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ondersteunende zaken als huisvesting en automatisering. Daarom is 

gekozen om deze kosten slechts voor 75% door te belasten aan het 

taakveld riolering. 

De begrote uren op afvalstoffenheffing worden besteed door 

medewerkers in de binnendienst die wel volledig gebruik maken van deze 

zaken. 

96 WKZ PPN 104 Wij hebben dit jaar in mei en juni gesproken over Avalex waar de 

wethouder op vragen over de stand van zaken met betrekking tot 

deze nieuwe wijze van afvalinzameling aangaf dat wij in 

september een plan zouden gaan ontvangen over hoe wij met 

afvalinzameling om moeten gaan in de toekomst. Wanneer 

kunnen wij het plan verwachten dat de wethouder in mei en juni 

heeft aangekondigd? 

Zie het antwoord op vraag 20.  

97 BEL/W

KZ 

PPN 171 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders. Zijn er concrete 

plannen om in de komende tijd aan de slag te gaan met de 

realisatie van huisvesting voor statushouders? 

De gemeente voldoet op dit moment, in samenwerking met de 

corporaties, aan de taakstelling voor de huisvesting van 

vergunninghouders. Er zijn daarom geen plannen om huisvesting voor 

vergunninghouders te realiseren.  

 

98 BDV PPN 171 We zien een extra dotatie van 800.000 euro voor de 

bestemmingsreserve Algemene uitkering oude jaren? Welke 

onderbouwing heeft het college hierbij? Hoe groot is de kans dat 

dit bedrag teruggestort moet worden? Inclusief de 503.000 euro al 

beschikbaar in de bestemmingsreserve? 

De dotatie van € 800.000 is bedoeld om fluctuaties in de algemene 

uitkering (met name door trap-op-trap-af-systematiek) op te kunnen 

vangen. Terugstorten hiervan is niet aan de orde. Het wordt aangewend 

bij neerwaartse bijstellingen. De beschikbare € 503.000 betreft een 

reservering met het oog op een aangekondigd tegenvallend accres 2018. 

De toevoeging ‘oude jaren’ in de benaming van deze reserve dekt niet de 

volledige bestemming van deze reserve.  

99 BEL PvdD 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? 

De locatie Vrijenban staat in de huidige structuurvisie Ruimte maken, 

ruimte laten aangeduid als transformatielocatie. Dat betekent dat 

wanneer initiatiefnemers komen met een plan om de ruimte in te zetten 

voor andere functies, de gemeente bereid is daarin mee te denken. 

Daarin is aangegeven dat een ruimtelijke ontwikkeling op deze locatie 
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rekening moet houden met de kwaliteiten en doelen van het lint van de 

Noordeindseweg. Daarnaast moet bij een ontwikkeling van deze locatie 

een groene buffer worden gerealiseerd ten opzichte van het 

achterliggende glastuinbouwgebied. De provincie heeft in 2017 

ontheffing verleend van het provinciaal beleid om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken. 

100 BEL PvdD 6 Economie en glastuinbouw: wat zijn de kansen voor economische 

structuurversterking, die met stakeholders worden uitgewerkt? 

Voor de economische structuurversterking van de glastuinbouw in het 

Oostland wordt een werkboek opgesteld. Dit werkboek is nog niet 

afgerond en wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2020 aan de 

raad aangeboden. Naar verwachting zullen er (collectieve) kansen liggen 

op het gebied van herstructurering, water (ondergrondse opslag, 

zuivering en herwinning van reststromen), energie (warmte-

infrastructuur inclusief CO2), digitalisering en bijbehorende 

infrastructuur, innovatie ontwikkelingen, arbeid en een eenduidige 

verruiming van het begrip glastuinbouw om deze innovaties en 

ontwikkelingen mogelijk te maken. 

101 BEL PvdD 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? 

Gemiddeld zijn er circa vier thuiszitters per jaar, die gedurende vier 

aangesloten weken geen onderwijs volgen. Over het algemeen wordt er 

gedurende het schooljaar een oplossing gevonden om het volgen van 

onderwijs weer mogelijk te maken.  

 

Daarnaast signaleren we circa 65 leerlingen die niet op een school staan 

ingeschreven (absoluut verzuim). Dit heeft meestal te maken met 

verhuizingen en betreft vaak te late administratieve verwerking van de 

inschrijvingen bij DUO. In bijna alle gevallen wordt het onderwijs weer 

vervolgd.   

102 BEL 

 

PvdD 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? 

- Met de regionaal vastgestelde toolbox is een palet aan instrumenten 

beschikbaar dat werkgevers ondersteunt bij het in dienst nemen van 

inwoners met een arbeidsbeperking (zowel financieel als materieel). Voor 

28 inwoners wordt loonkostensubsidie ingezet. 
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- Er is een jobcoach aangesteld die begeleiding biedt aan zowel 

werkgevers als werknemer met een arbeidsbeperking. 

- Wij kopen beschutte werkplekken in bij DSW in Zoetermeer en Werkse! 

in Den-Hoorn. Momenteel werken 7 inwoners op een beschutte 

werkplek. 

- Een team gespecialiseerde NAB klantmanagers is gestart met de 

begeleiding van de doelgroep. 

- Participatietrajecten voor diegene die (nog) niet regulier aan het werk 

kunnen (waaronder -arbeidsmatige- dagbesteding of werken met 

begeleiding). In het afgelopen jaar hebben 22 inwoners deelgenomen aan 

zo’n traject.   

Zie verder bij de ingekomen stukken AI 2-10-2019 nummer 2019/IN19.13.       

103 DST PvdD 14 Er staat een bevrijdingsfeest gepland à 40.000 euro voor 2020. 

Waar zal de bijdrage van de gemeente PN concreet aan 

uitgegeven worden? 

In de begroting 2020 is een geraamd bedrag opgenomen van € 40.000 

voor activiteiten in het kader van het vieren van 75 jaar vrijheid. Deze 

activiteiten vinden plaats in het eerste half jaar van 2020 en zullen in de 

komende maanden verder worden uitgewerkt. 

104 BEL PvdD 20 Hoe groot is de afname van het aantal sociale huurwoningen in 

Pijnacker-Nootdorp? 

Er was in onze gemeente geen afname van sociale huurwoningen, maar 

een kleine toename. Op 1 januari 2019 waren er 13 sociale 

huurwoningen meer in de gemeente ten opzichte van 1 juli 2018. 

105 BEL PvdD 27 Hoe verhoudt zich de regionale economische groei ten opzichte 

van de ecologische groei?  

Hierover hebben wij geen gegevens beschikbaar. 

106 BEL PvdD 28 Naar welke duurzame innovatie wordt verwezen in de strategie 

van de Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing? 

Duurzame innovatie onder meer in de glastuinbouw wordt uitgedragen 

door citymarketing. 

107 BEL PvdD 29 Misschien hebben we het gemist, maar hebben we de sterkte-

zwakteanalyse van het winkelcentrum Parade ontvangen? Zouden 

we die kunnen ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 4.  

108 BEL PvdD 35 Waarom wordt bij de Cycling4school actie uitgegaan van het 

animo van de scholen tot deelname? 

Wij verrichten de nodige inspanningen om scholen te enthousiasmeren 

om deel te nemen aan deze actie. Als er weinig animo is, heeft het weinig 

zin om deze actie te continueren. 
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109 BEL PvdD 36 De ov-verbindingen naar Delft, Zoetermeer, en Lansingerland 

zouden nog beter kunnen worden. Wat kan er dan precies beter 

worden? 

De verbinding Delft-Zoetermeer (lijn 455) is onlangs een R-net verbinding 

geworden met meer comfort en hogere frequentie. 

De MRDH onderzoekt samen met de vervoerbedrijven of EBS lijn 455 en 

RET lijn 174 (Rotterdam-Lansingerland-Pijnacker Zuid-Delft) beter op 

elkaar afgestemd kunnen worden. In een mogelijke routevariant gaat de 

route van lijn 455 niet meer over de Delftsestraatweg door Delfgauw 

maar over de Tuindersweg of Komkommerweg naar de N470, met een  

halte mogelijkheid bij Ruyven. Lijn 174 neemt de route over de 

Delftsestraatweg dan over.  

Bij gebleken (financiële) haalbaarheid wordt het alternatief, in overleg 

met gemeenten, door de vervoerders opgenomen in het Vervoerplan 

2021. 

110 BEL PvdD 36 Wat betekent de garantie van EBS voor zeker 1 jaar voortbestaan, 

voor het voortbestaan van het streekvervoer na 1 jaar?  

EBS heeft van de MRDH de concessie gekregen om tot 2030 het 

busvervoer in de ov-regio Haaglanden Streek (waaronder ook Pijnacker-

Nootdorp) te verzorgen.  

Het eerste jaar is EBS verplicht om de huidige lijnvoering en frequentie te 

handhaven. In het vervoerplan 2021 kan EBS met nieuwe voorstellen 

komen voor de lijnvoering en frequentie. Gemeenten hebben de 

mogelijkheid om op deze voorstellen te reageren. 

111 BDV PvdD 39 Welk parkeerterrein betreft post ‘709502DGW: uitbreiding 

parkeerterrein 80ppl (2019) à 120.000 euro’ 

De post 709502DGW betreft de Parkeerlocatie ‘De Groene Wijdte’. 

112 WKZ PvdD 41 Welke extra maatregelen worden getroffen om de biodiversiteit 

verder te versterken?  

In het Beheerplan Openbaar Groen is een aantal maatregelen benoemd 

om de biodiversiteit te versterken, waaronder de intensivering van het 

ecologische maaibeleid. Verder zijn er op meerdere plaatsen 

vlinderidylles en bijenstroken gerealiseerd conform Pijnacker-Nootdorp 

zoemt. Bij nieuwbouw en groenrenovaties wordt er meer variatie 

gebracht in de soortkeuze (waaronder vaste bloeiende planten), 

waardoor de biodiversiteit wordt gestimuleerd. 

113 WKZ PvdD 41 Worden er dieren gedood door jagers in de natuur- en 

recreatiegebieden in onze gemeente? Zo ja, hoeveel en welke 

In de natuur- en recreatiegebieden in onze gemeente waar de gemeente 

de beheerder is wordt geen jachtrecht toegestaan. Om de 
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diersoorten en hoe verhoudt zich dit tot de bescherming van 

beschermde diersoorten en de rust en stilte in die gebieden? 

natuurdoelstellingen te bevorderen wordt er in De Groenzoom en in De 

Groene Keijzer actief aan faunabeheer ten aanzien van de ganzenoverlast 

gedaan. Dit wordt in samenwerking met de lokale natuurverenigingen 

gedaan door middel van het behandelen van de nesten. Voor de jacht op 

particuliere agrarische gronden is de provincie verantwoordelijk. 

114 BEL PvdD 42 Waar wordt het recreatieve aanbod nog verder uitgebreid en waar 

worden ontbrekende ecologische verbindingen aangelegd? 

In de begroting zijn enkele recreatieve en ecologische verbindingen 

opgenomen. Daarnaast actualiseren wij in 2019 het ruiterpadenplan en 

voeren wij het beleidsplan Natuur op de Kaart uit. 

115 BEL PvdD 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? 

De landbouw heeft een belangrijke rol bij de instandhouding van het 

waardevolle weidelandschap in onze gemeente. Hiervoor is er een 

subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer. De verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt bij de provincie Zuid-Holland. Daarnaast onderzoeken wij 

samen met de agrariërs in de Zuidpolder van Delfgauw de realisatie van 

een weidevogelkerngebied. Ook bij het beheer van de natuur- en 

recreatiegebieden, zoals de Groenzoom, De Balij-Bieslandsebos en 

Recreatiegebied Ruyven wordt samengewerkt met agrariërs uit onze 

gemeente. 

116 BEL PvdD 43 Misschien hebben wij het gemist, maar kunnen wij de gebiedsvisie 

Buytenhout West ontvangen van het burgerinitiatief 

Buytenhouttafel? 

De gebiedsvisie van de Buytenhouttafel is eind september formeel aan 

ons college aangeboden. De verwachting is dat wij de raad in oktober 

informeren over de reactie van ons college op deze visie. De visie is 

overigens openbaar beschikbaar via de site van de Buytenhouttafel 

(https://www.buytenhouttafel.nl/). 

117 WKZ PvdD 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? 

In de begroting zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van het 

bestaande beleid. Er is een stelpost voor de uitvoering voor nieuw beleid. 

Uit de evaluatie van het beleid moet blijken of er aanvullende middelen 

nodig zijn. Indien dat het geval is, is het aan de raad of hij bij de 

kadernota extra middelen beschikbaar wil stellen. 

118 WKZ PvdD 44 Wanneer wordt het beheerplan gemeentelijk maaibeleid 

geactualiseerd? 

Het gemeentelijk maaibeleid maakt integraal onderdeel uit van het 

Beheerplan Openbaar Groen 2019-2022. Dit plan is vorig jaar door de 

raad vastgesteld. Hierin is onder meer besloten om meer ecologisch 
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maaibeleid in te voeren. Hieraan wordt via de onderhoudsbestekken 

uitvoering gegeven. 

119 ONT PvdD 44 Wordt bij de recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij ook een 

recreatieve verbinding gerealiseerd voor ruiters? 

 

Bij de recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij worden geen aparte 

verbindingen voor ruiters aangelegd. 

120 ONT PvdD 44 Kunnen wij mogelijk een kaartje ontvangen van de groenblauwe 

dooradering langs de Zijdeweg? 

Ja. Een tekening zal u digitaal verstrekt worden. 

121 BEL PvdD 50 In welke richting wordt gedacht m.b.t. een tijdelijke oplossing voor 

extra huisvesting Stanislascollege? 

Het Stanislascollege is tijdelijk verwezen naar de Schatkaart omdat daar 

lokalen beschikbaar zijn die passend ingericht kunnen worden voor de 

school. 

De beide schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over medegebruik. 

122 BEL PvdD 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? 

Het staafdiagram komt uit een landelijke database. Wij hebben ontdekt 

dat de cijfers in het staafdiagram onjuist zijn, maar kunnen die cijfers niet 

laten aanpassen.  

Vervuiling van de cijfers heeft te maken met een onjuist Brin-nummer 

van een school, dat niet herkend werd door uitvoering onderwijs (DUO). 

De leerlingen die in werkelijkheid op die school zaten, werden geteld als 

absoluut verzuimers. 

123 BEL PvdD 52 Wat is precies de aanpak van schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten? 

De aanpak houdt in dat wij de leerlingen registreren en in overleg met de 

school en/of jeugdhulp begeleiden om de normale schoolgang weer 

mogelijk te maken. Indien nodig treden wij handhavend op volgens de 

Leerplichtwet.  

Voor meer informatie over de uitvoering van de Leerplichtwet en 

voortijdig schoolverlaten, verwijzen wij u naar het jaarverslag dat de raad 

ontvangt na afloop van ieder schooljaar.  

Het verslag over het schooljaar 2018-2019 verwachten wij eind 2019, 

begin 2020 ter informatie aan de raad aan te bieden. 

124 BEL PvdD 54 Hoe komt het dat er in onze gemeente geen cluster 4 onderwijs 

is? 

De speciaal onderwijsvoorzieningen werden in het verleden vaak in de 

grotere steden opgericht door de schoolbesturen. Die scholen vervullen 

een regionale functie, dit is historisch zo gegroeid.  
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De invoering van passend onderwijs per augustus 2014 geeft de 

samenwerkingsverbanden een nadrukkelijke rol in het organiseren van 

een dekkend netwerk aan voorzieningen in het eigen gebied. Cluster 4 

onderwijs - waar vaak kinderen met gedragsproblematiek onderwijs 

krijgen - ontbreekt ook binnen het werkgebied van het 

samenwerkingsverband passend primair onderwijs (PPO) Delflanden. In 

dit verband participeren scholen uit de gemeenten Delft, Midden-

Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Het 

samenwerkingsverband onderzoekt vanuit zijn rol de mogelijkheden om 

een dekkend netwerk aan voorzieningen te realiseren. Gemeenten 

worden hierin betrokken vanuit hun huisvestingstaak. 

125 BEL PvdD 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? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

126 BEL PvdD 58 Volksgezondheid: om welke kwetsbare doelgroepen gaat het voor 

wie preventieve maatregelen nodig zijn? 

Met name jongeren (en volwassenen) met overgewicht. We willen dit 

aanpakken door het promoten van een gezonde leefstijl. Daarnaast 

beschouwen we genotmiddelenpreventie bij jongeren (bijv. gamen), 

oudere inwoners (alcohol) en inwoners met een lichtverstandelijke 

beperking (drugs) als een taak. Bij schoolgaande jeugd en jongeren is het 

thema weerbaarheid/welbevinden belangrijk.  

 

Preventie schoolgaande jeugd en jongeren wordt opgepakt via het 

programma gezonde school van de GGD in samenwerking met onder 

meer de Jeugdgezondheidszorg. Voor volwassenen en ouderen zijn er 

specifieke programma’s onder meer in samenwerking met SWOP en de 

bibliotheek. Het jongerenwerk (STJJMH) geeft ook voorlichting ten 

aanzien van alcohol- en drugsgebruik. 

 

We zullen dit meenemen in het nieuwe lokaal gezondheidsbeleid dat we 

in 2020 aan de raad aanbieden. 
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127 BEL PvdD 59 Hoe groot is het aantal wachtenden buiten de wettelijke termijn 

bij de meldingen Veilig Thuis t.a.v. huiselijk geweld en 

kindermishandeling? 

De wachtlijst van personen uit Pijnacker-Nootdorp is ten opzichte van 

2018 gedaald (december 2018: 13 personen, augustus 2019: 8 personen). 

In het werkgebied Haaglanden bestaat de wachtlijst uit 511 personen 

(augustus 2019). De totale wachtlijst neemt derhalve niet af. Dit komt 

doordat Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling extra taken erbij heeft gekregen 

en door de continue stijging van het aantal meldingen van geweld.  

Daarnaast zien wij ook meldingen die geen melding horen te zijn zoals 

een twintig jarige die een biertje buiten drinkt. Meldingen over 

mishandeling worden direct afgehandeld. 

 

Wettelijke termijnen:  

Veilig Thuis slaagt erin om bij 70% van alle nieuwe meldingen binnen de 

wettelijke termijn een veiligheidsbeoordeling te doen. 

Veilig Thuis slaagt erin om 43% van alle onderzoeken binnen de wettelijke 

termijn af te ronden. 

Dit blijft een punt van zorg en wordt continue gemonitord. Vanuit 

onderzoek House of Performance (december 2018) zijn 

verbetermaatregelen ingevoerd in 2019 (zoals u heeft kunnen lezen in 

het jaarverslag 2018). Mochten nieuwe maatregelen nodig zijn dan wordt 

dit aan het bestuur van de GR GGD & VT voorgelegd. Vanuit onze 

gemeente wordt ingezet op preventie vanuit de kernteams. 

128 BEL PvdD 60 Wanneer wordt de evaluatie van de Beweegcoaches verwacht? En 

wanneer is bekend of de samenwerking wordt voortgezet? 

De evaluatie van de beweegcoaches heeft in het eerste halfjaar van 2019 

plaats gevonden. Wij nemen in het laatste kwartaal van 2019 een besluit 

over voortzetting van de samenwerking. 

129 WKZ PvdD 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? 

Hiervan is geen sprake geweest in 2018 en 2019. 

130 WKZ PvdD 61 Werkt het meldpunt ‘bezorgd’ ook samen met de politie? Ja. 
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131 BEL PvdD 68 Kunnen wij het plan van aanpak ontvangen om participatie van 

inwoners met een bijstandsuitkering naar werk te bemiddelen? 

Het plan van aanpak Werken, werken aan en meedoen is op 2 oktober 

2019 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 

132 WKZ PvdD 81 Er staat ‘In 2020 zetten we een versnelling in gang, zodat er snel 

meer grondstoffen worden ingezameld’. Wat houdt deze 

versnelling concreet in? 

Zie het antwoord op vraag 20. 

133 BEL PvdD 81 Hoe kan worden verklaard dat de verbranding van biomassa en 

afval wordt beschouwd als ‘hernieuwbare’ energie?  

Het rijksbeleid is dat het verbranden van hout hernieuwbaar is te 

noemen indien certificatieschema’s die zijn goedgekeurd door de 

Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) worden gebruikt. De 

certificering gaat om de herleidbaarheid en de hernieuwbaarheid van het 

hout. Biomassa wordt daarom wel als hernieuwbare energie gezien. 

Verbranding van restafval wordt niet beschouwd als hernieuwbaar, maar 

het rijk beschouwt (onder andere klimaatakkoord) restwarmte wel als 

duurzame energie.   

134 WKZ PvdD 82 Wat wordt verstaan onder hernieuwbare warmte? Zie het antwoord op vraag 133. 

135 BEL PvdD 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? 

De RES moet door onder andere alle gemeenteraden worden vastgesteld. 

Dit zorgt voor de noodzakelijke borging. 

136 BDV PvdD 92 Er staat een investeringspost ‘Nader uit te splitsen uren’. Wat is 

dit? En hoe kunnen uren een investeringspost zijn?  

Jaarlijks worden uren die aan diverse investeringen worden besteed op 

de centrale post “Nader uit te splitsen uren” begroot. De daadwerkelijk 

uren worden toegerekend aan de desbetreffende investering. Conform 

voorschriften BBV. 

137 BDV PvdD 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? 

De invulling van de lastenverlichting van € 200.000 wordt meegenomen 

bij de behandeling van de begroting 2020 door de Raad. Dit heeft geen 

resultaat op het begrotingssaldo, want de lastenverlichting is vanuit de 

kadernota al opgenomen als stelpost in de primitieve begroting. 

138 ONT PvdD 98 Wat zou er betaald moeten worden aan VpB volgens de 

(‘onredelijke’) methodiek van de belastingdienst? 

Over het totaal van de grondexploitaties wordt een totale Vpb-last 

verwacht van € 1,1 mln. Omdat de last per boekjaar afhankelijk is van de 
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voortgang in de grondexploitaties is een reserve Vpb gevormd waarin een 

jaarlijkse dotatie van € 1 ton wordt gestort. 

139 RBG PvdD 103 Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp geldt dat 4,2% van de OZB-

capaciteit onbenut blijft. Waarom blijft deze capaciteit onbenut? 

4,2% van de OZB-capaciteit blijft onbenut omdat de OZB-tarieven lager 

zijn dan de OZB-norm die geldt, indien de gemeente een beroep wil doen 

op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (FvW). 

140 BDV PvdD 171 De reserve ‘Verplaatsingskosten ondernemers Centrum Pijnacker’ 

lijkt nergens voor aangewend te gaan worden (blijft alle jaren 

gelijk). Klopt dat? 

Deze reserve heette oorspronkelijk “Verplaatsingskosten Ondernemers 

Pijnacker”. In de Kadernota 2019 is het besluit genomen om deze reserve 

te hernoemen naar “Herinrichting Raadhuisplein”. In de 

Programmabegroting is nog de oude naam gebruikt.  

 

Het klopt dat in de meerjarenbegroting geen uitgaven zijn geraamd. De 

kosten over 2019 worden in de jaarrekening 2019 ten laste van de 

reserve gebracht. 

141 BDV VVD 11 Extra middelen voor de Jeugdzorg die in meicirculaire zijn 

opgenomen t/m 2021 mogen worden opgenomen in de jaren 

2022 en 2023. Dat betekent voor onze gemeente een toevoeging 

van 800.000 euro. Betekent dat toevoeging van 400.000 in 2022 

en 600.000 in 2023 aan het sociaal domein dat geld ook aan 

andere onderdelen wordt uitgegeven dan Jeugdzorg? 

Ja dat is mogelijk.  

142 BDV VVD 12 Actualisatie van kostendekkendheid rioolbelasting leidt tot een 

voordeel op de begroting. Wat is de meest belangrijke verklarende 

factor? Hoe kan het zijn dat voordeel in het jaar 2023 3x zo hoog is 

als in voorliggende jaren? 

Op basis van de huidige uitgangspunten ontstaat op de taakvelden afval 

en riolering een klein voordeel (0,2% tot 0,9% van de totaalopbrengsten) 

voor de gemeentelijk meerjarenbegroting. Het grotere voordeel in 2023 

ontstaat omdat dit de nieuw toegevoegde jaarschijf is. Dit was een kopie 

van 2022 waarvan de lasten en baten bij het opstellen van deze begroting 

op het juiste niveau zijn gebracht. Doordat de lasten van met name 

riolering stijgen wordt ook de bijdrage uit dit taakveld (overeenkomstig 

de afgesproken kostentoerekeningssystematiek) aan de gemeentelijke 

exploitatie hoger. 


