeft de
vereniging de jaarlijkse contributies van de leden ontvangen en de teveel betaalde
bankkosten zijn teruggestort. Dit maakt het dat de vereniging dit boekjaar in totaal
€ 2.801,07 aan ontvangsten heeft.
Het jaar 2015 was in vergelijking met 2014 niet erg kostbaar voor de vereniging: in
totaal werd in 2015 € 1.634,43 uitgegeven. Deze uitgaven bestonden voornamelijk uit
de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de promotie van de vereniging en de
aanwezigheid op de jaarmarkten in zowel Pijnacker als Nootdorp. Het bestuur heeft
de kosten voor de lopende zaken beperkt kunnen houden tot € 174,97.
Alles tezamen heeft Gemeentebelangen een positief saldo van € 1.166,64, waardoor
de kaspositie aan het eind van 2015 € 3.594,87 bedraagt.
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd en geeft hier een
toelichting op tijdens de algemene ledenvergadering.
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