
Format vragen Begroting 2019-2022 

Vragen van de fractie: Partij voor de Dieren 

Vragen over: Ruimte en Wonen, economie, glastuinbouw mobiliteit, groen, recreatie 

Nr.  Blz. Vraag  

1 6 Ruimte en Wonen: wordt er bij de geplande locatie wonen Vrijenban, Delfgauw, 
groene ruimte opgeofferd en zo ja om hoeveel ruimte gaat het dan? 

 
2 

6 Economie en glastuinbouw: wat zijn de kansen voor economische 
structuurversterking, die met stakeholders worden uitgewerkt? 

3 7 ‘De gemeente wil bereiken dat jongeren naar school gaan.’ Hoeveel kinderen in 
onze gemeente gaan nu niet naar school, terwijl dat wel zou moeten? 

4 8 Er staat: ‘We willen meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen 
en hebben hiervoor maatregelen getroffen.’ Welke maatregelen zijn getroffen en 
wat was hiervan het resultaat tot nog toe? 

5 14 Er staat een bevrijdingsfeest gepland à 40.000 euro voor 2020. Waar zal de bijdrage 
van de gemeente PN concreet aan uitgegeven worden? 

6 20 Hoe groot is de afname van het aantal sociale huurwoningen in Pijnacker-
Nootdorp? 

7 27 Hoe verhoudt zich de regionale economische groei ten opzichte van de ecologische 
groei?  

8 28 Naar welke duurzame innovatie wordt verwezen in de strategie van de Stichting 
Pijnacker-Nootdorp Marketing? 

9 29 Misschien hebben we het gemist, maar hebben we de sterkte-zwakteanalyse van 
het winkelcentrum Parade ontvangen? Zouden we die kunnen ontvangen? 

10 35 Waarom wordt bij de Cycling4school actie uitgegaan van het animo van de scholen 
tot deelname? 

11 36 De ov-verbindingen naar Delft, Zoetermeer, en Lansingerland zouden nog beter 
kunnen worden. Wat kan er dan precies beter worden? 

12 36 Wat betekent de garantie van EBS voor zeker 1 jaar voortbestaan, voor het 
voortbestaan van het streekvervoer na 1 jaar?  

13 39 Welk parkeerterrein betreft post ‘709502DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl 
(2019) à 120.000 euro’ 

14 41 Welke extra maatregelen worden getroffen om de biodiversiteit verder te 
versterken?  

15 41 Worden er dieren gedood door jagers in de natuur- en recreatiegebieden in onze 
gemeente? Zo ja, hoeveel en welke diersoorten en hoe verhoudt zich dit tot de 
bescherming van beschermde diersoorten en de rust en stilte in die gebieden? 

16 42 Waar wordt het recreatieve aanbod nog verder uitgebreid en waar worden 
ontbrekende ecologische verbindingen aangelegd? 

17 42 Landbouw en natuur hebben vaak tegenstrijdige belangen (bijv. de PAS-discussie) 
Welke rol heeft de landbouw als voedselproducent bij de instandhouding van het 
natuurlandschap? 

18 43 Misschien hebben wij het gemist, maar kunnen wij de gebiedsvisie Buytenhout 
West ontvangen van het burgerinitiatief Buytenhouttafel? 

19 44 Ten aanzien van dierenwelzijn staat er in de begroting ‘Na deze actualisatie kunnen 
de activiteiten voor 2020 bepaald worden’. Is er ruimte gemaakt in de begroting 
en/of is er een vast budget voor deze activiteiten in 2020? Zo ja, hoe groot is deze 
ruimte/dit budget? 

20 44 Wanneer wordt het beheerplan gemeentelijk maaibeleid geactualiseerd? 



21 44 Wordt bij de recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij ook een recreatieve 
verbinding gerealiseerd voor ruiters? 
 

22 44 Kunnen wij mogelijk een kaartje ontvangen van de groenblauwe dooradering langs 
de Zijdeweg? 

Vragen over: Onderwijs, collectieve voorzieningen, individuele voorzieningen 

Nr.  Blz. Vraag  

23 50 In welke richting wordt gedacht m.b.t. een tijdelijke oplossing voor extra 
huisvesting Stanislascollege? 

24 51 Kunt u de zin ‘Leerlingen’ stonden als absoluut verzuim geregistreerd, dit 
vanwege een nieuw Brinnummer van de VO-school wat niet bekend was bij 
DUO. Daardoor is het percentage hoger dan gemiddeld.’ nader duiden? Wat is 
er precies gebeurd en klopt het staafdiagram erboven nu wel of niet? 

25 52 Wat is precies de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten? 

26 54 Hoe komt het dat er in onze gemeente geen cluster 4 onderwijs is? 

27 58 Hoeveel is er in 2018 en 2019 besteed van het bedrag van 100.000 euro voor 
activiteiten voor de jeugd t/m 23 jaar, mensen met een beperking en kwetsbare 
inwoners en waaraan precies? 

28 58 Volksgezondheid: om welke kwetsbare doelgroepen gaat het voor wie 
preventieve maatregelen nodig zijn? 

29 59 Hoe groot is het aantal wachtenden buiten de wettelijke termijn bij de 
meldingen Veilig Thuis t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling? 

30 60 Wanneer wordt de evaluatie van de Beweegcoaches verwacht? En wanneer is 
bekend of de samenwerking wordt voortgezet? 

31 61 Hoe vaak heeft de politie in onze gemeente in 2018 en 2019 te maken gehad 
met verwarde personen, die niet bij een GGZ-instelling terecht konden, maar 
daar eigenlijk wel opgevangen hadden moeten worden? 

32 61 Werkt het meldpunt ‘bezorgd’ ook samen met de politie? 

 68 Kunnen wij het plan van aanpak ontvangen om participatie van inwoners met 
een bijstandsuitkering naar werk te bemiddelen? 

Vragen over: Veiligheid en duurzaamheid, bestuur en dienstverlening 

Nr.  Blz. Vraag  

33 81 Er staat ‘In 2020 zetten we een versnelling in gang, zodat er snel meer 
grondstoffen worden ingezameld’. Wat houdt deze versnelling concreet in? 

34 81 Hoe kan worden verklaard dat de verbranding van biomassa en afval wordt 
beschouwd als ‘hernieuwbare’ energie?  

35 82 Wat wordt verstaan onder hernieuwbare warmte? 

36 84 In hoeverre bepaalt de af te sluiten RES straks wat er lokaal gebeurt? Oftewel:  
Hoe wordt geborgd dat de af te sluiten RES ons eigen nog op te stellen 
energie transitieplan niet beperkt? 

37 92 Er staat een investeringspost ‘Nader uit te splitsen uren’. Wat is dit? En hoe 
kunnen uren een investeringspost zijn?  



 

 

Vragen over: Algemene dekkingsmiddelen , overhead, VpB en onvoorzien, Paragrafen, financiële 

begroting en bijlagen 

Nr.  Blz. Vraag  

38 14 Wanneer zal het besluit over de invulling van de lastenverlichting à 200.000 
euro genomen worden? En wat zal het effect van dit besluit op de begroting 
zijn? 

39 98 Wat zou er betaald moeten worden aan VpB volgens de (‘onredelijke’) 
methodiek van de belastingdienst? 

40 103 Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp geldt dat 4,2% van de OZB-capaciteit 
onbenut blijft. Waarom blijft deze capaciteit onbenut? 

41 171 De reserve ‘Verplaatsingskosten ondernemers Centrum Pijnacker’ lijkt 
nergens voor aangewend te gaan worden (blijft alle jaren gelijk). Klopt dat? 

 

Nog twee losse opmerkingen: 

Pagina 168: de alinea over renteresultaat staat er dubbel in. 

Pagina 185: 4. Taakvelden in begrotingsprogramma's –> tekst lijkt wat gedateerd (o.a. verwijzingen 

naar rapporten uit 2016 en 2107 en de Wet Natuurbescherming wordt beschreven als iets dat nog 

moet gebeuren). 

 

 


