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Agenda
Raadsvergaderingen:
Op donderdagen:
6 juni beeldvorming
20 juni oordeelsvorming
27 juni besluitvorming
Fractievergaderingen:
Op maandagen 3, 17 en 24 juni 2019.
In de fractiekamer in het Bestuurscentrum.

Openbare toiletten
In de beeldvormende raadsvergadering van
9 mei werd het initiatiefvoorstel van het CDA
behandeld over openbare toiletten. Men
hield hier een pleidooi voor het instellen van
openbare toiletten om de 500 meter. Ook
dacht men aan het beschikbaar stellen van
een toilet bij de politie en de brandweer. Ina
Mantjes van Gemeentebelangen vond dit
laatste geen goed voorstel. Volgens haar
gaat de raad niet over de gebouwen van
politie en brandweer en geeft het ook
problemen op het gebied van
veiligheid. Volgens het college was alles
redelijk op orde en ontbreekt slechts in één
winkelcentrum nog een openbaar toilet.De
wethouder deed de toezegging zich hiervoor
in te zetten. Gezien deze toezegging en het
feit dat het allemaal toch goed geregeld is
stemde Gemeentebelangen als enige tegen
dit voorstel, dat door de overige partijen in
de raad op 29 mei werd aangenomen.

Marketingplan Pijnacker
centrum
In de Raad van 16 mei werd het
marketingplan Pijnacker Centrum
besproken. In hoofdzaak gaat het hier om
het "gezelliger maken" van het
Raadhuisplein. Hiervoor is een bedrag van €
525.000,-- begroot en kom er een fontijn op
het plein. Fractielid Bernard Minderhoud
merkte op dat Gemeentebelangen positief is
over het plan, maar gaf aan dat er nog niets
defenitief is besloten, zodat er nog goed kan
worden nagedacht over de invulling. Ook het
budget moet goed in de gaten worden
gehouden. De Raad stond positief tegenover
dit plan en het voorstel werd op 29 mei
aangenomen. Alleen de Partij voor de
Dieren stemde tegen omdat zij meer "groen"
wilden. Een motie van Trots om een
veiligheidsscan te houden werd ingetrokken
omdat de burgemeester aangaf dat politie
en veiligheidsregio dit al controleerden.

Begroting veiligheidsregio
Fractievoorzitter Ina Mantjes had in de vergadering van 22 mei een drietal
vragen over de begroting van de Veiligheidsregio Haaglanden:
1. De Brede doeluitkering Rijk ( BDUR) wordt gespaard en ingezet voor
evenementen in de regio. De vraag van Gemeentebelangen was of dit alleen
naar de grote steden ging ( Den Haag!) of dat onze gemeente hier ook van
kon profiteren. Volgens Regionaal brandweercommandant Esther Lieben
konden wij hier ook een beroep op doen als er bij ons een groot evenement
wordt gehouden.
2. Brandweermensen worden nu aangesteld voor 20 jaar en stromen daarna
uit. Wij vroegen hoe dit op dit moment werkte en of de animo onder de
brandweermensen hiervoor groot was. Volgens Esther Lieben was hier geen
sprake van een goed personeelsbeleid en wordt gewacht op nieuwe
wetgeving.
3. De Landelijke Meldkamer Organisatie ( LMO) ondervindt vertraging en er
is nu sprake van een landelijke samenwerking. Gemeentebelangen vroeg
om een toelichting. Esther Lieben gaf aan dat er op de Yp in Den Haag goed
wordt samengewerkt met de politie eenheid Den Haag, brandweer en
ambulancedienst en dat er landelijk wordt toegewerkt naar 10 meldkamers.
In de raad van 29 mei werd de begroting unaniem goedgekeurd.

Algemene
Ledenvergadering
Op 23 mei 2019 hield het bestuur met
de leden van Gemeentebelangen
Pijnacker-Nootdorp zijn ALV.
Na opening door de voorzitter Kees
Jongh kwamen aan de orde: de notulen
van de vorige ALV, de vaststelling van
het jaarverslag, de vaststelling van de
jaarrekening en het verslag van de
kascommissie en de benoeming van de
nieuwe kascommissie. Alle stukken
werden unaniem goedgekeurd. De
vergadering vond, naar goed GB
gebruik, in een ongedwongen en
plezierige sfeer plaats.

Uit de
besluitvormende
raadsvergadering
Tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 29 mei
2019 werden de volgende
onderwerpen aangenomen:
Partiële herziening Heron,
initiatiefvoorstel openbare toiletten,
voortgangsrapportages
grondexpoitaties, subsidiebeleid
rekenkamerrapport,
ontwerpbestemmingsplan
glastuingebieden, marketingplan
Pijnacker-centrum, verordering
maatschappelijke ondersteuning,
zienswijzen ontwerpbegrotingen
veiligheidsregio Haaglanden,
Regionaal reinigingsbedrijf Avalex,
Omgevingsdienst Haaglanden,
GGD en Inkoopbureau H10.

Drukte in de spits
In de Raad van 16 mei werd gesproken
over drukte in de spits van het openbaar
vervoer. Gemeentebelangen is
voorstander van de verhoging van de
frequentie van het openbaar vervoer in de
spits maar ook in de avonduren.
Gemeentebelangen is, volgens
woordvoerder Bernard Minderhoud, tegen
een tariefsverhoging in de spits. Reizigers
die de auto laten staan moeten hierdoor
niet onnodig worden gestraft vond hij. Wel
denkt hij aan een goedkoper tarief voor bij
voorbeeld senioren, maar dan alleen in de
daluren.

Vreemde motie vreemd
aan de agenda
Tijdens de raadsvergadering van 29 mei
diende het CDA een motie in "vreemd aan de
agenda" om geld vrij te maken voor de
rekenkamercommissie. Fractielid Bernard
Minderhoud vond dit in meerdere opzichten
een vreemde motie, omdat een dergelijke
motie thuishoort bij de behandeling van de
kadernota. Als de raad door het jaar heen
dergelijke moties aanneemt, heeft het weinig
zin om de kadernota nog te behandelen.
Hoewel wethouder Hennevanger het met de
principiële en procedureel juiste opvatting van
Gemeentebelangen eens was, nam de rest
van de raad de motie aan. Vreemd.
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De nieuwsbrief verschijnt maandelijks na de
besluitvormende vergadering in de Raad.
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