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zaaknummer
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datum
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afwezig
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verslaglegging

vergadering College van Burgemeester en Wethouders
18 juni 2020
Francisca Ravestein, burgemeester
Ilona Jense-van Haarst, wethouder
Hanneke van de Gevel, wethouder
Frank van Kuppeveld, wethouder
Peter Hennevanger, wethouder
Jan-Paul Woudstra, secretaris
Mieke Anneveldt , communicatie
Kamer B 1.07, 9.30 uur
N.C.M. Hulst - de Veld

1.
Opening
De burgemeester opent de vergadering.
2.
Verslaglegging
Het college stelt het verslag, besluitenlijst en vertrouwelijk verslag van 18 juni 2020 ongewijzigd vast.
FR; terugkoppeling overleg provincie. Provincie heeft geen geld , Floor Vermeulen zegt dat directe
schade door het Rijk betaalt moet worden. Lobby brief namens poho’s Zuid-Holland die verstuurd
wordt. Hopelijk komt er iets in bezig.
Vertrouwelijk verslag; FK memo JPW, FR in heel NL staat geen gemeente zo’n kwekerij toe. Politie ziet er
ook niets in. Dit experiment levert voor onze gemeente niets op, Minister kan een gemeente aanwijzing.
Snel reageren dat wij dit niet doen als gemeente met onze eigen argumenten, geen Pijnackers belang.
Rhiannon zal een mail sturen met deze
FK: Langelandseweg 18 komt morgen in het college (?). Gerald reageert op handhavingsverzoek. FK:
locatie heeft geen woonbestemming.

3.
Terugkoppeling raadsvergadering
Het college bespreekt het verloop van de raadsvergadering.
IJ goed gestemd over Centrumlijn. FK CDA heeft toch nog wat vragen over parkeren, hij heeft
aangeraden Ilona hierover te bellen.
4.
Voorbespreking raadsvergadering
Het college bespreekt de agenda voor de raadsvergadering van a.s. donderdag.
FK verwacht een motie van Annemrieke Hulsbergen, krijgt geen meerderheid.
IJ verwacht een amendement over de Scheg van Annemieke Hulsbergen.
FK: verwacht moties van PPN 1,5 cirkels bij de Dobbeplas en verbieden van Zwarte Piet in de gemeente.
FR gaat Marieke hier nog even over bellen.
HG: vragen PGB tarieven, mogelijk terecht ; Hanneke gaat hier nog even naar kijken.
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FR; protocol voor de Dobbeplas kan toegepast worden.
PH amendement nota dierenwelzijn; ze willen een andere definitie en ze willen het uitvoeringsplan
vaststellen.FR is al geagendeerd. JPW Raad mag het vaststellen maar heeft geen status. FR: proberen
tegen te houden. PH geeft aan dat dit een collegebevoegdheid, gaan er niet zomaar mee instemmen. Bij
college houden zodat college eventueel wijzigingen kan doorvoeren.
5.
Bespreekstukken
1131373 - Jaarverslag VTH 2019
RBG, Actieve informatieplicht
Advies
1. Het Jaarverslag VTH 2019 vast te stellen;
2. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over het Jaarverslag VTH 2019.
Besluit
Blz 13, 14, 15 punt 3, 16 en 19 alleen bijplaatsen omgekeerd inzamelen eruit, alleen toezicht op
bijplaatsingen. Jan van Hemert aanpassen, hoeft niet meer terug in college.
Conform besloten, met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen.
1138065 - Invoering ANWB Automaatje
BEL, Actieve informatieplicht
Advies
1.De raad conform bijgaande informatienota op de hoogte stellen van de voorgenomen start van
ANWB-Automaatje in Pijnacker-Nootdorp uitgevoerd door Stichting Welzijn en Ondersteuning
PijnackerNootdorp.
2. De ANWB schriftelijk berichten dat Pijnacker-Nootdorp dit initiatief ondersteunt.
Besluit
HG oplossing voor onze eigen inwoners. IJ waarom ligt dit hier in college? ANWB heeft dit project
momenteel stopgezet ivm Corona. Misschine niet het moment om zo’n besluit te nemen. HG overlegt
met Nico Brandts. Invoering is 4e kwartaal. FR nu niet Ai nota naar de Raad. Tzt kan SWOP zelf
promoten. College steunt het idee, geen toestemming nodig.
1141746 - Collegeadvies monitor sociaal domein
BEL, Actieve informatieplicht
Advies
1) De Monitor sociaal domein vast te stellen;
2) De Adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad over de Monitor sociaal domein te informeren.
Besluit
Conform besloten met enige tekstuele wijzigingen
HG: in september bekijken om onze inwoners te stimuleren goed voor je zelf te zorgen zonder te
betuttelen, mb teeninkomen huishoudens. Medische cijfers in opgenomen als een van weinige
gemeenten. FR geeft een schat aan informatie, zeker alsl je een aantal jaar achter elkaar hebt. HG delen
met adviesraad SD, probleem voor geschieden mensen weduwen. Die doen meer beroep op de WMOvoorzieningen. IJ denkt dat de eenkomenshuishoudens niet de grootse zorg van de gemeente zijn. HG
ontvangt 3 keer per week een verzoek tot urgentie. IJ kosten voor onderzoek is geld verbranden. JPW
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stond in actieplan bezuinigingen. PG eerst visie schrijven en hier resultaten van zien voordat er actie
ondernomen wordt. IJ niet alleen eeninkomen huishoudens. Preventie moet niet meer gaan kosten dan
dat het uiteindelijk op gaat leveren. JPW onderzoek is breder bedoeld, moet aangepast worden. Laatste
blz aanbiedingsnota, punt 3 moet aangepast worden anders formuleren.
1145511 - verlengen compensatieregeling doelgroepenvervoerregeling
BEL
Advies
1. In te stemmen met verlenging van de compensatieregeling doelgroepenvervoer tot en met 30 juni
2020;
2. MRDH te berichten dat tot en met 30 juni 2020 een voorschot wordt verstrekt van 80% van het
reguliere voorschot;
3. Taxi Van der Wijst berichten dat indien er aanleiding voor is, tot en met 30 juni 2020 een voorschot
van 80% van het reguliere voorschot kan worden verstrekt;
4. MRDH en Taxi van der Wijst berichten dat de voorwaarden waaronder verrekening met eventuele
ontvangen rijksbijdragen ongewijzigd van kracht blijven.
Besluit
Conform besloten
Spelfout in de titel, r te weinig.
1147563 - uitbreiding vrachtwagenparkeerterrein
WKZ
Advies
in te stemmen met:
1. het vergroten van de capaciteit van het vrachtwagenparkeerterrein op De Boezem;
2. een budget van 60.000 beschikbaar te stellen en deze in de najaarsnota te verwerken;
3. de kapitaallasten vanaf 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024;
4. de huurovereenkomst te actualiseren op de nieuwe situatie en de huur van het terrein te verhogen
met de gemiddelde kapitaallasten, zodat het plan budgettair neutraal wordt uitgevoerd.
Besluit
Conform besloten,
IJ meer plekken nav gedoe Oost Ambacht vorig jaar. No risk parking verhuurt dit voor ons. Nu 12
plekken meer te verhuren en hoeven er geen wagens meer buiten het terrein.
1148539 - Monitor stand van zaken Programmaplan Omgevingswet
DST, Actieve informatieplicht
Advies
De Monitor Omgevingswet vast te stellen en ter informatie aan de raad aan te bieden.
Besluit
Conform besloten.
IJ idee om voor de Raad op A3 te printen.
1148940 - uitkomst meicirculaire 2020
BDV, Actieve informatieplicht
Advies
1 de mutaties 1 t/m 11 te verwerken in de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020;
2 bij de Begroting 2021 af te wegen om structureel een inkomst uit de ruimte onder het BCF plafond in
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te boeken.
Besluit
Conform besloten.
PH uiteindelijk 2021 wordt een lastig jaar en in 2024 oplossen in de begroting. FK voor de kadernota
maakt het niet uit. PH voor 2024 oplossing aandragen. JPW dit is de basis voor de begroting. Vertekend
beeld omdat inburgering nog een plannen voor gepland zijn. PH in meicirculaire geld beschikbaar voor
extra taken. PH massale beweging dat er iets moet gebeuren ri het Rijk. Provincie laten weten dat wij
structurele tekorten ook niet in begroting mogen opnemen. Sommige gemeenten nemen stelpost
‘tekort aan te vullen door Rijk’ op in begroting. JPW wij worden gekort door stijging OZB.

1149010 - WVG bezwaarschriftenprocedure
ONT
Advies
1. tot vaststelling van het verweerschrift in het kader van de bezwaarschriftenprocedure met betrekking
tot de aanwijzing van gronden op grond van artikel 6 en 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten;
2. mevrouw mr. H. Zeilmaker en/of de heer mr. J. Niederer, of één hunner kantoorgenoten, als advocaat
verbonden aan advocatenkantoor Dirkzwager Legal & Tax uit Arnhem, een volmacht te geven om
namens het bestuursorgaan (college en raad) het woord te voeren tijdens de hoorzitting van de
Commissie behandeling bezwaarschriften (CBB), op donderdag 2 juli 2020.
Besluit
Conform besloten.
FR: Wvg, aanpassen in titel.
FK en FR Laura heeft dit heel netjes gedaan.
1149081 - bevestiging voornemen verlening omgevingsvergunning
BEL
Advies
aan Rondom Wonen te bevestigen dat het college voornemens is om omgevingsvergunningen te
verlenen voor de woningbouwontwikkelingen op de Centrumlijn-en Stanislaslocatie.
Besluit
Conform besloten.
1150281 - Ledenraadpleging VNG in verband met uitstel Algemene Ledenvergadering
DST, Actieve informatieplicht
Advies
Voor de volgende voorstellen te stemmen:
1. instemmen met invulling van vacatures in VNG-bestuur en commissies;
2. vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur;
3. het contributievoorstel 2021 (stijging 3,9%) van het bestuur en dus niet te stemmen voor het
geamendeerde contributievoorstel (stijging 2,9%);
4. GGU: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2012 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving;
5. resolutie “Normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”;
6. “Onderkant arbeidsmarkt” (als follow-up eerdere resolutie).
Besluit
Conform besloten.
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PH wat betekent contributieverhoging voor ons concreet? Is dit opgenomen in de begroting, staat niet
in stuk. Fk percentage was al eerder besproken. Fk denkt dat we de VNG hard genoeg nodig zullen
hebben.

1150919 – raadsvragen nota dierenwelzijn
WKZ, Actieve informatieplicht
Advies
de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vragen over de EvaluatieNota
Dierenwelzijn.
Besluit
Conform besloten.
1150945 - beantwoording vragen concept-RES
DT
Advies
de ingekomen reactie op de concept Regionale Energie Strategie van de heren Veger/Hendriks en
Platform Leefbaar & Duurzaam Haaglanden beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.
Besluit
Conform besloten.
Fk in ai nota ter info ontvangt u beide brieven, afschrift antwoord beide brieven naar de Raad. Brieven
openbaar, adres weglakken.
FK dhr Veger stelt in zijn brief dzelfde vragen als Bernard gedaan heeft mbt Energiemix.
1151589 - Reactie op open brief VNO-NCW
BDV
Advies
de reactie vast te stellen op de open brief van het VNO-NCW West inzake de impact van de coronacrisis
op de financiën van de gemeenten.
Besluit
Conform besloten.
FK nette brief. FR adressering aanpassen, voorletters erbij zetten. Tav M. van der Spek.

1151648 - Inkoop jeugdhulp 2021
DST, Actieve informatieplicht
Advies
1. in te stemmen met de inkoopdocumenten 2021 voor de jeugdhulp H10.
2. het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden opdracht te geven om de inkoopprocedure te vervolgen.
3. de raad te informeren conform bijgesloten informatiebrief en daarmee tevens de op 8 juni 2020 door
de fracties van D66, PPN en VVD gestelde vragen over de Regionale agenda jeugdhulp te beantwoorden.
Besluit
FR: Aparte ai als antwoord op de vragen, 30 juni weer terug naar college en kan het verzonden worden
naar de Raad. 2 besluiten op ai en antwoorden op vragen.
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HG in oktober kort geding verloren, we moesten in gesprek met aanbieders. Vereenvoudigde procedure
mbt inkoop afschalen als het niet meer nodig is. Alleen dure jeugdzorg inschakelen als er niets anders
meer is. Onafhankelijk begeleider inschakelen, rapport opgesteld. Jeugdformaat nu uit de
onderhandelingen gestapt. Voor PijNO aandringen op lokaal maatwerk. 30 juni wordt dit gezamenlijk
gepubliceerd zodat we nog kunnen bijschaven als het nodig is. We hebben te maken met een erfenis
van de kinderen in de oude jeugdzorg.
FK antwoordgeven op de vragen van de partijen, niet alleen dit dikke stuk toesturen. (nemen ze geen
genoegen mee) HG gaat dit doen. PH waar is de marktwerking, partijen tegen elkaar uitspelen gebeurt
niet eerder kartelvorming. HG wij kunnen daar niets mee, organisaties houden elkaar vast. JPW aanbod
aanbieders is niet eenduidig, wij moeten redelijke bedragen vragen voor de jeugdzorg. HG vanuit het rijk
moten wij gezamenlijk inkopen, hierdoor hebben we op sommige dingen geen invloed.
PH PermaQ finaciering oplossing voor komen. HG wij wilden met 4 profielen komen, dat lukte niet. HG
nu met resultaat financiering. Uitspraak rond 21 juni op kortgeding met spoedappel. IJ loopt spoedappel
wat nu al 9 maanden loopt.
PH wat is verschil max bestedingsruimte of plafond? HG voorkomen dat goede aanbieders snel aan
plafond zitten.
PH bgroting ; jpw jaarrekening 2019 opnemen als basis voor 2021. Nog even naar kijken. Laatste zin lokt
niet najaarsnota 2019.
1152490 – Verantwoordingsdocument plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio Haaglanden
Advies
de informatienota vast te stellen waarmee het verantwoordingsdocument van de plaatsvervangend
voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden aan de raad wordt aangeboden.
Besluit
Conform besloten.
FR aantal dingen voor onze gemeente moet aangepast worden (in de tabellen)
1152510 - Brief kabinet financiële situatie gemeenten
Advies
Na een oproep van de VNG en de M50 een brandbrief te sturen aan het Ministerie BZK (1059314) en het
Ministerie van Financiën (1059317) over de financiële situatie van gemeenten in het algemeen en
Pijnacker-Nootdorp in het bijzonder.
Besluit
Conform besloten.
PH het kan zijn dat er vanuit de Haaglanden gemeenten ook nog een brief verstuurd wordt.
6.

Vertrouwelijke bespreekstukken

1150730 - Locaties tijdelijke woningbouw/flexwonen
ONT
Advies
Bijgaande concept informatienota over het onderzoek naar mogelijke locaties voor flexibele
woonconcepten aan de raad te zenden.
Besluit
Conform besloten
IJ heel goed stuk. HG duidelijk.
FK vertrouwelijk omdat niet helemaal duidelijkheid is over Oranjepark, gebieden worden genoemd.
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7.

Stand van zaken grote projecten
Niemand.

8.
Ter informatie
Oproep aan colleges en gemeenteraden
Ph brief zojuist besproken en goedgekeurd.
Afwijzing aanvullende subsidieaanvraag voedselbank
HG Aantal klanten is gehalveerd, ze hebben een buffer. FR einde brief is vreemd. Persoonlijke
boodschap: en staat niets. JPW alinea’s blz 2 kan er helemaal uit, blz 1 is voldoende. FR wat nettere
brief. IJ dikgedrukt eruit, alles op één blz.
9.

Rondvraag

Communicatie
Paul Houkens wil bij raadsvergadering zijn, FR is akkoord.

Vastgesteld in de collegevergadering van 25 juni 2020.
Het college van Pijnacker-Nootdorp,
$handtekening$
$naam$
secretaris $plv$
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