
1. In de bijlage op pagina 5 staat: 'Voor de bouwtechnische specialismen constructie en 
bouwfysica werkt Pijnacker-Nootdorp samen met de buurgemeenten Lansingerland en 
Zoetermeer. De drie gemeenten hebben een pool van bouwtechnische mensen gevormd die 
voor alle drie gemeenten werkzaam zijn.' Mijn vraag: Wordt de mogelijkheid van meer van 
dit soort pools onderzocht (bv. voor toezicht en handhaving)? 
 
2. In de bijlage op pagina 5 staat ook: 'Bij toezicht en handhaving in het kader van de Wabo 
is de formatie beperkt tot 2 fte.' Mijn vraag:  
Waarom is er ooit gekozen voor deze minimum bezetting (was dat puur om financiële 
redenen of lag er meer aan ten grondslag)? 
 
3. Afwijking a genoemd op pagina (2/7) van het raadsbesluit luidt 'we maken geen splitsing 
tussen vooroverleg en vergunningverlening'.  
Mijn vraag: wat zouden de voordelen van een dergelijke werkwijze zijn? Indien u geen 
voordelen kent, wordt mijn vraag: Dit criterium is om een reden in de lijst van 
kwaliteitscriteria opgenomen. Wat is de reden? 
 
4. Op pagina (4/7) van het raadsbesluit staat 'Daarnaast zijn ook andere doelen mogelijk. 
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de veiligheid, duurzaamheid (in de zin van natuur en 
milieukwaliteit) en klimaatbeleid met inbegrip van daarvoor geselecteerde indicatoren'. Is 
het college voornemens dit soort doelen en indicatoren onderdeel te laten zijn van de 
monitoring op de kwaliteit van de VTH? 
 
5. Op pagina (4/7) van het raadsbesluit staat onderaan de pagina 'De gemeenteraad oefent 
invloed uit op de formulering van doelen en indicatoren door burgemeester en wethouders 
en op de bijstelling daarvan zoals bijvoorbeeld welke informatie zij willen terug zien in de 
verantwoordings-rapportages van het college. In die zin worden de kaders voor de 
beoordeling van de gemeenteraad overgelaten aan het politieke debat over kwaliteit.' En op 
pagina (7/7) artikel 4 laatste zin 'Het is gewenst dat het college voor vaststelling van de 
indicatoren hierover overlegt met de gemeenteraad.' Mijn vraag: wanneer gaat dit overleg 
met de Raad over doelen en indicatoren plaatsvinden? 
 
6. Hoe groot is de kans dat afwijking c daadwerkelijk komt te vervallen na 31-12-2019? 
 
Met vriendelijke groet, 
Annemieke 
Partij voor de Dieren 


