
Vragen en antwoorden Kadernota 2019        1 / 13 

Beantwoording vragen over de Kadernota 2019 
Nr. Fractie Pag.nr. Vraag Antwoord college 

1 CDA 35 Groen & recreatie (zie ook vraag jaarrekening)Beheer Dobbeplas: Hoe 
wordt de aanbesteding groenbeheer Dobbeplas geregeld? Wordt dit 
een openbare of zelfs Europese aanbesteding? 

Vanaf de opheffing van het recreatieschap Dobbeplas per 1 januari 2017 
wordt het beheer van de Dobbeplas door Staatsbosbeheer uitgevoerd. 
Staatsbosbeheer heeft per 1 januari 2017 het personeel van de voormalige 
provinciale dienst Groenservice Zuid-Holland (die tot die datum het beheer 
heeft gedaan) overgenomen. Voor de uitvoering van het beheer is tot 31-12-
2019 een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst gesloten.  
Het is een samenwerking in de vorm van een (niet-aanbestedingsplichtige) 
horizontale publiek-publieke samenwerking, die voldoet aan de in artikel 2.24 
van de Aanbestedingswet 2012 gestelde voorwaarden. Met Staatsbosbeheer 
wordt overleg gevoerd over voortzetting van deze samenwerking. 

2 CDA 42 Individuele voorzieningen Inkoopbureau H10: Er zou in de toekomst 
sprake zijn van een H9 i.v.m. het uitstappen van een van de gemeen-
ten. Welke financiële consequenties zou dat hebben voor Pijnacker-
Nootdorp? 

In het traject rondom de inkoop jeugdhulp 2020-2024 is op enig moment ge-
opperd om als H9 door te gaan indien er geen overeenstemming zou worden 
bereikt over de inkoop. Dit vraagstuk is niet meer aan de orde omdat er wel 
overeenstemming is bereikt in H10 verband. Er zijn derhalve geen bijzondere 
financiële consequenties te melden.  

3 CU/SGP 12 Er wordt 80.000 beschikbaar gesteld voor training resultaatgerichte 
casemanagers. De Centrale Raad voor Beroep en lagere rechters keu-
ren resultaatgericht indiceren af (zie artikel zorgkrant 23 juni 2019). 
Wordt er rekeningen gehouden met het niet doorgaan van resultaat-
gericht werken en zijn er meer of minder kosten te verwachten? 

De opleiding effectieve klantmanager in het sociaal domein is een Post-Hbo 
opleiding. Medewerkers worden opgeleid tot procesbegeleiders om klanten 
te activeren. Daarop willen wij resultaten boeken. De uitspraak van de Cen-
trale Raad van Beroep staat daar los van. Zoals gebruikelijk hanteren wij de 
geldende verordeningen en beleidsregels. 

4 CU/SGP 9 De nieuwe wet Inburgering levert naar wij goed begrijpen reeds finan-
ciële ruimte bij invoering? 

Om in aanloop naar het nieuwe stelsel statushouders te begeleiden, onder-
steuning te bieden en te activeren bij het vinden van geschikt inburgerings-
onderwijs stelt het kabinet in de periode 2019 – 2020 middelen beschikbaar. 
Voor onze gemeente komt dat neer op ongeveer € 60.000 per jaar. Met deze 
middelen dient, in samenwerking met relevante uitvoeringspartners, een ex-
tra impuls gegeven te worden aan het taalverwervingsproces van inburge-
ringsplichtige statushouders die onder het huidige stelsel moeten inburgeren. 
Hiervoor wordt een plan opgesteld. 

5 CU/SPG 10 T.a.v. GGD jaarrekening 2018 en begroting 2019 vragen wij ons af als 
begraven minder wordt vanwaar de kosten stijging? 

De voornaamste reden hiervan is een miscalculatie in de begroting van de 
GGD en een toename van het aantal lijkschouwen. Het aantal gerealiseerde 
schouwen is hoger dan initieel begroot. Het te betalen bedrag is opgebouwd 
op basis van P*Q. 

6 D66 10 Verkoop aandelen Eneco is vertraagd, wat is de oorzaak? Op blz. 24 
staat dat de gemeente haar aandelen in 2019 of 2020 verkoopt. 

Tijdens de consultatiefase is de verhouding tussen de aandeelhouders van 
Eneco enerzijds en de Raad van Bestuur en de  Raad van Commissarissen van 
Eneco anderzijds onder spanning komen te staan. Dit heeft de start van het 
verkoopproces vertraagd door o.a. een mediationtraject en verschillende on-
derzoeken. De huidige verwachting is dat de geselecteerde bieder eind 2019 
bekend zal zijn en het bod kort daarna zal worden voorgelegd voor het Defi-
nitieve Besluit. 
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7 D66 12 Kunt u de €160.000 voor "praktijkondersteuner huisartspraktijken" 

onderbouwen? 
Het bedrag van € 160.000 is gebaseerd op de inzet (salariskosten) van twee 
fulltime medewerkers. 

8 D66 13 Waarom kan budgetverhoging Rekenkamercommissie niet verwerkt 
worden in kadernota? 

De raad heeft eind mei een motie vastgesteld over budgetverhoging Reken-
kamercommissie. Op dat moment was het proces van opstellen van de Kader-
nota dusdanig vergevorderd dat verwerking hiervan niet meer mogelijk was.  

9 D66 19  Dat er 100k extra nodig is uit algemene reserves om de afvalinzameling 
te dekken, is duidelijk. Maar het jaar erna wordt er meteen weer 100k 
teruggestort. Waar komt deze 100k vandaan? 

Uitgangspunt is dat de kostendekkendheid 100% moet zijn. Bij de berekening 
van de kostendekkendheid van de afvalinzameling 2019 bleek een tekort van 
€ 100k. Volgens de toenmalige planning bleek ook dat er in 2020 weer ruimte 
zou zijn. Daarom is besloten dit tijdelijk tekort te verrekenen met de alge-
mene reserve. 

10 D66 25 Onder de tabel wordt beschreven dat de schulden afnemen tot €67M 
eind 2023. Dit bedrag komt niet terug in de tabel. 

Dat klopt. Het saldo van de langlopende leningen is een onderdeel van de 
berekening van de netto schuld. 
De basis van deze berekening zijn en het daadwerkelijke saldo van de langlo-
pende leningen en het saldo van het Schatkistbankieren per 01/01/2019. 

11 D66 29 We constateren dat de ontwikkeling van het Woonzorggebouw bij Ver-
keerstorenplein in Nootdorp vertraagd is, wat zijn hiervan de maat-
schappelijke gevolgen? 

Voor de realisatie van het woongebouw moest een wijzigingsplan worden op-
gesteld. Tegen dit wijzigingsplan zijn beroepsschriften ingediend. Doordat de 
voorlopige voorziening is afgewezen, is het wijzigingsplan wel in werking ge-
treden maar nog niet onherroepelijk. De ontwikkelaar moet zelf bepalen of al 
een aanvraag om omgevingsvergunning zal worden ingediend. Hierover zijn 
we in overleg. Het maatschappelijke gevolg is dat de toekomstige bewoners 
langer moeten wachten totdat zij hun intrek kunnen nemen in het gebouw. 

12 D66 29 Waarom wordt er aandacht gevraagd voor start vrijesectorwoningen 
in Park van Buijsen? 

Elk project heeft zijn eigen dynamiek. Afhankelijk van de betrokken marktpar-
tijen en het gewenste programma kan de voorbereiding, inclusief en het be-
palen van de randvoorwaarden soms langer duren dan aanvankelijk gepland 
en dat vraagt onze aandacht. Dit om tijdverlies tot een minimum te beperken. 

13 D66 35 Wat is de voortgang en de beoogde voortgang van de aanleg 2e fase 
Groenblauwe dooradering langs zijdeweg? 

Aanleg 2e fase Groenblauwe dooradering langs de Zijdeweg  is voor ca. 90  % 
gereed.  Najaar 2020 is de planning dat het gebied Groenblauwe dooradering 
langs Zijdeweg gereed is. 

14 D66 35 Wat is de status van het nieuwe contract voor het beheer van de Dob-
beplas? Waarom is de status nu geel gemarkeerd, kan de gemeente 
hier geen initiatief nemen? 

De gemeente heeft samen met de beheerafdeling van Staatsbosbeheer een 
concept opgesteld voor de overeenkomst. Deze overeenkomst wordt nu door 
de juridische afdeling van Staatbosbeheer getoetst. 

15 D66 37 Aangezien er eerst begonnen wordt met het behoefteonderzoek voor 
basisonderwijs, wanneer mogen we dan de startnotitie verwachten? 

We hebben geconcludeerd dat het praktischer is om - in plaats van een start-
notitie - te beginnen met onderzoek waarin de prognoses en de ontwikkelin-
gen worden verwerkt. Op basis daarvan kunnen we bepalen of er een leemte 
is tussen vraag en aanbod van de onderwijsvoorzieningen. We verwachten de 
resultaten uit onderzoeken gereed te hebben in het derde kwartaal 2019. 
Hierover zijn wij in gesprek met de betrokken schoolbesturen en met de sa-
menwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Wij verwachten in kwartaal 
vier de raad te informeren over de resultaten en/of een stand van zaken. 
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16 D66 37 Is de subsidieregeling peuteropvang en VVE-regeling gereed, zo niet 

wanneer wel? Het streven is dat de regeling in juni gereed is en in juli 
gepubliceerd. 

Ja, de regeling is gereed. Het college stelt deze op zeer korte termijn vast. 
Publicatie staat nog steeds gepland voor juli 2019. 

17 D66 37 Wat is de stand van zaken omtrent het SOB-convenant? Gemeenten 
hebben toegezegd tot en met juni 2019 te blijven meefinancieren. Wat 
gebeurt daarna, als er in de zomer geen convenant tot stand komt? 

Het SOB-bestuur is nog in gesprek met ondernemers en de scholen over hoe 
de samenwerking toekomstgericht vorm te geven. Wij hebben nog geen 
nieuw voorstel ontvangen.  
We zijn bereid bij te dragen aan het bekostigen van activiteiten in afwachting 
van een nieuw voorstel. Vanuit OFPN en OVPN is inmiddels ook toegezegd dat 
zij gezamenlijk willen bijdragen voor het deel van de ondernemers uit onze 
gemeente. 

18 D66 39 GGD heeft onderzoek in het vierde kwartaal van 2019 gereed. Wat is 
de impact hiervan op de haalbaarheid van het opzetten van ons lokale 
gezondheidsbeleid zoals dat per 1-1-2020 moet gelden? 

Omdat we ook de resultaten van het nog uit te voeren gezondheidsonderzoek 
onder de jeugd willen meenemen, herijken we momenteel het proces om het 
lokaal gezondheidsbeleid te actualiseren. In september informeren we de 
raad over de stand van zaken in het gezondheidsbeleid en over het te volgen 
proces om het lokaal gezondheidsbeleid te actualiseren. 

19 D66 46 Zijn er echt geen voorbereidende werkzaamheden denkbaar die alvast 
tegelijkertijd met het vervangen van het riool gedaan kunnen worden? 

Voor Klapwijk is een verkenning uitgevoerd om te onderzoeken of het moge-
lijk is om gelijktijdig met de vervanging van de riolering en het klimaatbesten-
dig maken van Klapwijk de wijk gasloos te maken. De conclusie hieruit is dat 
dit voor het gasloos maken te vroeg komt, beter kan dit in samenhang beke-
ken worden met het opstellen van het Energietransitieplan. Er is dus niet be-
kend op welke wijze Klapwijk gasloos gemaakt kan worden. Wel zullen we in 
overleg met Stedin bekijken hoe we rekening kunnen houden met toekom-
stige ruimtelijke inpassingen voor het elektriciteitsnetwerk en mogelijk een 
warmtenetwerk. 

20 GB 51 Hoe kan het dat op blz. 51 van de Kadernota bij de investeringsplannen 
extra budget wordt gevraagd voor zaken, die als nieuw beleid zouden 
moeten worden opgevoerd, zoals bv. duurzaamheidslening en de star-
terslening? Zouden wij hiervoor niet eerst evaluaties moeten ontvan-
gen voor dat er besloten kan worden?  

Op 28 mei 2019 heeft u de Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzame ener-
gie energieneutraliteit 2016-2018 van ons ontvangen, evenals een Informa-
tienota met het besluit van het College om de duurzaamheidslening te conti-
nueren en bij de Kadernota 2019 de Raad voor te stellen een aanvullend bud-
get van € 250.000 beschikbaar te stellen. 
Op dit moment loopt er een evaluatie naar de starterslening. Deze staat inge-
land voor de raadsvergadering van september. Uit de evaluatie blijkt of de 
reservering gebruikt gaat worden of weer teruggestort wordt. De reservering 
in de kadernota is dus vooral zodat we het beleid straks kunnen continueren. 

21 PVDD 3 Kan in de kadernota worden uitgelegd wat de ´trap op-trap af’ syste-
matiek is? 

De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt 
voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. 
Nemen de rijksuitgaven toe dan neemt de omvang van het gemeentefonds 
toe en krijgen gemeenten meer uitgekeerd. Andersom werkt dit ook zo. Dit 
systeem wordt ‘samen de trap op en samen de trap af’ genoemd. De officiële 
term hiervoor is ‘normeringssystematiek’. De jaarlijkse toename of afname 
van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt 
het accres genoemd. 
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22 PVDD 4 (en 

19) 
Leidt meer budget voor eigen staf tot a. minder inhuur van derden 
en/of b. meer werk verzetten? 

Er is onlangs door Berenschot een benchmark uitgevoerd die aangeeft dat wij 
een lager aantal fte per 1.000 inwoners hebben dan vergelijkbare gemeenten. 
De benchmark geeft ook inzicht in knelpunten in de organisatie. Het budget 
zorgt ervoor dat we nu al in staat zijn om deze knelpunten op te lossen en 
daarmee kan ook een deel van de inhuur worden teruggebracht. 

23 PVDD 8 ‘Bijtrekken jaarschijf 2023’ – kan worden uitgelegd wat dit precies is 
en waarom het gedaan moet worden? 

Jaarlijks wordt voor het opstellen van de meerjarenbegroting een nieuwe 
jaarschijf geopend. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 
betreft dit 2023. Deze jaarschijf is een kopie van 2022. Daarna dient deze ge-
actualiseerd te worden naar 2023. De belangrijkste mutaties daarbij zijn de 
indexatie en bijstelling van de algemene uitkering. 

24 PVDD 10 Waarom is er 50.000 euro minder subsidie toegekend aan JGZ? De subsidieaanvraag 2019 van het JGZ is volledig toegekend. Echter het be-
schikbaar budget was hoger. Dit wordt nu naar beneden bijgesteld.  

25 PVDD 10 Kan worden uitgelegd waarom precies de kosten  van Veilig Thuis zo 
fors zijn toegenomen? 

De toename van de kosten is toe te schrijven aan een autonome groei van het 
aantal meldingen en de extra werkzaamheden als gevolg van de invoering van 
de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die lei-
den tot meer verplichte meldingen bij Veilig Thuis. Om dit  het hoofd te bie-
den is extra personeel nodig. 
De bijdrage aan de GGD en Veilig Thuis stijgt als gevolg van toepassing prijs-
indexering en stijging loonkosten. De bijdrage Veilig Thuis in 2020 blijft gelijk 
aan de gewijzigde bijdrage in 2019 doordat de centrumgemeenten Delft en 
Den Haag DUVO-middelen (decentrale uitkering voor bestrijding huiselijk ge-
weld ter beschikking stellen aan Veilig Thuis  in verband met de extra kosten 
die Veilig Thuis moet verrichten in het kader van de aangescherpte meldcode 
en wettelijke radarfunctie van Veilig Thuis. 
Zie ook de informatienota aan de raad met registratienummer 19INT05151 
en casenummer BBV19.0097. 

26 PVDD 10 Sociaal domein jeugd: Welke maatregelen worden getroffen om het 
kostenniveau terug te dringen? 

De volgende 6 maatregelen zijn genomen: 
1. Sinds augustus 2018 verwijzen kernteams specifieker (op product, ter-

mijn en eenheid).  
2. De pilot praktijkondersteuning jeugd en gezin bij (inmiddels 5 huisartsen-

praktijken) is in maart 2019 gestart. 
3. Zo weinig mogelijk verwijzen naar aanbieders die ondoelmatig werken 

(langer of meer dan nodig). 
4. Er vindt bestuurlijk overleg met jeugdzorgaanbieders en schoolbestuur-

ders om de samenwerking te verbeteren. 
5. In 2020 gaan we over tot resultaatgerichte financiering via H10 
6. Bij lokale aanbieders die een forse kostenstijging laten zien, wordt op ca-

susniveau bekeken of er preventief, integraal en efficiënt wordt gewerkt. 

27 PVDD 11 Medewerkers kernteams in dienst gemeente. Door medewerkers van 
de kernteams in dienst te nemen wordt 197.000 euro bespaard op 

Het is niet verder onderzocht, maar we kijken altijd naar verdere 
mogelijkheden om kosten te besparen.  
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jaarbasis. Is onderzocht of dit op meer werkgebieden mogelijk is waar-
door kosten kunnen worden bespaard? Zo ja, waar? 

28 PVDD 11 Huurbaten strategisch vastgoed. We hebben niet helder wanneer is 
besloten om winkelpanden in het Emmapark op te kopen. Wanneer 
zijn deze opgekocht? 

De panden zijn in 2009 aangekocht voor de ontwikkeling van Pijnacker-Cen-
trum. De ontwikkelaar zag af van de ontwikkeling van dat deel van het cen-
trum en de panden zijn in 2015 ondergebracht in het strategisch vastgoed. 

29 PVDD 12 Kan worden uitgelegd waaruit de samenwerking bestaat tussen huis-
artsen en het kernteam? 

Praktijkondersteuners (medewerkers van het kernteam) werken bij de huis-
artsenpraktijken met als doel snelle, toegankelijke en normaliserende bege-
leiding aan jeugdigen te bieden, verbeterde verbinding en samenwerking tus-
sen huisarts en kernteam te bewerkstellingen en wederzijdse kruisbestuiving 
te krijgen. Om een beeld te krijgen van wat de praktijkondersteuner doet, 
volgen hier de taken van de praktijkondersteuners. Taken zijn:  
- Sparringpartner zijn voor de huisarts, specifieke kennis van jeugd- en ge-

zinsproblematiek en beschikbare aanbod inbrengen.  
- Verzorgen van de vraagverheldering van ouders en kinderen door het 

houden van spreekuren in de praktijk van de huisarts. De praktijkonder-
steuner kan de huisarts adviseren, dan wel zelf een vervolgtraject inzet-
ten. 

- Bieden van opvoedingsondersteuning en laagdrempelige advisering, 
voorlichting, meedenken over oplossingen en wanneer mogelijk kortdu-
rende probleemgerichte begeleiding/ behandeling (tussen vijf en acht 
consulten) bieden. De praktijkondersteuners kunnen zowel jeugdigen als 
familie en naasten ondersteunen. 

- Zorgen voor gerichte doorverwijzing. 
- Informeren van de huisarts over het plan, dan wel de verwijzing. 

30 PVDD 13 Kan de achterliggende berekeningen van de lastenverlichting worden 
verstrekt? ? We zijn met name geïnteresseerd hoe u gekomen bent tot 
het bedrag van €8,49 OZB verlaging per huishouden (14.401*€8,49 = 
€122.264, waar zit de rest van de €200.000)? 

De achterliggende berekening is als volgt:  
De totale opbrengst van de OZB-woningen is in 2019 begroot op € 6.545.000. 
Een verlaging van € 200.000 komt neer op 3,05%. De OZB is een percentage 
van de WOZ-waarde.  De gemiddelde WOZ-waarde in 2018 was  €  270.000. 
Het OZB-tarief in 2018 was 0,1031%. De gemiddelde OZB is voor 2018 komt 
daarmee op  € 278,36 per woning. Een verlaging met 3,05% komt neer op een 
gemiddelde verlaging van € 8,49 per woning uitgaande van de gegevens van 
2018.  Op het moment van het opstellen van de berekening zijn we uitgegaan 
van de gegevens van 2018 (cijfers jaarrekening). 

31 PVDD 13 Hoe hoog wordt de kans geschat dat de Hondenbelasting op nationaal 
niveau afgeschaft zal worden in de komende vier jaar? 

Het rijk en gemeenten sprake af om toe te werken naar een herziening van 
de financiële verhoudingen. Deze afspraken lopen al enkele jaren. In april 
2019 heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief 
gezonden inzake de bouwstenen voor een beter belastingstelsel.  Het ligt niet 
in de verwachting dat tussentijds aanpassingen worden gedaan aan het ge-
meentelijk belastinggebied. 

32 PVDD 13 Welke invasieve soorten worden bestreden en op welke wijze? Op dit moment worden de volgende invasieve soorten bestreden: de Japanse 
duizendknoop (Fallopia japonica), de reuzenberenklauw (Heracleum mante-
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gazzianum) en de eikenprocessierups (Thaumethopea processionea). Voor de 
bestrijding van deze invasieve exoten is gekozen voor milieuvriendelijke be-
strijdingsmethodes. De Japanse duizendknoop wordt bestreden door de plant 
uit te trekken en daarmee de plant te verzwakken. De reuzenberenklauw 
wordt aan het begin van het groeiseizoen uitgestoken en wordt op sommige 
plekken begraasd door schapen. De eikenprocessierups wordt bestreden 
door de inzet van nematoden (parasitaire aaltjes). 

33 PVDD 13 De handhaving wordt uitgebreid. Om welke handhavingstaken gaat 
het dan? 

Het betreft toezicht en handhaving  APV/bijzondere wetten. Het gaat hierbij 
om BOA’s die voornamelijk in de openbare ruimte werkzaam zijn. 

34 PVDD 19 Toelichting 1 en 2: Vloeien deze bestemmingsreserves terug naar de 
algemene reserve? 

De overschotten uit de opgeheven bestemmingsreserves ‘lokaal arbeidsvoor-
waardenbeleid’ en ‘wonen’ worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

35 PVDD 19 Wat wordt er precies gedaan binnen het project FES Oostland? De aanleg van de Oostelijke randweg en de “Groen Blauwe Slinger”. 

36 PVDD 19 We missen investeringen in ruiterpaden. Wordt hier ook geld voor ge-
reserveerd? Hoe staat het met de subsidieaanvraag bij de provincie 
voor onderhoud ruiterpaden. Kunnen we in zicht krijgen in deze aan-
vraag? 

Het huidige beleid (ruiterpadenplan 2010, actualisatie 2012) gaat uit van een 
faciliterende rol van de gemeente. Dit betekent dat we kaders bieden aan ge-
biedsbeheerders en andere betrokkenen voor verdere ontwikkeling van het 
ruiterpadennetwerk. Momenteel zijn we, naar aanleiding van de subsidiemo-
gelijkheid bij de provincie, ons ruiterplan aan het actualiseren. Onderdeel van 
dit plan is het oplossen van knelpunten in het bestaande netwerk. Hiervoor is 
de beheerder (voor de bij ons bekende knelpunten is dat Staatbosbeheer) een 
subsidieaanvraag aan het voorbereiden. De bij ons bekende knelpunten wor-
den afgestemd zodat ook deze in de aanvraag worden meegenomen. 

37 PVDD 24 Er staat ’De ervaring leert dat het investeringstempo in de praktijk la-
ger ligt dan de planning….’ Wordt de planning dan hierop aangepast? 

De investeringsplanning wordt bij de kadernota en najaarsnota geactuali-
seerd. 

38 PVDD 24 Realistisch gezien wordt dus geen negatief banksaldo verwacht ko-
mende jaren? Wat is dan wel een realistisch verloop van het banksaldo 
komende jaren? Hoe groot is de kans dat er toch een kort- of langlo-
pende lening moet worden aangegaan om aan actuele betaalverplich-
tingen te kunnen voldoen? 

Dat is afhankelijk van de uiteindelijke verkoopopbrengst van de aandelen 
Eneco. 

39 PVDD 27 Wanneer wordt de informatienota over de omgevingsvisie aan de 
Raad aangeboden? 

De informatienota met het daarbij behorende boekje met het overzicht van 
de kernwaarden en feitelijke staat van de gemeente is op 27 juni 2019 aan uw 
raad aangeboden. 

40 PVDD 27 Programmaplan Omgevingswet wordt in tweede kwartaal aan de Raad 
aangeboden. Tweede kwartaal is al bijna voorbij…Wanneer ontvangt 
de Raad dit programmaplan? 

Het Programmaplan Omgevingswet is in week 26 via de actieve informatie 
beschikbaar gesteld aan de raad (casenummer 1001928/ 19INT13961). 

41 PVDD 29 Waarom vraagt het voorbereiden en organiseren randvoorwaarden 
voor realisatie woningbouwplannen aandacht en kost het meer tijd 
(oranje)? 

Elk project heeft zijn eigen dynamiek en afhankelijk van de betrokken markt-
partijen en het gewenste programma kan de voorbereiding, inclusief en het 
bepalen van de randvoorwaarden soms langer duren dan aanvankelijk ge-
pland en dat vraagt onze aandacht. Dit om tijdverlies tot een minimum te be-
perken. 
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42 PVDD 35 Kan worden uitgelegd waarom er geen behoefte is aan onderzoek naar 

de toegankelijkheid van de Groenzoom? Bewegwijzering is nog steeds 
niet echt duidelijk. 

Uit overleg met onder meer het Gebruikersplatform is gebleken dat er geen 
behoefte meer is aan het geplande onderzoek naar de verbetering van de 
toegankelijkheid van de Groenzoom door middel van het toevoegen van lei-
surevoorzieningen (bijvoorbeeld horeca) in de Groenzoom. Wel wordt samen 
met het Gebruikersplatform gewerkt aan het verbeteren van de bewegwijze-
ring en het aanbrengen van informatieborden. 

43 PVDD 35 Welke maatregelen worden genomen om het beheer van groen op 
een meer ecologische wijze uit te voeren? 

In het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 staat dat er meer 
ruimte komt voor ecologisch beheer in de vorm van (extensief) gefaseerd on-
derhoud en natuurvriendelijk maaibeheer. Het klepelonderhoud  wordt, daar 
waar mogelijk, omgevormd tot een ecologische vorm van beheer waarbij het 
gras wordt gemaaid en afgevoerd. De openbare ruimte wordt verder ver-
groend waarbij het assortiment afgestemd wordt op het vergroten van biodi-
versiteit (insectenvriendelijke vegetatie). 

44 PVDD 35 Kan worden aangegeven hoe het vervolg is gepland van de samenwer-
kingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, die op 31 december 2019 
afloopt? 

Vanaf de opheffing van het recreatieschap Dobbeplas per 1 januari 2017 
wordt het beheer van de Dobbeplas door Staatsbosbeheer uitgevoerd. 
Staatsbosbeheer heeft per 1 januari 2017 het personeel van de voormalige 
provinciale dienst Groenservice Zuid-Holland (die tot die datum het beheer 
heeft gedaan) overgenomen. Voor de uitvoering van het beheer is tot 31-12-
2019 een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het is een 
samenwerking in de vorm van een (niet-aanbestedingsplichtige) horizontale 
publiek-publieke samenwerking, die voldoet aan de in artikel 2.24 van de Aan-
bestedingswet 2012 gestelde voorwaarden. Met Staatsbosbeheer wordt 
overleg gevoerd over voortzetting van deze samenwerking. 

45 PVDD 35 Waarom kost de aanleg van 12 ha natuur- en recreatiegebied Groen-
blauwe dooradering meer tijd? 

Aanleg 2e fase Groenblauwe dooradering langs zijdeweg  is voor ca. 90  % ge-
reed.  Najaar 2020 is de planning dat het gebied Groenblauwe dooradering 
langs Zijdeweg gereed is. 

46 PVDD 36 Aan welke extra recreatieve mogelijkheden wordt gedacht in het wei-
devogelgebied Delfgauw, Zuidpolder? 

Het is niet de bedoeling om in het kerngebied voor de weidevogels nieuwe 
paden te realiseren. Dit zou immers de weidevogeldoelstelling verstoren. Wel 
draagt het weidevogelgebied bij aan de instandhouding en verbetering van 
het cultuur historische veenweidelandschap. Aan de randen van het gebied 
kunnen (zoals ook bij de Ackerdijkse Plassen) voorzieningen worde toege-
voegd, zodat recreanten het landschap en de natuur beter kunnen beleven. 

47 PVDD 37 SOB: in de jaarstukken 2018 staat bij dit onderwerp dat ondernemers 
niet meer financieel (in cash) willen bijdragen. Is hier iets in veranderd? 

De ondernemers uit onze gemeente zijn wel bereid financieel bij te dragen 
via OFPN en OVPN. De ondernemers uit de gemeente Lansingerland hebben 
nog geen toezegging hierover gedaan. 
Het SOB bestuur is in gesprek met de ondernemers en met de scholen over 
hoe de samenwerking vorm te geven in de toekomst. 

48 PVDD 39 Lokaal gezondheidsbeleid is geborgd als onderdeel van het lokaal ge-
zondheidsbeleid …’ (typefout?) 

Hier had moeten staan: het lokale overleg met onze partners over gezondheid 
is onderdeel van ons gezondheidsbeleid en de Lokaal Educatieve Agenda. 
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49 PVDD 40 Welk aanvullend benodigd onderzoek vanwege de Natuurwet was no-

dig binnen het project ‘De Groene Wijdte’ en wat kwam daar uit? Kun-
nen we dit onderzoeksrapport ontvangen? 

In 2018 is een Quick Scan Ecologie uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat de bomen die gekapt moeten worden voor het draaien van het 
hoofdveld mogelijk door vleermuizen als broed- en/of paaiplaats worden ge-
bruikt. Om dit met zekerheid te kunnen vaststellen was nader onderzoek in 
de zomer 2019 noodzakelijk. De uitkomsten hiervan zijn eind 2019 beschik-
baar. 

50 PVDD 43 Wat is het ‘NICV model’ precies? NICV staat voor Nederlands Integraal Contractmanagement Volwassenheids-
model. Dit model geeft eenvoudig inzicht in de fase waarin het contractma-
nagement zich in een organisatie bevindt. Het geeft tevens handvatten om 
verder te professionaliseren. 

51 PVDD 46 ‘In januari 2019 is in de gehele gemeente bij alle grondgebonden wo-
ningen een papiercontainer uitgezet’. Is er echt bij alle grondgebonden 
woningen een papiercontainer aangeboden of is het bij het merendeel 
van de grondgebonden woningen geweest? 

De minicontainer voor oud-papier en -karton is aangeboden bij alle (grondge-
bonden) woningen waar het huisvuil met minicontainers wordt ingezameld. 
Daar waar ondergronds wordt ingezameld, zoals in Emerald, zijn geen mini-
container voor oud-papier en -karton aangeboden. In de gevallen dat de be-
treffende bewoners tijdig (voordat het afleveren startte) aangaven geen ge-
bruik te willen maken van deze container, is deze container niet afgeleverd. 

52 VVD 4 Handhaving: 
Er wordt aangegeven dat er twee fte handhavers wordt bijgeplust bo-
venop al genomen maatregelen. Welke maatregelen zijn dit en hoe-
veel handhavers zijn er daarmee in gemeentelijke dienst? 

De aanpak die met het aantal BOA’s mogelijk is, is nog steeds vooral reactief. 
In het hoofdlijnenakkoord staat aangegeven dat we naar een meer preven-
tieve/proactieve  aanpak willen. Daarom is het voorstel om het aantal BOA ’s 
met nog twee fte uit te breiden tot een totaal van zes fte.  

53 VVD 10 Sociaal domein Jeugd.   
Aangegeven is dat in 2018 het budget  voor de jeugdzorg met 880.000 
euro is overschreden en bij Kadernota nog eens €675.000 wordt toe-
gevoegd. Enkele maatregelen zijn getroffen om het kostenniveau te-
rug te dringen. Welke maatregelen zijn er genomen?  

De volgende 6 maatregelen zijn genomen: 
1. Sinds augustus 2018 verwijzen kernteams specifieker (op product, 

termijn en eenheid).  
2. De pilot praktijkondersteuning jeugd en gezin bij (inmiddels 5 huis-

artsenpraktijken) is in maart 2019 gestart. 
3. Zo weinig mogelijk verwijzen naar aanbieders die ondoelmatig wer-

ken (langer of meer dan nodig). 
4. Er vindt bestuurlijk overleg met jeugdzorgaanbieders en schoolbe-

stuurders om de samenwerking te verbeteren. 
5. In 2020 gaan we over tot resultaatgerichte financiering via H10 
6. Bij lokale aanbieders die een forse kostenstijging laten zien, wordt 

op casusniveau bekeken of er preventief, integraal en efficiënt wordt 
gewerkt. 

54 VVD 10 Voor 2019 e.v. is in de begroting 2019 voor jeugdzorg € 615.000 toe-
gevoegd. In de kadernota 2019 staat dat daarnaast € 675.000 toege-
voegd (p10) wordt. Begrijpen we het goed dat de begroting 2020 ten 
opzichte van de primaire begroting 2019 op taakveld 672 dus in totaal 
€ 1.290.000 wordt verhoogd? Moet daar de overschrijding van het 
budget in 2018 van 880.000 nog aan worden toegevoegd? 

De toevoeging van € 615.000 maakte al deel uit van de primaire begroting 
2019. De begroting 2020 wordt daarom ten opzichte van de primaire begro-
ting 2019 niet verhoogd met € 1.290.000 maar met € 675.000. Dit gebeurt 
juist naar aanleiding van de overschrijding van het budget in 2018.  
 

55 VVD 10 Sociaal domein WMO.  Het budget voor de WMO (begeleiding) wordt 
verhoogd met €475.000 zodat dit spoort met het laatst bekende kos-

Voor een deel gaat het hier om een autonome ontwikkeling. Niettemin wordt 
op meerdere punten gewerkt aan kostenbeheersing. Zo is aan Berenschot op-
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tenniveau. Worden maatregelen overwogen om de stijgende lijn in het 
WMO budget te keren? 

dracht gegeven om werkprocessen door te lichten en te adviseren welke ac-
tiviteiten efficiënter/resultaatgerichter uitgevoerd kunnen worden. Ook 
wordt met netwerkpartij SWOP, Bibliotheek en Jeugd- en Jongerenwerk (SBJ) 
samengewerkt om meer activiteiten in het voorliggende veld op te pakken. 
Daardoor komt er meer nadruk te liggen op een collectieve aanpak in plaats 
van relatief dure individuele voorzieningen. Tot slot worden beleidsregels 
aangescherpt zodat de consulenten nog beter in staat zijn een juiste afweging 
te kunnen maken bij het verstrekken van voorzieningen. 

56 
 

VVD 11 Bij de toelichting applicatiebeheer software K2 Belastingen is vermeld 
dat er een pakket in 2015 is aangeschaft waarvan het beheer in het 
eerste jaar is meegenomen bij de implementatie. Dan zou je verwach-
ten dat in 2017 de exploitatiekosten in de begroting worden opgeno-
men in plaats van 2019. Graag toelichting. 

De exploitatiekosten hadden inderdaad in de begroting 2017 en 2018 moeten 
worden meegenomen. Dit is niet gebeurd; de kosten zijn toen betaald uit het 
reguliere belastingbudget. Bij de begroting 2019 wordt deze omissie recht ge-
trokken. 

57 VVD 11 Vermeld is dat budgetten neerwaarts zijn bijgesteld naar aanleiding 
van een analyse van de onderuitputting in eerdere jaren. Welke bud-
getten betreft dat? 

De analyse op onderuitputting heeft over alle budgetten in de begroting 
plaatsgevonden. Dit is een periodiek terugkerende activiteit. De neerwaartse 
bijstelling betreft veel posten. De belangrijkste zijn energiebudgetten voor 
openbare verlichting, verkeerregelinstallaties en sporthallen. En de budget-
ten wijkgericht werken, en arbo en bedrijfskleding. 

58 VVD 12 Training casemanagers. Hoeveel medewerkers gaan de opleiding de 
effectieve klantmanager volgen? Kunt u ook aangeven hoe deze cursus 
bij zal dragen aan een effectievere  organisatie? 

De training effectieve klantmanager wordt gevolgd door 12 medewerkers uit 
de taakvelden schuldhulpverlening, WMO, leerplicht, kernteams, gedragswe-
tenschappers en beleid. 

59 VVD 12 Aangegeven is dat extra middelen voor participatie die reeds beschik-
baar zijn gesteld één jaar worden verlengd (inclusief 2020).  Kunt u glo-
baal aangeven hoe die ingezet zal gaan worden? Hoe verhoud zich dat 
ten opzichte van het Plan van Aanpak dat in maak is. 

Het Plan van aanpak Participatie is gericht op mensen aan het werk helpen, 
of werken aan ontwikkeling, dan wel omscholing,  of het meedoen aan (zin-
volle) dagbesteding. De nadruk zal komen te liggen op ontwikkeling,  omscho-
len en meedoen. Analyse van het klantenbestand leert ons dat met name de 
groep die al langdurig in de bijstand zit, de groep is waar de meeste tijd aan 
besteed moeten worden. Hiervoor zullen trajecten / methoden ingekocht 
moeten worden en medewerkers van de interne organisatie zullen hierop 
toegerust moeten worden. Het PvA wordt eerst met de klankbord- groep be-
sproken voordat de raad AI wordt geïnformeerd. 

60 VVD 12 Er wordt geld vrijgemaakt (€160.000) om medewerkers van het kern-
team bij huisartsenpraktijken in te zetten. Kunt u toelichten hoe dat 
werkt en hoeveel inzet dat vergt? 

Hoe de samenwerking tussen huisartsen en kernteams wordt vormgegeven, 
is beantwoord bij vraag 29. Het bedrag van € 160.000 is gebaseerd op de inzet 
(salariskosten) van twee fulltime medewerkers. Deze medewerkers werken 
één dagdeel bij de huisartsen voor vijf huisartsenpraktijken.  

61 VVD 13 Uitbreiding formatie Handhaving. Er staat dat er een plan wordt ge-
maakt om de doelstelling zoals geformuleerd in het hoofdlijnenak-
koord waar te kunne maken.  Tegelijkertijd wordt nu al geld vrijge-
maakt voor extra formatie. Wat zijn de achterliggende redenen en 
waarom nu? 

Er staat niet dat er een plan wordt gemaakt, maar dat een voorstel wordt 
gedaan. Met de onderbouwing bij vraag 52 wordt nu voorgesteld om het aan-
tal BOA’s uit te breiden tot 6 fte. 

62 VVD 13 Cultuur. Wat is de stand van zaken met betrekking tot “cultuur en zo”. 
Begin dit jaar is het plan omtrent het nieuwe cultura aangenomen in 

Stichting CulturA & Zo neemt per 1 augustus 2019 de exploitatie en program-
mering over van CulturA. Tussen 1 augustus en eind september wordt CulturA 
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de raad. Afgesproken is de raad op de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen. 

verbouwd. De opening is gekoppeld aan de Verbeelding. Stichting CulturA & 
Zo is voor theatergerelateerde investeringen een fondsenwervingscampagne 
gestart. Verschillende fondsen hebben reeds een toezegging gedaan waaron-
der het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de aanschaf van een filmdoek. Er is 
een partij gevonden om de horeca over te nemen en verwacht wordt dat zij 
begin juli de overeenkomst tekenen.  

63 VVD 19 Aanvulling Voorziening Reiniging. Kunt u aangeven waarom deze voor-
ziening met 100.000 euro wordt vergroot? Waaruit bestaan deze kos-
ten? Is verhoging structureel?  

Zie antwoord op vraag 23. 

64 VVD 19 Op verschillende plaatsen in de begroting worden kosten voor Avalex 
verhoogd. Kunt u een totaal plaatje maken. 

Vanaf de begroting 2019 is het product afvalinzameling niet meer 100% kos-
tendekkend. Bij het opstellen van de begroting 2019 leek het alleen jaarschijf 
2019 te betreffen. Hiervoor is eenmalig een verrekening met de algemene 
reserve is opgenomen (100k).  
Uit de stukken van de begroting Avalex 2020 blijkt dat er structureel een te-
kort is. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten liggen in een hogere 
DVO-bijdrage aan Avalex door de  gewijzigde verdeelsleutel, achterblijvende 
opbrengsten voor grondstoffen en een hogere verbrandingsbelasting (zie 
hiervoor ook de informatienota 19INT03534 en BBV190249 zienswijze begro-
ting Avalex 2020). 
Voor 2019 wordt 325k extra uit de algemene reserve onttrokken. In septem-
ber wordt in beeld gebracht welke maatregelen er mogelijk zijn om de kosten 
voor het DVO voor 2020 zo beperkt mogelijk te houden. Bij de behandeling 
van de begroting 2020 zal een voorstel worden voorgelegd met betrekking 
tot de te hanteren tarieven en de kostendekkendheid. 

65 VVD 19 Er wordt vermeld dat i.v.m. krapte een extra impuls wordt gegeven 
aan formatie uitbreiding. Op welke terreinen is uitbreiding wenselijk, 
is er een langere termijn perspectief, waarom worden kosten niet 
structureel verwerkt maar is in dekking voorzien alleen voor 2019? 

Op verschillende terreinen is uitbreiding nodig, onder meer samenhangend 
met nieuwe taken in zowel het sociaal- als het ruimtelijk domein, de toene-
mende zorgvraag, intensivering van handhaving, de areaaluitbreiding en de 
groeitaak van onze gemeente. Eén en ander wordt momenteel nader uitge-
werkt.  In het kader van areaaluitbreiding is voor 2020 e.v. reeds budget in de 
begroting opgenomen voor groei van het gemeentelijk apparaat. Daarmee 
zijn de kosten structureel verwerkt. Gezien de knelpunten en de werkdruk is 
voor 2019 eenmalig extra budget beschikbaar dat ten laste gebracht zal wor-
den van de algemene reserve. 

66 VVD 22 Reserve bedrijfsvoering. Kunt u aangeven voor hoeveel medewerkers 
deze onttrekking plaatsvind? 

Deze onttrekking vindt plaats ten behoeve van sociaal flankerend beleid voor 
enkele medewerkers.  

67 VVD 22 Huisvesting statushouders?  Kunt u aangeven wat u bedoeld met over-
koepelende kosten? 

Onder overkoepelende kosten worden de kosten verstaan die niet direct aan 
één adres toe te wijzen zijn zoals bv kosten voor nieuws- en informatiebrieven 
en huurbemiddeling. 

68 VVD 39 t/m 
44 

Bij collectieve en individuele voorzieningen wordt enerzijds aangege-
ven dat er grote tekorten zijn ontstaan anderzijds dat doelstellingen 

Wij streven naar doelmatige dienstverlening en ondersteuning van inwoners 
in het kader van de Wmo. Hierbij is het budget leidend.  
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worden gehaald. Is er geen verband tussen hoogte van budget en be-
reiken van doelen? 

De tekorten bij de Wmo zijn in 2018 ontstaan bij het maatwerk. Maatwerk 
wordt geleverd in een open einde systematiek. Dat wil zeggen dat als de hulp-
vraag van een inwoner valt binnen de wet en onze lokale regelgeving, dat wij 
verplicht zijn om ondersteuning te leveren. De vraag naar Wmo voorzieningen 
is beperkt stuurbaar. 

69 VVD 45 voor handhaving wordt versterking gevraagd van formatie om doelen 
te halen het uitvoeringsplan 2019 staat op groen. Hoe kan dat? 

Het HUP 2019 staat op groen omdat het is vastgesteld en conform de planning 
wordt uitgevoerd. De extra formatie is bedoeld om bovenop het HUP een 
meer proactieve, meer zichtbare en preventieve aanpak mogelijk te maken, 
zoals in het hoofdlijnenakkoord aangegeven. 

70 PPN 4 Extra investeringen in de Katwijkerlaan. In welk raadsvoorstel staan 
deze extra investeringen en onderbouwing? Over welke extra investe-
ringen gaat dit? 

De aanvraag en onderbouwing van deze investering wordt nog voorgelegd 
aan de raad. Dit betreft de vervanging van de damwand aan de Katwijkerlaan 
die aan het eind van de levensduur is. 

71 PPN 6 Personeel gerelateerde budgetten. Er wordt gerekend met het CAO 
voorstel van de VNG aan de bonden. De bonden vragen een veel gro-
tere loonsverhoging. Als het voorstel van de bonden door gaat “ruim 
7%” wat voor gevolgen heeft dat voor onze begroting? 

Indien de loonsverhoging hoger uitvalt dan het voorstel van de VNG aan de 
bonden, zal de personeelsbegroting hierop worden aangepast. 

72 PPN 7 Kaderbrief. Wij kunnen ons voorstellen dat dit effect zich doorzet bij 
onze partners en GR.  Er staat dat die loonkosten maximaal 3,9% mo-
gen stijgen. Stel dat dat ook meer wordt? Wij willen graag een beeld 
hebben of deze effecten minder dan een miljoen structureel per jaar 
zijn of aanzienlijk meer 

De Kaderbrief wordt namens de deelnemende Haaglanden-gemeenten in ge-
meenschappelijke regelingen opgesteld. Hierin wordt een richtlijn meegege-
ven voor de indexering van budgetten. GR-en mogen hier echter van afwijken. 
De ervaring leert echter dat over het algemeen de indexering van begrotingen 
van de GR-en redelijk aansluit op het voorstel uit de Kaderbrief. Afwijkingen 
van meer dan een miljoen komen zelden voor.  

73 PPN 9 Leningenportefeuille. ‘’Dit betekent dat de rentelasten over de jaren 
2019 – 2023 ongewijzigd blijven”.  Hoe kan dat, er lopen toch leningen 
af die niet verlengd worden? 

Met het woord “ongewijzigd” is bedoeld dat er geen wijziging is ten opzichte 
van de lopende begroting. Uiteraard lopen de rentelasten in de meerjarenbe-
groting wel af als gevolg van een aflopende leningenportefeuille. 

74 PPN 11 Citymarketing. Het budget voor Citymarketing. Wat hebben we voor 
dit geld in al gedaan? Wat was het resultaat? 
 

Citymarketing heeft in grote lijnen in 2018 ondersteuning geboden aan een 
aantal belangrijke evenementen zoals De Verbeelding, Bieslanddagen en het 
Dobbe Lentefestival. Bijgedragen is aan het kookboek “Heerlijk uit onze 
streek”. Daarnaast is er een eigen website en magazine in de markt gezet. 
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp (NPN) wordt op een professionele wijze in 
communicatie uitingen verwerkt. Alle activiteiten resulteren in een actieve en 
positieve bijdrage aan het imago van Pijnacker – Nootdorp. 

75 PPN 11 Bijstellen budgetten op basis van analyse jaarrekening 2018. Dit gaat 
om totaal 289.000 euro. Welke budgetten waren meer dan 50.000 
euro te hoog? 

Er zijn geen individuele budgetten met meer dan € 50.000 te hoog begroot. 
Echter de energielasten voor sporthallen, tractie, openbare verlichting en ver-
keersregelinstallaties zijn gezamenlijk met € 62.000 verlaagd.  

76 PPN 10 Sociaal Domein Jeugd. Welke taakvelden vallen onder dit budget? 
Hoe is dit budget (budget voor de jeugdzorg) precies opgebouwd? 
 

De taakvelden Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Sportbeleid en activering, 
Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Maatwerkdienstverlening 
(18-), Maatwerk geëscaleerde zorg (18-) en Volksgezondheid vallen geheel of 
gedeeltelijk onder het budget Sociaal Domein Jeugd. Gedeeltelijk ingeval het 
taakveld ook budgetten bevat die niet tot het Sociaal Domein/Jeugd gerekend 
worden. Voor het Sociaal Domein/Jeugd, betreft dit per taakveld: 
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77 PPN 12 Training resultaatgerichte casemanagers. Er wordt 80.000 euro be-

schikbaar gesteld voor deze training. Hoe wordt dit bedrag precies be-
steed en welke resultaten worden er met deze training verwacht? 
 

De opleiding effectieve klantmanager in het sociaal domein is een Post-ba-
chelor opleiding. 12 Medewerkers uit het sociaal domein worden opgeleid tot 
procesbegeleiders die in staat zijn klanten te activeren. Deze wijze van wer-
ken moet leiden tot betere resultaten en meer kwaliteit bij de toekenning van 
voorzieningen. Hierbij worden uiteraard de geldende verordeningen en 
beleidsregels gehanteerd. 

78 PPN 12 Participatie. Er wordt voor 2020, 225.000 euro extra beschikbaar ge-
steld. Komt de onderbouwing voor dit budget in het Plan van Aanpak 
Participatie? 

In de uitwerking van het Plan van Aanpak Participatie wordt toegelicht welke 
activiteiten worden uitgevoerd en welke kosten hiermee gemoeid zijn. 

79 PPN 13 OZB of hondenbelasting. Zijn er ook andere vormen van lastenverlich-
ting mogelijk? 

Er heeft een studie plaatsgevonden over de diverse mogelijkheden van las-
tenverlaging binnen de lokale heffingen. Voor doelbelastingen als 
reinigingsheffing en rioolheffing geldt de afspraak dat deze kostendekkend 
moeten zijn. Voor OZB kan een keuze worden gemaakt voor OZB-woningen 
en OZB-niet woningen (gesplitst in eigenaren en gebruikers). Leges zijn niet 
meegenomen in de afweging. Het resultaat van de afweging is dat de OZB-
woningen en de hondenbelasting in de kadernota zijn opgenomen omdat 
deze het meest uitvoerbaar en haalbaar zijn en het meest direct onze 
inwoners betreft. 

80 PPN 14 Centrumgemeente gemalendienst. Wij zien een structureel bedrag 
van zo’n 71.000 euro. Zijn die meerkosten, omdat wij iets gemeen-
schappelijks georganiseerd hebben, de Centrumgemeente zijn, of …. 
Wat is de reden? Is de vergoeding van deelnemende gemeenten in de-
zelfde omvang? 

Vanaf 1 juni 2019 is de gemalendienst opgericht, vanaf 2020 wordt deze fi-
nancieel opgenomen in de begroting van de centrumgemeente Pijnacker-
Nootdorp. Door de deelnemende gemeenten wordt een vergoeding betaald 
ter dekking van de overheadkosten. Dit levert een voordeel op van € 71.000. 

81 PPN 19 FES Oostland. We betalen 1,7 miljoen meer. Is de raad daarover al eer-
der geïnformeerd?  
 
Kunnen we nog meer tegenvallers verwachten of is dit de laatste? 

Ja, in de halfjaarlijkse rapportages van de projecten  is hierover gerapporteerd 
(zie ook BBV19.0114, informatienota van 16 april 2019). 
 
Nee, dit is naar verwachting de laatste. 

 

bedragen * € 1.000 
    

taakveld 2019 2020 2021 2022 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken  €         181    €          -     €          -     €          -   

Sportbeleid en activering  €         417   €         400   €         403   €         405  

Samenkracht en burgerparticipatie  €         680   €         680   €         680   €         680  

Wijkteams  €      1.209   €      1.169   €      1.169   €      1.169  

Maatwerkdienstverlening 18-  €      9.171   €      8.896   €      8.896   €      8.896  

Maatwerk geëscaleerde zorg 18-  €      1.180   €      1.180   €      1.180   €      1.180  

Volksgezondheid  €      1.638   €      1.638   €      1.638   €      1.638  
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Nr. Fractie Pag.nr. Vraag Antwoord college 
82 PPN 20 Klopt het dat Tuindershof een GREX heeft met een positief saldo van 

minstens 3,3 miljoen? Dat de winstuitname van 2020 t/m 2023 opge-
teld? 

Dat klopt. 

83 PPN 25 schuldquote. In de tabel staat 113 miljoen schuld in 2023 en in de tekst 
67 miljoen? Welk bedrag is juist? 

Beide, zie antwoord op vraag 10. 

 


