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Beantwoording vragen over de Jaarstukken 2018  
Nr. Fractie Pag.nr. Vraag Antwoord college 

   Algemeen  
1 PvdD  Waar in deze jaarrekening kunnen we de verstrekte lening aan Am-

merlaan terugzien? 
Deze is niet als een aparte post opgenomen in de Jaarstukken, maar is onder-
deel van de balans, te weten “Overige langlopende geldleningen” (zie pagina 
196). 

   Samenvatting  

2 GB  Onze fractie ziet elke keer in de P&C cyclus een overzicht van de finan-
ciële situatie die afwijkt van de eerdere situatie. Desondanks worden 
we aan het eind van het jaar weer verrast over het saldo dat overblijft. 
Waarom vallen alle voordelen in de laatste cyclus 

Het grootste verschil wordt veroorzaakt door positieve afwijkingen in de 
grondexploitaties. Hiervoor zijn 2 redenen: 
1- Het nemen van winst of het voorzien van verliezen moet worden geba-

seerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 01/01/2019, waarin 
de inzichten van dat moment gelden en niet de inzichten van de actuali-
satie per 01/07/2018. In dit geval betekent dit een lagere winstneming 
maar ook een lagere voorziening nadelige complexen. Voor de Jaarreke-
ning 2018 betekent een voordeel van ruim € 3,0 mln..; 

2- Conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten mater-
iele gebeurtenissen na balansdatum worden meegenomen in de Jaarre-
kening. Voor de Jaarrekening 2018 betekent dit een voordeel van € 1,2 
mln. 

3 PPN  100.000 euro in 2018 is slechts 15.000 euro gebruikt voor duurzaam-
heid. Kan het college aangeven waarom slechts 15% van het totale 
budget gebruikt is? 

In 2018 is € 87.000 besteed in het kader van duurzaamheid. Hiervan is 
€ 72.000 gedekt uit de bestemmingsreserve ‘werkbudget energieneutrale ge-
meente’ en € 15.000 uit het beschikbaar budget van € 100.000. Aan de raad 
wordt voorgesteld het resterend budget van € 85.000 over te hevelen naar 
2019. 

4 PPN 12 PvA statushouders, in 2018 is slechts 40% van het budget PvA status-
houders gebruikt. Er wordt aangegeven dat dit komt door de lagere 
instroom. De eerste statushouders zijn in 2016 gehuisvest in onze ge-
meente na de grote instroom van 2015. Het lijkt ons dat deze groep al 
de aandacht voor re-integratie nodig heeft, zoals het collega zelf 
schrijft in haar toelichting. Kan het college aangeven welk deel van het 
budget in 2018 hiervoor gebruikt is? 

Statushouders zijn zelf verantwoordelijk om in te burgeren. Zij beheersen de 
Nederlandse taal  nog onvoldoende.  
Zodra zij in staat zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt  wordt gestart 
met re-integratie activiteiten. Waar mogelijk lopen trajecten parallel met de 
inburgering.  
 
In 2017 is een belangrijk deel van het budget van PvA statushouders nog in-
gezet voor eerste inrichting van woonruimte. In 2018 zijn de gebruikte mid-
delen van het budget PvA statushouders alleen ingezet voor re-integratie (€ 
85.000). Daarnaast is voor deze doelgroep  ook gebruik gemaakt van reguliere 
re-integratiemiddelen. 

5 PvdD 11 Plannen we investeringen te optimistisch gezien de fors achterblij-
vende realisatie? 

De investeringen worden realistisch begroot en bij Kadernota en Najaarsnota 
geactualiseerd maar blijven achter bij de daadwerkelijke uitvoering. 

6 PvdD 12 Kan worden uitgelegd waarom pas jaren na de vestiging van status-
houders kosten worden gemaakt t.b.v. re-integratie en (werkgerela-
teerde) participatie? Waarom niet eerder? 

Zie het antwoord bij vraag 4. 

7 PvdD 13 Waardoor is het voordeel in exploitatie van 262.386 euro ontstaan bij 
de afwikkeling van de Ruimte voor ruimte regeling? 

Dit voordeel is behaald bij de afwikkeling van de woningbouwlocatie De Land-
heren (Van Sittert locatie) aan de Katwijkerlaan waar Ruimte voor Ruimte 
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rechten zijn ingezet. De Ruimte voor Ruimte rechten zijn voor het grootste 
gedeelte ontstaan door sanering van bedrijven in de Groenzoom door Bureau 
Beheer Landbouwgronden (BBL). Bij de verkrijging van de Groenzoom rechten 
is met de Provincie Zuid-Holland en BBL overeengekomen een eventueel batig 
saldo van de exploitatie te bestemmen voor kwaliteitsverbetering in de 
Groenzoom.   

8 PvdD 13 Hoe komt het dat de jaarlijkse subsidie van de provincie t.b.v. beheer 
Dobbeplas niet volledig is besteed? 

Voor het beheer van de Dobbeplas is elk jaar een budget van € 328.000 be-
schikbaar. De gemeente ontvangt 80% subsidie van de provincie. De feitelijke 
uitgaven per jaar fluctueren, met name door de uitgaven voor het uitvoeren 
van groot onderhoud. In 2018 is minder groot onderhoud uitgevoerd dan ge-
middeld. Met de provincie is een vast subsidiebedrag afgesproken. Voor-
waarde van de provincie is dat de subsidie alleen mag worden gebruikt voor 
het beheer van de Dobbeplas. Het deel van de subsidie dat niet is besteed, 
wordt in een voorziening gestort en kan worden gebruikt in de jaren, waarin 
meer groot onderhoud nodig is dan gemiddeld. 

9 PvdD 13 Hoe kan het gebeuren dat er in 2018  503.000 euro teveel is ontvangen 
uit het gemeentefonds? 

Omdat het ministerie van BZK een hoger bedrag had aangekondigd uit te ke-
ren aan gemeenten. De inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds 
zijn voor de jaarrekening 2018 gebaseerd op de informatie uit de september-
circulaire van het ministerie van BZK. 
Er waren in de periode daarna echter signalen die erop wezen dat de uitein-
delijk jaaruitgaven van het Rijk voor 2018 lager uit zouden vallen dan eerder 
bij de septembercirculaire werd gepubliceerd en lagere rijksuitgaven beteke-
nen een lager gemeentefonds. Conform de BBV is bij het opmaken van de 
jaarrekening 2018 de bijstelling door het ministerie (meicirculaire 2019) 
verwerkt in de jaarrekening 2018 en dit bedrag toegevoegd aan de reserve “ 
Algemene uitkering”. 

10 PvdD 14 Kanttekening ratio weerstandsvermogen is zeer nuttig. Zou zoiets ook 
kunnen bij de netto schuldenquote waarvan we nu al weten dat die 
weer gaat stijgen wegens daling in de inkomsten. Of klopt deze stelling 
juist niet gezien de opmerking op P. 115 waar gezegd wordt dat de 
dalende trend in de netto schuldenquote wordt voortgezet? 

De kanttekening over het ratio weerstandsvermogen is mede ingegeven 
doordat de raad een minimum ratio van 1,0 heeft vastgesteld.  
Voor de nettoschuldquote is door de raad geen percentage vastgesteld 
waarop gestuurd moet worden. Door schommelingen in de liquiditeitspositie 
is dit niet aan te raden.  

   Jaarverslag Deel 1a Programmaverantwoording  

11 CDA 38 Mobiliteit 
Parkeren: kunt u aangeven (of verwijzen naar een document) over 
welke parkeermaatregelen het gaat die zijn genomen in Nootdorp 
Centrum (o.a. Dorpsstraat)? 

In het kader van het parkeeractieplan Nootdorp Centrum, zijn eind 2017/be-
gin 2018 onder meer extra parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij RKDEO 
gerealiseerd. In 2018 is met de ondernemersvereniging Dorpsstraat gespro-
ken over mogelijke maatregelen om de parkeerproblematiek te verlichten. 
Dit overleg heeft ertoe geleid dat in 2019 7 extra parkeerplaatsen worden 
aangelegd en dat het fietsparkeren – waar mogelijk – wordt uitgebreid. De 
parkeerverwijzing is verbeterd, om zo zoveel mogelijk zoekverkeer te voorko-
men.   
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12 CDA 47 Groen&recreatie 

Beheer: Hoe wordt de aanbesteding groenbeheer Dobbeplas gere-
geld? 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 Aan-
bestedingswet 2012 gestelde voorwaarden. Met Staatsbosbeheer wordt 
overleg gevoerd over voortzetting van deze samenwerking.  

13 CDA 57 Onderwijs 
Hoe verklaart u de onverwacht lagere lasten voor leerlingenvervoer?  

Het beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is erop gericht zoveel moge-
lijk leerlingen, al dan niet onder begeleiding, met het reguliere vervoer (OV, 
fiets) naar school te laten gaan in plaats van met de (dure) taxibusjes van het 
aangepast vervoer.  
Er is een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het open-
baar vervoer. Vorig jaar maakten nog 95 kinderen gebruik van het aangepast 
vervoer. De toename van het aantal leerlingen met openbaar vervoer is mede 
te danken aan de buurtbus. De buurtbus heeft in zijn route tweemaal per dag 
een relatief kleine aanpassing gemaakt waardoor de leerlingen van VSO ‘t 
Kraaienest voor de school in- en uit kunnen stappen. 

14 CDA 93 Bestuur en dienstverlening 
Interne uren: het betreft hier een afwijking van -127k aan extra 
uren/kosten bij de wisseling van gemeenteraad en college. Wat is de 
reden van deze extra uren/kosten, aangezien deze niet waren voor-
zien? 

In 2018 is tijd besteed aan de evaluatie van het Hoofdlijnenakkoord 2014-
2018, het afscheid van college en raad en is inzet geleverd voor het opstellen 
van Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en de Uitvoeringsagenda.  
Daarnaast zijn de werkzaamheden van de Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) en Chief Information Security Officer (CISO) ook op dit product geboekt. 
Dit zijn nieuwe functies. Binnen andere programma’s (bijvoorbeeld 1 en 5) 
zijn minder uren geboekt. 

15 CDA 93  Bestuur en dienstverlening 
Interne uren burgerzaken: hoe kan deze afwijking van -158k worden 
verklaard?  

Deze overschrijding is ontstaan doordat het eigen personeel meer uren op dit 
product heeft verantwoord dan bij het opstellen van de primaire begroting 
werd aangenomen. De overschrijding wordt gecompenseerd doordat er op 
andere producten minder uren zijn verwerkt, in dit geval op de activiteit ‘re-
ceptie’ waar medewerkers van dit team ook werkzaam zijn. 

16 CU/SGP 44 Voor de renovatie van het Virulypad is nu pas 538.000 Euro ontvangen. 
Duurt daardoor renovatie zolang? 

De ontvangen bijdrage is € 538.515. De subsidie wordt in vier termijnen aan 
de gemeente overgemaakt. Deze termijnen zijn nog niet verstreken. De ver-
traging in de uitvoering wordt veroorzaakt door technische problemen met 
een kruisende drinkwatertransportleiding. Naar verwachting is het werk in 
het 3e kwartaal van dit jaar gereed. 

17 D66 32 Er wordt een sterkte-zwakte analyse gemaakt van De Parade. Worden 
de resultaten hiervan gedeeld met de raad? Is rekening gehouden met 
evt. toekomstige investeringen als gevolg van deze analyse? 

De raad wordt actief geïnformeerd wanneer het rapport gereed is. Er is geen 
rekening gehouden me eventuele investeringskosten. 
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18 D66 60 Aan welke concrete maatregelen denkt het college om de klaarblijke-

lijk noodzakelijke verbetering van de samenwerking van de maat-
schappelijke organisaties te bewerkstelligen? 

Het gaat hier om stroomlijning van werkprocessen van onze afdeling Sociaal 
domein met die van gesubsidieerde partijen. In de ontwikkelopdracht van de 
netwerkpartijen is afgesproken om ketens en netwerken te realiseren voor 
schuldhulpverlening, ondersteuning bij dementie en ondersteuning bij psy-
chiatrische problemen. Het netwerk rond schuldhulp is gerealiseerd in 2018 
en bij de andere twee is deze in ontwikkeling. Ook zijn in 2018 zogenaamde 
brugfunctionarissen van Jeugd en Jongerenwerk en de SWOP een dagdeel per 
week werkzaam in het gemeentekantoor om op- en afschalen van ondersteu-
ning van een inwoner te begeleiden. 

19 D66 61 We hebben in 2017 met Brijder verslavingszorg en de GGD Haaglanden 
een plan opgesteld voor het intensiveren en verbreding van het beleid 
(gamen en social media/ouderen en kwetsbare groepen). Waarom is 
dit plan in 2018 slechts deels uitgevoerd? 

De reden dat de preventie genotmiddelen in 2018 slechts deels is uitgevoerd 
heeft te maken met langdurige afwezigheid van de toegewezen medewerker 
bij Brijder. Wel hebben GGD en JGZ veel aandacht besteed aan preventie van 
verslaving aan games en social media. De GGD doet dit d.m.v. het thema wel-
bevinden dat onderdeel is van het schoolprogramma. Dit wordt vooralsnog 
aangeboden aan basisscholen. De JGZ doet dit via de regie op preventie aan-
pak bij Stanislas. De genotmiddelenpreventie (alcohol en drugs) ten behoeve 
van  de doelgroep ouderen en kwetsbare groepen willen we in overleg met 
Brijder in de loop van 2019 verder oppakken. 

20 D66 84 Doel 75% hergebruiken van ons huisvuil. Op hoeveel procent zitten we 
in 2018? Hoe groot is de mutatie tov de voorgaande jaren? 

De analyse van de huisvuilinzameling en de scheidingsresultaten wordt jaar-
lijks uitgevoerd via de Benchmark Huishoudelijk Afval van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting komen de gevalideerde re-
sultaten over 2018 in het 3e kwartaal van dit jaar beschikbaar. Wij kunnen u 
dan de resultaten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp over 2018 presente-
ren, alsmede de mutatie ten opzichte van de voorgaande jaren. 

21 D66 87 De baten zijn lager door niet gerealiseerde opbrengsten afvalopbreng-
sten, wat is hiervan de oorzaak? Hoeveel procent is dit van de begrote 
opbrengsten? 
Wat heeft het college gedaan om ervoor te zorgen dat de opbrengsten 
afvalscheiding in 2019 niet lager zijn dan begroot? 

De opbrengsten afvalscheiding zijn lager dan begroot.  In de begroting 2018 
waren de inkomsten op basis van de begroting 2018 van Avalex geraamd op 
€ 398.000. In 2018 zijn er inkomsten ter grootte van € 151.000 gerealiseerd. 
De belangrijkste oorzaak hiervan is dat inwoners te weinig afval scheiden 
waardoor minder kilo’s aan grondstof worden ingezameld. Ook speelt de 
hoogte van de verbrandingsbelasting een rol. Daarnaast zijn de inkomsten 
voor het ingezamelde PMD lager, doordat  een deel van de aangeleverde 
afvalstroom van onvoldoende kwaliteit is. Tot slot is het subsidiebedrag per 
ingezamelde kilo voor PMD verlaagd.  
Dit alles heeft ertoe geleid dat de afvalinzameling op dit moment niet meer 
kostendekkend is. Het college zal bij de begroting 2020 een voorstel doen hoe 
hiermee om te gaan. 

22 PPN 66 taakveld 610- Samenkracht en burgerparticipatie, afwijking 919.000 
euro. Kan het college deze afwijking uitgebreider toelichten dan is ge-
daan? (toelichting is: ureninzet eigen personeel.) Welke verklaring/ 
onderbouwing is daarvoor? Ook van de zin: heeft geen gevolgen voor 
rekeningresultaat, willen wij graag een uitleg zien.  

Op het  taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie is € 979.000 over-
schrijding als gevolg van de geregistreerde urenbesteding van eigen perso-
neel. Op andere posten binnen het sociaal domein (de taakvelden 660 Maat-
werkvoorzieningen, 671 Maatwerkdienstverlening 18+, 672 Maatwerkdienst-
verlening 18- en op  Maatwerk geëscaleerde zorg) is voor bij elkaar € 889.000 
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aan urenbudget onderschreden. Op totaalniveau zijn hiermee de uren wel 
besteed binnen het sociaal domein. 
Het totaalbedrag aan uren in de begroting correspondeert met de salariskos-
ten van het personeel en wordt door middel van urenregistratie toegekend 
aan de producten.  
Tussen de diverse taakvelden kan de urenverantwoording wel afwijken maar 
bij elkaar wordt het totaal nooit meer dan de werkelijke salariskosten. 

23 PPN 78 taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18-. Kan het college een ana-
lyse geven van de primaire begroting en rekening van 2015, 2016, 2017 
en 2018? En een verklaring voor de totale kostenstijging binnen dit 
taakveld?   

Per 2017 is er een stelselwijziging in het BBV en zijn we van functies naar taak-
velden overgegaan. Sindsdien is dat systeem meermaals aangepast om theo-
rie en praktijk beter op elkaar aan te sluiten. Dat houdt wel in dat een vergelijk 
tussen de betreffende jaren op taakveld niveau niet goed te maken is. En door 
die wijziging gaat een vergelijk op taakveldniveau tussen de periode voor 
2017 en de periode erna ook niet op. 

24 PPN 78 taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18-. Begroting na wijziging 
2018 staat het bedrag -9.634, in de Najaarsnota stond het bedrag ge-
wijzigd op -8.534. Kan het college dit verklaren? 

De taakvelden 672 Maatwerkdienstverlening 18- en 682 Maatwerk geësca-
leerde zorg 18- maken beiden deel uit van het regionale transitie arrange-
ment (RTA) waarbij via de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 de 
diensten voor jeugdzorg worden ingekocht. Begroting en rapportages over de 
kosten van deze diensten vinden ook op RTA-niveau plaats. De gewijzigde be-
dragen in uw vragen bevinden zich allen binnen het RTA. Het gaat om een 
laatste interne administratieve wijziging van de budgetten 2018 naar de wer-
kelijke besteding. Taakveld 620 Wijkteams is hier ook bij opgenomen en aan-
gepast met € 600.000. Onder de streep is het budget niet veranderd. 

25 PPN 78 taakveld 682 Maatwerk geëscaleerde zorg 18-. Begroting na wijziging 
2018 staat het bedrag -750, in de Najaarsnota stond het bedrag gewij-
zigd op 1.250. Kan het college dit verklaren? 

Zie beantwoording vraag 24. 

26 PvdD 49 ‘Hogere lasten worden veroorzaakt doordat budget voor ‘hier past een 
boom’ niet volledig is benut’. Hoe kunnen lasten hoger uitvallen als je 
geld niet uitgeeft? 

Voor het project ‘hier past een boom’ is in de begroting een uitgavebudget 
van € 50.000 beschikbaar. Omdat dit gedekt wordt uit de gelijknamige be-
stemmingsreserve staat hier in de exploitatie een inkomst voor hetzelfde be-
drag tegenover. 
In 2018 is  € 10.000 uitgegeven. Dit betekent dat zowel het uitgaven- als het 
inkomstenbudget een afwijking vertonen van € 40.000.  

27 PvdD 49 Waarom wordt ‘720523  speelplekken koningshof fase 6 (2017)’ niet 
meer gerealiseerd? 

Dit investeringsbudget was bedoeld voor de herinrichting van de speelplek op 
de hoek van Nederrijn en de Grevelingen. Deze speelplek is inmiddels herin-
gericht en daarom wordt het investeringsbudget met een restant van 
€ 13.370 afgesloten.  

28 PvdD 69 (en 
185) 

(DGW) De zin en varianten daarop ‘de voorbereiding is hiervan is ach-
ter al in 2019 gestart ’ moet op een aantal plekken waarschijnlijk zijn 
‘de voorbereiding is hiervan is echter al in 2018 gestart’. 

Dat klopt. 

29 PvdD 72 Kan worden uitgelegd hoe de jeugdhulp bijdraagt aan lichamelijke ge-
zondheid? 

Om jeugdigen te ondersteunen bij het gezond en veilig kunnen opgroeien,  is 
passende jeugdhulp beschikbaar. Hiervoor is jeugdhulp ingekocht en waar 
mogelijk is een start gemaakt met innovatie van hulp.   
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Gezond opgroeien gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid maar ook 
over psychosociale gezondheid.  Tegelijkertijd raakt psychische gesteldheid 
vaak aan lichamelijke gezondheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan ernstige ondergewicht of overgewicht. 

30 PvdD 73 Wat houdt het Zeeuwse model in? Het gaat om een inkoopmodel: dit houdt in dat de jeugdhulpaanbieders die 
aan gedefinieerde kwaliteit voldoen een raamcontract krijgen zonder omzet-
garantie. 

31 PvdD 83 Wordt er bij de gemeentelijke energietransitie en het toewerken naar 
een energieneutrale gemeente ook ingezet op energiebesparing en zo 
ja hoe? 

Stap 1 in de energietransitie gaat om besparen. Energiebesparing vraagt inzet 
van bewoners en bedrijven. Dit betekent dat we o.a. door voorlichting, kennis 
moeten delen om bewoners en bedrijven aan te zetten tot energiebespa-
rende maatregelen. 

32 PvdD 83 Restwarmte uit de haven is afkomstig van de fossiele industrie. Onze 
conclusie is dat dit niet duurzaam is en hiermee de fossiele industrie in 
stand wordt gehouden, terwijl we willen toewerken naar een energie-
neutrale gemeente. Is deze conclusie juist? 

Restwarmte uit Rotterdam komt niet alleen van de fossiele industrie, ook an-
dere warmtebronnen leveren of gaan leveren aan het regionale warmtenet. 
Laat onverlet dat een groot deel wel van de fossiele industrie komt. Het gaat 
om restwarmte dat anders geloosd wordt in het water of in de lucht. Daarmee 
is deze warmte wel als duurzaam aan te merken. Tot slot merken wij op dat 
de Rotterdamse haven ook aan het verduurzamen is, hetgeen inhoudt dat de 
restwarmte uit de haven in de toekomst ook duurzamer wordt. 

33 PvdD 91 wordt bedoeld met ‘digitale volwassenheid van producten’ en hoe 
wordt dat gemeten? 

Inwoners en ondernemers willen graag 7x24 uur producten en diensten van 
de gemeenten kunnen aanvragen. Daarom is het belangrijk dat gemeenten 
de mogelijkheid bieden om producten en diensten digitaal aan te vragen. Di-
gitale volwassenheid is een wijze om uit te drukken in hoeverre er sprake is 
van een geavanceerde digitale dienstverlening. Op verzoek van gemeenten 
en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties heeft VNG Realisatie een onderzoek laten uitvoeren naar de vol-
wassenheid van de digitale dienstverlening van gemeenten. Daarbij is per ge-
meente en per product vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan 
te vragen en wat het digitale volwassenheidsniveau hiervan is. Voor meer in-
formatie: https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-
10/VNG%20Realisatie%20Toelich-
ting%20Onderzoek%20Digitale%20Volwassenheid%202018.pdf 

   Jaarverslag Deel 1b Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien  

34 CDA 101 Wanneer zal er naar verwachting overeenstemming zijn met de Belas-
tingdienst over de hoogte van de openingsbalans? 

Er is landelijk nog steeds discussie over wat wel/niet mag worden in gebracht 
bij de openingsbalans, waardoor een datum niet gegeven kan worden. Samen 
met de fiscale adviestak van Baker Tilly, die de gemeente adviseert bij het 
opstellen van de openingsbalans, wordt wel getracht om tot een openingsba-
lans te komen waarvan de kans het grootst is dat deze door de Belastingdienst 
aanvaard wordt. 

35 D66 109 Waarom is kwijtschelding afvalstoffenheffing voor zzp’ers niet moge-
lijk? 

In de Leidraad invordering zoals die door het college is vastgesteld is opgeno-
men dat kwijtschelding voor ondernemers alleen plaats vindt bij een sane-
ringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers.   

https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-10/VNG%20Realisatie%20Toelichting%20Onderzoek%20Digitale%20Volwassenheid%202018.pdf
https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-10/VNG%20Realisatie%20Toelichting%20Onderzoek%20Digitale%20Volwassenheid%202018.pdf
https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-10/VNG%20Realisatie%20Toelichting%20Onderzoek%20Digitale%20Volwassenheid%202018.pdf
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36 D66 117  Op blz. 117 wordt een samenhang geven m.b.t. tot de kengetallen. Op 

blz. 25 van de Kadernota 2019 wordt ook de schuldquote berekend 
voor o.a. 2019-2021. Waarom zit hier een verschil tussen?  

Op pagina 114, onderdeel 5 “Kengetallen”  is onder het kopje Algemeen aan-
gegeven dat de kengetallen 2019 en verder zijn gebaseerd op de begroting 
2019, vandaar de afwijking. 

37 D66 127 Bij de specificatie schuldomvang 2018 wordt een bedrag van 56,388 
miljoen opgenomen m.b.t. vordering rekening courant Schatkistban-
kieren (31-12-2018). In de kadernota staat op blz. 25 een bedrag van 
57,077 miljoen maar dan per 1-1-2019. Kunt u het verschil verklaren? 

Bij de Kadernota 2019 is naast de vordering rekening courant Schatkistban-
kieren tevens het bedrag van andere rekening couranten opgenomen t.w.v. € 
688.000. Dit bedrag is ook onderdeel van de Jaarstukken 2018, zie Liquide 
middelen. 

   Jaarverslag Paragrafen  

38 PPN  Pagina 111, Risicoprofiel. R571 AVG. Het maximale risico is toegeno-
men tot 20.000.000 euro i.p.v. 10.000.000 euro in 2017. Welke onder-
bouwing heeft het college hiervoor en ook voor de 5% kans? Onze frac-
tie heeft eerder gevraagd of dit risico- met name in deze omvang- pas-
send is. Kan het college hier een onderbouwing voor geven? Is bekend 
of andere gemeenten ook de AVG met een dergelijke omvang opne-
men in het Risicoprofiel? 
 

Het bedrag dat genoemd is als risico is gebaseerd op de maximale boete die 
gegeven kan worden door de Autoriteit Persoonsgegevens bij het overtreden 
van de grondbeginselen van de AVG na in werking treden van de AVG per 25 
april 2018.  De lage kans van 5% gebaseerd op een schatting. Tot op heden 
zijn er in Nederland geen boetes gegeven maar wel dwangsommen opgelegd. 
Er zijn gemeenten in de regio zoals Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg 
die geen risico opnemen in de risicoparagraaf maar het houden bij een be-
schrijving in het programma bedrijfsvoering én eventuele kosten verwerken 
in de exploitatie. Andere gemeenten, zoals Woerden, nemen wel een risico 
op in de risicoparagraaf. 

39 PvdD 110 Wat is de aanleiding geweest voor het onderzoek naar de herziening 
financiële verhoudingen (heroverweging gemeentefonds)? 

De financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten moeten bij de fy-
sieke en maatschappelijke ontwikkelingen aansluiten. Mede daarom worden 
de financiële verhoudingen periodiek herzien. Daarnaast is er ook in het soci-
aal domein aanleiding om de verdeling te herzien. Al bij de decentralisaties in 
2015 werd verwacht dat dat na een aantal jaar nodig zou zijn. Onderzoeken 
naar de financiële resultaten van gemeenten in 2015 en 2016 hebben dat 
beeld versterkt. Ook moet nog een laatste deel van de integratie uitkering 
sociaal domein worden geïntegreerd in de algemene uitkering. 

40 PvdD 116 Hoe kan de grondexploitatie negatief worden? Dat kan wanneer de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. 

41 PvdD 117 Wat veroorzaakt de abrupte daling in belastingcapaciteit in 2022? Dat is een onderdeel van de Programmabegroting 2019 en niet van de Jaar-
rekening 2018. 

42 PvdD 147 Er worden bij Stedin veel investeringen verwacht i.v.m. de energie-
transitie. Kan dat wat meer worden toegelicht. Wanneer, waaraan en 
welke effect heeft dat financieel gezien op PN? 

Een van de alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstof, gas, is het 
elektrificeren van de warmtevraag. Dit door bijvoorbeeld warmtepompen. 
Ook door de toenemende decentrale elektriciteitsopwekking door zonnepa-
nelen en windmolens komt het huidige regionale netwerk onder druk te 
staan. Stedin zal de komende jaren moeten gaan investeren om deze transitie 
te kunnen faciliteren. Financieel gezien heeft dit op dit moment geen effect 
op de financiën van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.    

43 VVD 27 Op pagina 27 is bij de Grondexploitatie aangegeven dat de lasten 26,3 
mln zijn. Die worden vervolgens met 5 mln neerwaarts bijgesteld om 
bij de jaarrekening weer uit te komen op 26,3 mln. Wat is de verklaring 

Het saldo van de uitgaven en inkomsten op de grondexploitaties per balans-
datum wordt geactiveerd (op de balans gezet).  
Aangezien aan de inkomstenkant meer is gerealiseerd dan aan de kostenkant 
is uitgegeven, zijn de ‘lasten’, (het deel dat geactiveerd wordt) van het over-
boeken naar de balans hoger dan begroot. 
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44 VVD  In de jaarstukken 2018 staat dat het budget voor de jeugdzorg in 2018 

met € 882.000 is overschreden t.o.v. de  begrotingswijziging november 
2018. Kunt u dat per taakveld specificeren? 
Kunt u voor deze vermelding aangeven wat de totale overschrijding 
t.o.v. de primaire begroting 2018 is geweest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardoor is deze overschrijding ná de begrotingswijzing van novem-
ber opgetreden? Waarom kon dit niet worden voorzien ten tijde van 
de begrotingswijzing in december 2018? Welke maatregelen heeft het 
college getroffen om deze overschrijding te beperken? Hoe heeft het 
college de raad hierover tussen de vaststelling van de “begrotingswij-
zing november” en de jaarstukken geïnformeerd over deze overschrij-
ding? 

 

De begrotingswijziging van november (= de najaarsnota) is al in september 
opgesteld en in dit geval gebaseerd op de prognoses van bestedingen die op 
dat moment bekend zijn en geëxtrapoleerd naar heel 2018. De uiteindelijke 
jaarcijfers wijken daarvan af. De werkzaamheden in de taakvelden 610 en 672 
zijn afhankelijk van de vraag om ondersteuning die bij de gemeente binnen-
komt. Dit is slecht te prognosticeren. Het College volgt de P&C cyclus. Er is in 
2018 geen begrotingswijziging december geweest. 

   Jaarverslag Bijlagen  

45 VVD  Aangegeven is dat een deel van het debiteurensaldo oninbaar is. Welk 
deel is dat en wat is eraan gedaan om het te innen. 

Op basis van ouderdom van reguliere openstaande posten en individuele in-
schatting van vorderingen wordt een voorziening getroffen. Alles ouder dan 
3 jaar wordt 100% voorzien, tussen 2 en 3 jaar voor 50%, tussen 1 en 2 jaar 
25%. De maatschappelijk vorderingen worden gewaardeerd op basis van his-
torisch inzicht in de afgelopen jaren en worden voor 45,62% voorzien. 
Voor aanslagen gemeentelijke belastingen die  niet tijdig worden betaald 
wordt eerst een kosteloze herinnering gestuurd. Als er geen betaling volgt 
wordt een aanmaning toegezonden. Daarna wordt het dossier overgedragen 
aan het deurwaarderskantoor. Als de deurwaarder tot de conclusie komt dat 
het bedrag niet geïnd kan worden en er ook geen andere mogelijkheden zijn 

Bedragen x € 1.000 Totaal begroot Geboekt Verschil 

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  €                   355   €           348   €                 7  

510 Sportbeleid en activering  €                   388   €           361   €               27  

610 Samenkracht en burgerparticipatie  €                2.079   €        2.364   €           -285  

620 Wijkteams  €                   515   €           496   €               19  

672 Maatwerkdienstverlening 18-  €                8.455   €        9.180   €           -725  

682 Maatwerk geëscaleerde zorg 18-  €                   680   €           613   €               67  

710 Volksgezondheid  €                1.490   €        1.481   €                 8  

Totaal  €              13.963   €      14.844   €           -882  

 

Bedragen x € 1.000 Primair 2018 Geboekt Verschil 

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  €             355   €      348   €          7  

510 Sportbeleid en activering  €             388   €      361   €        27  

610 Samenkracht en burgerparticipatie  €          1.644   €   2.364   €    -720  

620 Wijkteams  €          1.029   €      496   €      533  

672 Maatwerkdienstverlening 18-  €          6.855   €   9.180   € -2.325  

682 Maatwerk geëscaleerde zorg 18-  €          1.180   €      613   €      567  

710 Volksgezondheid  €          1.553   €   1.481   €        72  

Totaal            13.004      14.844      -1.840  
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om deze betaald te krijgen, wordt de aanslag oninbaar verklaart. De reden 
van oninbaar is in de meeste gevallen vertrek naar het buiteland, faillissement 
of het overlijden van de belastingschuldige zonder achterlating van erfgena-
men.  
In totaal is in het boekjaar 2018 voor een bedrag van € 95.376,26 aan belas-
tingvorderingen oninbaar verklaart. Dit betreft hoofdzakelijk openstaande 
vordering van de belastingjaren 2011 tot en met 2016. In de tariefberekening 
wordt rekening gehouden met oninbaar van 0,5%. Per belastingjaar is dit een 
percentage tot nu toe minder dan 0,5% van de totale belastingvorderingen. 

46 PvdD 158 Ons is niet duidelijk waarom de VTH  in de categorie ‘rood’ is inge-
deeld. Kan worden uitgelegd waarom? 

Het oordeel ‘rood’ is passend voor 2018 omdat er in 2018 geen sprake is van 
een sluitende beleidscyclus. We zetten wel goede stappen om de beleidscy-
clus voor VTH te sluiten. De vaststelling van een handhavingsuitvoeringspro-
gramma (2019) en een verordening Kwaliteit VTH zijn daar goede voorbeel-
den van. Wat nog ontbreekt voor het sluiten van de beleidscyclus is een jaar-
rapportage en evaluatie van dat uitvoeringsprogramma. De jaarrapportage 
wordt begin 2020 opgeleverd over 2019. Een evaluatie zal voor het eerst 
plaatsvinden over 2020 als er vanuit de documenten wordt gewerkt. Die rap-
portage wordt door B&W vastgesteld en voorgelegd aan de raad. 

47 PvdD 162 t/m 
167 

De classificatie van de mate van invloed (hoog, middel, laag) lijkt te 
missen in deze tabel. Kan dat nog toegevoegd worden? 

Alle kaderstellende nota’s hebben op hun eigen manier waarde voor de raad. 
De kolom met de classificering is subjectief, waardoor deze kolom is wegge-
haald. Dit is abusievelijk in de inleiding blijven staan. 

 


