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Inleiding 
Op 24 april 2018 heeft de raad het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 “Verder in 
verbinding; iedereen doet mee en woont prettig in een duurzaam en veilig Pijnacker-
Nootdorp” vastgesteld. Het Hoofdlijnenakkoord was het resultaat van een dialoog 
tussen de raadsfracties en gaf uiting aan de ambities van een raadsbrede samenwerking. 
Alle raadsfracties wilden na ‘Samen Doen’, ‘Verder gaan in verbinding’, in het besef dat 
de gemeente van betekenis wil zijn voor de samenleving. Het akkoord kent drie 
inhoudelijke hoofdambities en twee randvoorwaardelijke thema’s. De inhoudelijke 
ambities zijn ‘Iedereen doet mee’, ‘Verduurzaming’ en ‘Prettig & veilig wonen’. ‘Verder 
in verbinding’ en ‘Financieel gezond’ zijn de twee randvoorwaardelijke thema’s. In het 
Hoofdlijnenakkoord heeft de raad het college de opdracht gegeven om de ambities en 
afspraken die zijn opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord uit te werken in een 
Uitvoeringsagenda waarin staat voor welke aanpak wordt gekozen om tot resultaten te 
komen. 
 
In de Uitvoeringsagenda 2018-2022 -door het college vastgesteld op 25 september 
2018- staan afspraken om een betrouwbaar en participatief bestuur te zijn voor onze 
inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het college legt daarbij de 
nadruk op dertien inhoudelijke speerpunten om de drie inhoudelijke ambities van de 
raad te realiseren. 
 
Bij de vaststelling hebben raad en college afgesproken om halverwege de raadsperiode 
de balans op te maken via een zogenaamde midterm review. Met de midterm review 
wordt gedoeld op een gesprek tussen college en raad over de stand van zaken met 
betrekking tot de ambities, speerpunten en randvoorwaarden. Dit gesprek heeft op 16 
juli 2020 plaatsgevonden, mede aan de hand van de Midterm review-rapportage 2018-
2020, stand van zaken 2020 (1144633). De algehele conclusie was dat verreweg de 
meeste van de in 2018 gemaakte afspraken tussen raad en college in de afgelopen twee 
jaar zijn nagekomen en hebben geresulteerd in een reeks startnotities, gevolgd door 
diverse beleidsnota’s en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. 
 
Doel van het midterm review-gesprek was ook om de inhoudelijke en 
randvoorwaardelijke focus aan te brengen in de bestuurlijke en ambtelijke inzet voor de 
komende twee jaar en dit te vertalen in een update  van de Uitvoeringagenda 2018-
2020. Raad en college zijn het er over eens om het resterende deel van deze 
bestuursperiode met name te gebruiken voor de implementatie van al het nieuwe 
vastgestelde beleid en de realisatie of afronding van de maatregelen uit de diverse 
vastgestelde uitvoeringsprogramma’s. De raad heeft daarbij geen nieuwe of gewijzigde 
ambities geformuleerd en het college houdt derhalve vast aan de dertien eerder in 2018 
vastgestelde speerpunten om de drie eerder vastgestelde hoofdambities van de raad te 
realiseren. Meer nog dan aan het begin van deze bestuursperiode is de uitdaging daarbij 
echter wel om financieel gezond te blijven en in verbinding te zijn, niet in de laatste 
plaats als gevolg van de coronacrisis. 
 
In aanloop naar de midterm review heeft de raad het college gevraagd om een notitie 
met een analyse van de gevolgen van de coronacrisis. Ter voorbereiding op het gesprek 
tussen college en raad op 16 juli heeft het college begin juli een eerste QuickScan met 
de mogelijke gevolgen van de pandemie aan de raad aangeboden (116107). Tijdens het 
gesprek is uitgebreid bij deze rapportage stilgestaan. Daarbij is duidelijk geworden dat 
de huidige constellatie ons de rest van deze bestuursperiode in meer of mindere mate 
zal blijven achtervolgen. Aanleiding voor het college om naast ‘In Verbinding’ en 
‘Financieel gezond’ ook de ‘Effecten corona’ de rest van deze bestuursperiode als 
belangrijke randvoorwaarde te zien en als zodanig aan de Uitvoeringsagenda 2018-2022 
toe te voegen. 
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Verder in verbinding 
‘In verbinding’ was en is voor raad en college 
het centrale thema in deze bestuursperiode, 
waarmee bedoeld wordt dat de inwoners, 
organisaties/ verenigingen, ondernemers en 
raad vanuit partnerschap en co-creatie 
betrokken worden. De raad ziet voor 
zichtzelf als het om de bestuursstijl ‘Verder 
in verbinding’ gaat met name een 
verantwoordelijkheid in de relatie met het 
college én in de relatie met de samenleving. Het college ziet met name een rol in het 
versterken van de verbinding met de samenleving én de raad. Het instrument op basis 
waarvan het college met de raad het gesprek voert is de startnotitie. Bij een groot aantal 
van de speerpunten uit de Uitvoeringsagenda staat interactie met de raad en de 
samenleving centraal.  
 
De coronacrisis heeft helaas aan veel mooie participatietrajecten een voorlopig einde 
gemaakt. Grote, innovatieve participatietrajecten rond de energietransitie en de 
omgevingsvisie zijn tot stilstand gekomen en uitgesteld. De huidige constellatie vraagt 
om herbezinning en het op zoek gaan naar nieuwe manieren om in verbinding te blijven. 
Dit is een gezamenlijke opgave van raad, college en ambtelijke organisatie. 
 
Voor de interactie met de samenleving biedt de Uitvoeringsagenda 2018-2022 
voldoende ruimte voor maatwerk én diverse gradaties en vormen van dialoog in 
crisistijd. Een mooi voorbeeld is de app Swipocratie die speciaal is ontwikkeld voor 
overheden en burgers. Het is een participatietool bedoeld om moeilijk bereikbare 
doelgroepen te betrekken bij nieuw beleid en complexe veranderingen, zoals de 
energietransitie, maar ook de omgevingsvisie. Goed te gebruiken methoden of 
aanpakken die tijdens de midterm review werden genoemd zijn het ‘maatschappelijk 
debat’; ‘vergaderen op locatie’ en rondetafelbijeenkomsten. 
 
In het Hoofdlijnenakkoord is naast de verbinding met de samenleving ook het belang 
aangegeven van een goede rolverdeling tussen raad en college. Bij de midterm review is 
expliciet stil gestaan bij deze rolverdeling tussen raad en college in de afgelopen twee 
jaar, maar ook vooral gekeken naar de rolverdeling in de rest van deze raadsperiode.  
 
Tijdens het gesprek tussen raad en college zijn diverse constructieve suggesties gedaan 
voor een optimale rolverdeling. Zo werd de suggestie gedaan de (gezamenlijke) 
kaderstelling door de raad en het college vorm te gegeven door clustering van 
samenhangende onderwerpen en door raadsvoorstellen met scenario’s, inclusief 
overwegingen en afwegingen van het college. Dit zou kunnen leiden tot een meer ‘open 
houding’ waar ruimte is om ook nog gedurende een proces alternatieven in de 
afwegingen in te brengen. Vergaderdiscipline en een frequentere en bredere inzet van 
het verbindingsoverleg waren eveneens veel gehoorde suggesties die zouden kunnen 
bijdrage aan een goede en open communicatie tussen raad en college. Ook zouden raad 
en college vaker samen het veld in kunnen gaan en college(leden) zouden uitgenodigd 
kunnen worden om fractievergaderingen bij te wonen, om zo een grotere wederzijdse 
voorspelbaarheid in werkwijze, gedrag en omgangsvormen tussen raad en college te 
organiseren.  
 

Inhoudelijke speerpunten 
Ambitie: Iedereen doet mee 
De raad stelt in het hoofdlijnenakkoord als ambitie dat alle inwoners mee doen in de 
samenleving en niemand aan de kant staat. De gemeente is vriendelijk voor kwetsbare 
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inwoners: we willen (nog) meer mensgericht werken en passende oplossingen bieden 
voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. We hebben goede en 
duurzame voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar werk, 
onderwijs, zorg, sport en cultuur. Deze ambitie is in 2018 in de Uitvoeringsagenda door 
het college uitgewerkt in de volgende speerpunten: 

1. Optimaal onderwijsaanbod en integrale kindcentra 
2. Cultuurbeleid 
3. (Binnen)accommodaties sport 
4. Transformatie sociaal domein 

 
Bij de midterm review kwamen de volgende onderwerpen naar voren die bij deze 
ambitie en de genoemde speerpunten de rest van deze bestuursperiode extra aandacht 
verdienen: 
 

- Intensiveren van de samenwerking tussen scholen en sportcomplexen 
- Versterken preventie en toegang 
- Kostenbeheersing in het sociaal domein 
- Anti discriminatie 

 
Op weg naar een optimaal onderwijsaanbod is het volgende afgesproken de rest van 
deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

1.1 Realisatie IKC Uitvoeringsprogramma 2018-2024 

1.2 Implementatie resultaten onderzoek voortgezet en speciaal (basis) onderwijs 

 

Het IKC Uitvoeringsprogramma 2018-2024 is in uitvoering middels het uitvoeringsplan 
dat in januari 2019 is vastgesteld. Voorbeelden zijn onder andere het IKC Ackerswoude, 
IKC Schatkaart en IKC Casaschool. 
 
In 2020 hebben we - samen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden - 
laten onderzoeken of er aanvullende huisvesting nodig is voor de 
onderwijsvoorzieningen: speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs) 
(VSO) en voortgezet onderwijs (VO). De resultaten uit de onderzoeken worden in het 
vierde kwartaal van 2020 met de raad gedeeld. Op basis daarvan beoordelen we of er 
aanvullende voorzieningen nodig zijn voor de toekomst. 
 
Om een impuls te geven aan ons cultuurbeleid is het volgende afgesproken de rest van 
deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

2.1 Realisatie Uitvoeringsagenda Cultuur 2020-2023 

2.2 Implementatie resultaten accommodatie- en locatieonderzoek cultuurhuis 

 

Op basis van de uitvoeringsagenda 2020-2023 worden de hoofdlijnen van de 
Cultuurnota de komende jaren verder uitgevoerd. Een belangrijke hoofdlijn is het 
cultuurhuis. Op basis van eerder accommodatieonderzoek wordt onderzoek gedaan 
naar een potentiële locatie voor een cultuurhuis.  
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Voor de verdere optimalisatie en uitbreiding van de sportaccommodaties is het 
volgende afgesproken de rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

3.1 Uitvoering Beheerplan buitensport 2020-2024 

3.2 Uitvoering Accommodatieplan binnensport 2018 

 

De komende jaren blijven we investeren in onze sportvoorzieningen. In 2021 ronden we 
de werkzaamheden op sportcomplex De Groene Wijdte en sportcomplex 's Gravenhout 
af. Er komt een nieuwe Jan Janssen sporthal in het centrum van Nootdorp, een 
sportcarré bij het IKC in Ackerswoude en een binnensportvoorziening in Pijnacker-Noord 
bij de nieuwe scholen aan de Groen van Prinstererlaan. 
 
Om door te pakken met de transformatie in het sociaal domein is het volgende 
afgesproken de rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

4.1 Monitoring sociaal domein jaarlijks bij de jaarrekening 

4.2 Uitvoering en actualisatie visie- uitvoeringsplan preventie jeugd 

4.3 Uitvoering Wet verplichte GGZ 

4.4 Uitvoering sluitende aanpak personen met verward gedrag 

 

Transformatie is een doorlopend ontwikkelproces. De komende jaren zullen met name 
in het teken staan van de doorontwikkeling van de toegang sociaal domein, hierin 
spelen kostenbeheersing, preventie, samenwerking met aanbieders en 
doorontwikkeling van vakmanschap binnen de teams een rol. Er komen ook nieuwe 
wettelijke taken naar de gemeente. Zo is vanaf 2021 de gemeente opnieuw 
verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers en worden er vier 
wetswijzigingen in het gemeentelijke schuldendomein ingevoerd. Dit is van invloed op 
onze toegang sociaal domein. 
 
Meer dan voorheen zetten wij in op preventieve activiteiten met als doel bij te dragen 
aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. De lokale netwerkpartners werken 
samen aan het ontwikkelen van meer collectief ondersteuningsaanbod om zo de vraag 
naar individuele voorzieningen te verminderen. In de tweede helft van 2020 gaan we 
van start met de ontwikkeling van een nieuwe visie op de algemene voorzieningen. In 
2021 voeren we de ‘Wet verplichte GGZ’ uit en het ‘Plan van aanpak personen met 
verward gedrag’. 
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Ambitie: Prettig en veilig wonen 
Het Hoofdlijnenakkoord stelt als ambitie dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp, van 
jong tot oud, prettig kunnen wonen in een leefbare, veilige en bereikbare 
woonomgeving. Daarom willen we het huidige kenmerkende groene karakter van onze 
gemeente behouden. Pijnacker-Nootdorp wil een bijdrage leveren aan de lokale en (een 
deel van de) regionale behoefte aan meer woningen, zonder dat dat ten koste gaat van 
een goed woon- en leefklimaat. Het Hoofdlijnenakkoord geeft aan dat we daarom 
behoedzaam omgaan met de beperkte ruimte door niet grootschalig uit te breiden en 
zorgvuldig te verdichten zonder alle groene ruimte in de kernen vol te bouwen. We zien 
uitbreiding en verdichting als een kans om de woningvoorraad uit te breiden met 
woningen voor ouderen die willen doorstromen en jongeren die willen starten op de 
woningmarkt. De bereikbaarheid en de inzet op veiligheid houden we op peil. Deze 
ambitie is in 2018 in de Uitvoeringsagenda door het college uitgewerkt in de volgende 
speerpunten: 
 

5. Mooi wonen, prettig leven 
6. Mogelijkheden voor een lokale wooncarrière 
7. Ruimte om te ondernemen 
8. Innovatieve, efficiënte en duurzame glastuinbouwgebieden 
9. Goede bereikbaarheid en duurzame mobiliteit 
10. Een groene, klimaatbestendige woon- en leefomgeving 
11. Op peil houden veiligheid en handhaving 

 
Bij de midterm review kwamen de volgende onderwerpen naar voren die bij deze 
ambitie en de genoemde speerpunten de rest van deze bestuursperiode extra aandacht 
verdienen: 
 

- Woningbouwprogrammering 
- Betaalbare koop 
- Huisvesting van arbeidsmigranten 
- Handhaving bij jeugdoverlast 

 

Om in de komende jaren de omslag te maken naar een opbouw van de 
beleidsproducten die aansluit bij de Omgevingswet is het volgende afgesproken de 
rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

5.1 Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet 

5.2 Vaststelling en implementatie omgevingsvisie 

 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld. Dat betekent dat deze 
nieuwe wet nu op 1 januari 2022 van kracht wordt. Tegen deze achtergrond gaan we de 
door met onze voorbereidingen en pilots en waar mogelijk passen we (het 
gedachtegoed van) de wet de rest van deze bestuursperiode al toe. Dat doen we op 
basis van het programmaplan Omgevingswet, dat in de zomer van 2019 is vastgesteld en 
waarvoor in 2020 een invoeringsbudget beschikbaar is gesteld. De in 2020 vanuit de 
raad gevormde Werkgroep Omgevingswet, zullen we op verschillende momenten actief 
betrekken bij de voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe wet. 
 
In 2021 werken we daarnaast verder aan de omgevingsvisie overeenkomstig de 
startnotitie. De dialoog met de samenleving vormt een belangrijke bouwsteen voor 
 de omgevingsvisie. Het beoogde eindresultaat is een in 2021 vastgestelde 
omgevingsvisie. Daarmee beschikt de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet over een omgevingsvisie. 
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Om een bijdrage te leveren aan een evenwichtige en toekomstbestendige 
woningvoorraad op lange termijn is het volgende afgesproken de rest van deze 
bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

6.1 Nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden 

6.2 Prestatie afspraken 2021 en 2022 

6.3 Afbouw Keijzershof en AckersWoude 

6.4 Start bouw Tuindershof en De Scheg 

 

De rest van deze bestuursperiode werken we samen met stakeholders aan de uitvoering 
van de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2030. Deze Woonvisie is ook de basis voor de 
prestatieafspraken met de corporaties over 2021 en 2022. De negen 
Haaglandengemeenten maken daarnaast in 2021 nieuwe woningmarktafspraken. Deze 
zijn een uitwerking van het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’. 
 
Naast de afronding van de nieuwbouwwijken Keijzershof (inclusief Centrumlijn) en 
AckersWoude hebben we concrete uitbreidingsplannen met de nieuwbouwwijken 
Tuindershof en De Scheg. In Tuindershof komen ongeveer 600 woningen. In De Scheg 
komen ongeveer 300 woningen. Daarnaast zijn er ook diverse kleinere plannen in 
aanbouw zoals aan het Gildehof en in ontwikkeling zoals Stanislas I en Hart van 
Nootdorp. We verwachten dat de bouw van de eerste woningen in Tuindershof kan 
starten in 2021, gevolgd door De Scheg in het vierde kwartaal van 2021. In totaal 
bouwen we deze en de volgende bestuursperiode nog circa 2000 woningen. 
 
Om aan te sluiten bij de veranderende economie en de ontwikkeling daarvan te 
stimuleren -aansluitend op de arbeidsmarkt- is het volgende afgesproken de rest van 
deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

7.1 Uitvoering Actieagenda Economie 2020-2022 

7.2 Gronduitgifte Heron en Boezem-Oost 

 
De rest van deze bestuursperiode voeren we -op onderdelen samen met ondernemers- 
de Actieagenda economie 2020-2022 uit. Vanuit de Actieagenda ondersteunen we 
initiatieven en participeren we actief in de samenwerking met ondernemers en 
vastgoedeigenaren om onze winkelcentra bruisend te houden. In 2021 moeten de 
stakeholders voor Pijnacker Centrum tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
komen, om het huidige centrummanagement te continueren. Verder zal op korte 
termijn de herinrichting van het Raadhuisplein afgerond worden. In de tweede helft van 
2020 worden ook de mogelijkheden voor gezamenlijk centrummanagement in Parade 
Nootdorp verkend met ondernemers en vastgoedeigenaren. De coronacrisis heeft aan 
bepaalde branches in de detailhandel flinke schade toegebracht, met name de horeca 
en de non-food. We monitoren in tijden van corona daarom continu de effecten en 
scherpen waar nodig het beleid tussentijds aan. 
 
De coronacrisis heeft ook effect gehad op de verkoop van bedrijfskavels. De sterke vraag 
naar kavels is nog steeds aanwezig. Ondernemers zijn echter behoedzamer geworden in 
het aangaan van overeenkomsten. Op Heron is ruim drie hectare nog niet uitgegeven. 
Op Boezem-Oost hebben we nog ongeveer negen hectare beschikbaar. Overigens 
worden over een flink deel van deze hectares wel concrete gesprekken met 
geïnteresseerden gevoerd, maar de daadwerkelijke verkoop laat langer op zich wachten 
dan voorheen. Via Businesspark Haaglanden werken we samen om nieuwe bedrijven 
aan te trekken, met name voor de bedrijventerreinen Heron en Boezem. De komende 
jaren liggen de opgaven voor Boezem-Oost en Heron vooral op het gebied van de 
energietransitie en de ambities die zij daar in hebben.   
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Om de glastuinbouwsector te stimuleren en te faciliteren om te innoveren, efficiënter 
gebruik te maken van de fysieke ruimte en te verduurzamen is het volgende 
afgesproken de rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

8.1 Uitvoering Werkboek Oostland 

8.2 Huisvesting arbeidsmigranten 

 

In januari 2020 is het werkboek Oostland vastgesteld. Met het Werkboek als vertrekpunt 
wordt met stakeholders gewerkt aan een uitvoeringsplan. De effecten van de 
coronacrisis worden daarin meegewogen. In 2021 en 2022 wordt uitvoering gegeven 
aan dit plan.  
 
De huisvesting van arbeidsmigranten is een complex vraagstuk omdat het zowel een 
ruimtelijk, economisch en sociaal vraagstuk is. De verwachting is dat in het vierde 
kwartaal van 2020 een bestuursopdracht huisvesting arbeidsmigranten kan worden 
vastgesteld waarin doel, planning, beoogd eindproduct en de wijze van betrokkenheid 
van de raad beschreven worden. 
 
Om onze inzet te richten op duurzame mobiliteit en het benutten van de bestaande 
weginfrastructuur is het volgende afgesproken de rest van deze bestuursperiode te 
doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

9.1 Uitvoering Programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022 

9.2  Uitvoeren Projectenagenda Verkeersveiligheid 

9.3 Implementatie resultaten Haalbaarheidsonderzoek Verlengde Komkommerweg 

 

Met de afronding van de Zijdeweg en de Komkommerweg is de 
hoofdwegeninfrastructuur in onze gemeente nagenoeg gereed. Op dit moment wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Komkommerweg te verlengen naar de 
Noordpolder. Een verlengde Komkommerweg draagt bij aan de veiligheid van de fietsers 
op de Rijskade en biedt het vrachtverkeer een betere verbinding naar de N470. Eind 
2020 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de (financiële en ruimtelijke) 
haalbaarheid van deze verbinding verwacht. De raad kan dan op basis van de 
haalbaarheidsstudie een afweging maken over de eventuele realisatie van deze 
verbinding en het beschikbaar stellen van budget hiervoor. 
 
De aandacht van het programma Mobiliteit richt zich de komende jaren voorts op het 
verduurzamen van de bereikbaarheid. Het accent in het Uitvoeringsprogramma 
Duurzame Mobiliteit 2019-2022 ligt om die reden op schone vervoersmiddelen, zoals 
fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Om meer ervaring op te doen met schoner 
vervoer werken we met pilots om ervaring op te doen hoe gedragsveranderingen 
gestimuleerd kunnen worden.  
 
Bovendien onderzoeken we in het kader van de nieuwe nota parkeernormen of de 
parkeernormering nog aansluit bij de behoeften van onze inwoners en of er locaties in 
onze gemeente zijn waar het aanbod aan alternatieve mobiliteitsvormen zodanig is, dat 
een lagere parkeernormering volstaat. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de 
Centrumlijn. 
 
Op basis van een knelpuntenanalyse is in 2018 de Projectenagenda Verkeersveiligheid 
vastgesteld. Samen met de MRDH werken we nu aan een Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV). De resultaten daarvan nemen we de rest van deze 
bestuursperiode mee in onze Projectenagenda Verkeersveiligheid. 
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Om het groen zowel binnen als buiten de kernen te beschermen en waar mogelijk het 
groene buitengebied te verbeteren en te versterken is het volgende afgesproken de 
rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

10.1 Afronden Groenzoom 

10.2 Uitvoering Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022 

10.3 Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw 

10.4 Opstellen en implementatie nieuw Waterklimaatplan 

 

De aanleg van de grote groengebieden in het buitengebied is afgerond. We voeren nu 
nog een paar resterende deelprojecten uit, zoals de verlenging van het fietspad bij de 
Molenlaan en de Berkelseweg en de ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-
De Balij over de Katwijkerlaan. 
 
In 2020 is de evaluatie van de nota Dierenwelzijn uitgevoerd. De algemene conclusie is 
dat de gemeente al veel doet aan dierenwelzijn. Er zijn geen signalen dat het 
dierenwelzijn in de gemeente in het geding is. Wel zijn diverse verbetervoorstellen 
gedaan, die hebben geleid tot het Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022 die de rest 
van deze bestuursperiode wordt uitgevoerd. 
 
Het plan voor de realisatie van het weidevogelkerngebied wordt uitgewerkt in een 
kavelruilplan, en een inrichtings- en beheerplan. Dit gebeurt in nauw overleg met de 
belanghebbende gebiedspartijen, waaronder agrariërs. Naar verwachting is eind 2020 
besluitvorming over de daadwerkelijke realisatie van dit plan. Ook provincie, 
Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland moeten ermee instemmen. 
Bij een positieve besluitvorming kan het project in 2021 worden gerealiseerd. 
 
Voor de komende twee jaar wordt ook een nieuw Waterklimaatplan opgesteld met 
maatregelen voor de korte en de lange termijn.  
 

Om de handhaving bij te laten dragen aan de schone, veilige en gezonde leefomgeving 
in onze gemeente en om de veiligheid en het gevoel van veiligheid te vergroten door 
het aantal inbraken en meldingen van overlast te verminderen is het volgende 
afgesproken de rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

11.1 Opstellen en uitvoering Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2020-2021/ 2022-2023 

11.2 Opstellen en uitvoering jaarlijks Handhavingsuitvoeringsplan 2021/2022 

 

De doelen en prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid liggen tot 2022 
vast in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022. Elke twee jaar stellen we een 
Uitvoeringsplan integrale veiligheid op met concrete maatregelen en activiteiten. In 
2019 is het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 geëvalueerd en het nieuwe 
Uitvoeringsprogramma 2020-2021 opgesteld. Naast het Integraal Veiligheidsplan 2018-
2022 beschikken we ook over de Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022. We 
maken elk jaar een Handhavingsuitvoeringsplan. 
 
Gemeente, politie, jeugd- en jongerenwerk en kernteams geven uitvoering aan de 
persoonsgerichte aanpak door zo vroeg mogelijk probleemjongeren te signaleren. Zo 
wordt gericht gewerkt om erger te voorkomen. 
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Ambitie: Verduurzaming 
Het Hoofdlijnenakkoord stelt dat het huidige beleid niet genoeg is om onze ambitie van 
een energieneutrale gemeente waar te maken. De energietransitie slaagt alleen als 
iedereen verantwoordelijkheid neemt en er maatregelen worden getroffen in bedrijven, 
bij de bouw van nieuwe huizen en in bestaande woningen. We willen samen met 
ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties de benodigde stappen 
concreet maken en afspreken, in de vorm van een convenant. De innovatiekracht van 
bedrijven en ondernemers vervult een spilfunctie in de verduurzaming. 
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de sociale 
woningvoorraad. Ook willen wij bereiken dat de afvalstroom vanuit onze gemeente een 
ecologisch verantwoorde grondstoffenstroom wordt. Deze ambitie is in de 
Uitvoeringsagenda uitgewerkt in de volgende speerpunten: 
 

12. Brede aanpak van energietransitie  
13. Afvalinzameling: meer grondstoffen, minder restafval en minder bij-

plaatsingen 
 
Bij de midterm review kwamen de volgende onderwerpen naar voren die bij deze 
ambitie en de genoemde speerpunten de rest van deze bestuursperiode extra aandacht 
verdienen: 
 
- Haalbare en betaalbare energietransitie 
- Kostendekkendheid HNI 
 

Om nog deze bestuursperiode doordachte en betaalbare stappen te zetten is het 
volgende afgesproken de rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

12.1 Uitvoering jaarplannen Warmte Samenwerking Oostland 

12.2 Implementatie RES 

12.3 Opstellen Energietransitieplan 

 

Op basis van de verkenning Warmte Oostland, Pijnacker-West en Regio 
Ypenburg/Nootdorp/ Noukoop- Balijade, voeren wij samen met de stakeholders de 
activiteiten uit de vervolgaanpak voor de Warmte Samenwerking Oostland uit. 
Onderdelen hiervan zijn (onder meer) de verdere uitrol van het aardwarmtenetwerk in 
Pijnacker-Nootdorp en de aansluiting op een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur in 
Oostland. De Gasunie verwacht in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen aangeven of 
er een restwarmtenet op korte termijn gaat komen. 
 
De 23 MRDH-gemeenten, vier waterschappen en de provincie werken sinds 2018 aan 
een Regionale Energiestrategie (RES). Deze RES vormt het openingsbod aan het 
Nationaal Programma RES en geeft inzicht in de hoeveelheid energie die in deze regio 
nodig is en redelijkerwijs opgewekt kan worden in 2030 en daarna. Voor de bijdrage 
vanuit Pijnacker-Nootdorp geldt de concept-Energiemix die door de raad is vastgesteld. 
In het voorjaar van 2020 is de concept versie van de RES opgeleverd. De definitieve RES. 
moet in het voorjaar van 2021 gereed zijn. De RES is een bouwsteen voor ons 
Energietransitieplan.  
 

In 2021 wordt de uitvoering van de werkzaamheden uit het Plan van Aanpak 
Verduurzaming Warmtevoorziening en het opstellen van het Energietransitieplan verder 
voortgezet. Eén van de onderdelen van het Energietransitieplan is het opstellen van 
gebiedsvisies. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 het ministerie van 
BZK laten weten welke wijk, wanneer van het gas af gaat en welke energiebron dan het 
alternatief is.  
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Voor de verdere implementatie van Het Nieuwe Inzamelen is het volgende 
afgesproken de rest van deze bestuursperiode te doen: 
 

 Inspanning of resultaat 

13.1 Afronding project HNI 

 
Bij de uitvoering van de huisvuilinzameling is overgegaan naar het concept Omgekeerd 
Inzamelen. Bij Omgekeerd Inzamelen staat de inzameling van grondstoffen centraal: "Van afval 
naar grondstof!”. Medio 2020 zijn de locaties van de ondergrondse containers voor het restafval 
vastgesteld. Vanaf september 2020 is gestart met de uitvoering. De realisatie loopt door tot 
medio 2021. We volgen de resultaten en sturen bij wanneer dat nodig is. In de eerste helft van 
2021 wordt het project afgerond om ‘Het Nieuwe Inzamelen’ gemeente breed in te voeren. 
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Regionale ambities 
Veel opgaven waar wij als gemeente mee te maken hebben laten zich niet in één 
strategie vangen. Zowel in het ruimtelijk als in het sociaal domein is sprake van een 
complex speelveld met vele actoren. Het is belangrijk om goed zicht te houden op de 
onderlinge verbanden van de dossiers. Ontwikkelingen volgen zich snel op en het is 
belangrijk deze goed te monitoren, intern te delen en continu hierop onze inzet en 
handelingsperspectief af te stemmen. Om focus aan te brengen in de voor Pijnacker-
Nootdorp belangrijke opgaven is in 2018 in de Uitvoeringsagenda 2018-2022 een 
Regionale agenda ruimtelijk domein opgenomen. Voor het sociaal domein wordt nog 
gewerkt aan een Regionale agenda. Deze zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn. In 
de regionale Agenda sociaal domein zijn o.a. de afstemming over jeugdzorg, de 
regiotaxi, de inzet van de GGD en de samenwerking op het gebied van de Wmo 
belangrijke dossiers. 
 
De Regionale agenda ruimtelijk domein bestaat sinds 2018 uit zes thematische 
onderdelen plus een netwerkweb van de regionale platforms in het ruimtelijk domein. 
De onderdelen verstedelijkingsopgave en energietransitie zijn de kern van de agenda en 
werken door in vier onderliggende thema’s: Wonen, Economie & Glastuinbouw, 
Mobiliteit en het Groene Buitengebied. Binnen het ruimtelijk domein is er een veelheid 
aan overleggen, werkgroepen en bestuurlijke bijeenkomsten. Dit hele netwerk is 
geïnventariseerd in het kader van het opstellen van de regionale agenda’s en de daarbij 
behorende strategie. Het is een fijn vertakt netwerk, waarvan niet alle onderdelen even 
relevant zijn voor de uitvoering van de strategie en de positionering van Pijnacker-
Nootdorp in de regio. We moeten daarom bewuste keuzes maken over hoe we onze 
capaciteit zo effectief mogelijk kunnen benutten. En dat betekent dat we selectief zijn in 
de dossiers waar we ons “voor inzetten”, en we gericht allianties vormen met 
gemeenten of partijen om zaken voor elkaar te krijgen. 
 
De afgelopen twee jaar hebben we ons vooral ingezet voor de frequentieverhoging van 
de E-lijn, herstructurering van de glastuinbouw, behoud van onze groengebieden en de 
realisatie van een regionaal warmtenet met lokale aansluitingen. En ook in de rest van 
deze bestuursperiode hebben deze dossiers onze aandacht.  
 
Voor de E-lijn willen we naar een frequentie van 10-12 keer per uur, maar dat is mede 
afhankelijk van de zogenaamde ontvlechting van het deel Leidschenveen-Den Haag. Met 
de aanleg van het keerspoor in Pijnacker is het in de spits vanaf januari 2021 mogelijk 
om vaker van en naar Rotterdam te reizen. 
 

In de glastuinbouw wordt de samenwerking met HOT (Herstructurering Ontwikkeling 
Tuinbouw) gecontinueerd en werken we samen met Tuinbouw Nederland en de 
Greenport West Holland aan herstelplannen als gevolg van de coronamaatregelen. De 
realisatie van een regionaal warmtenet is ook belangrijk voor de glastuinbouw. Het tracé 
over oost is bekend maar nog niet zeker gesteld. 
 
De verstedelijkingsopgave en de energietransitie zijn mede aanleiding voor de 
Strategische Samenwerking Middengebied samen met de gemeenten Lansingerland en 
Zoetermeer. De samenwerking richt zich op het integraal oppakken van een aantal 
belangrijke opgaven in het Middengebied. Het gaat daarbij om opgaven op het gebied 
van o.a. bereikbaarheid, duurzaamheid, verstedelijking, economie, landschap en 
recreatie. De verstedelijkingsopgave en de energietransitie leveren niet alleen kansen, 
maar ook bedreigingen op, met name voor het groene buitengebied. Er is altijd de druk 
van de omliggende stad en de dreiging dat bouwen ten koste gaat van groen. De 
ontwikkeling en het beheer van het groene buitengebied is daarmee een regionale zaak. 
Daarom zijn we aangesloten bij de Landschapstafel Hof van Delfland waar afspraken 
gemaakt worden met de provincie over de financiering van het regionale groengebied.  
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Randvoorwaarde: Financieel gezond  
De financiële positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan het begin van deze 
bestuursperiode werd omschreven als financieel gezond. Onderstaand overzicht, 
ontleent aan de meerjarenbegroting 2018 - 2021, geeft in het kort aan hoe deze positie 
moet worden geduid.  
                         

Cijfers programmabegroting 2018-2021  2018 2021 

Begrotingssaldo*  459 759 

Weerstandscapaciteit * 21.473 23.414 

Weerstandsratio 1,49 1,59 

Totaalschuld * 140.026 97.088 

Netto schuldquote (%) 111 87 

*bedragen x € 1000   

 
Bij ongewijzigd beleid zouden de jaarlijkse baten en lasten zich in meerjarenperspectief 
ontwikkelen van een positief resultaat van € 459.000 in 2018 naar een positief resultaat 
van € 759.000 in 2021. De weerstandsratio zou geleidelijk stijgen naar 1,59 hetgeen 
impliceert dat er afdoende vermogen voor handen is om financiële risico’s af te dekken. 
Daarnaast was sprake van een stevige schuldpositie van € 140 miljoen en een 
schuldquote (= netto schuld als percentage van de totale baten) van 111%. Deze 
schuldquote zou in vier jaar tijd -door met name opbrengsten uit grondexploitaties- 
gaan dalen naar 87% in 2021. Daarmee lieten de genoemde financiële kernwaarden een 
positieve ontwikkeling zien.  
 
Restant stelpost Uitvoeringsagenda 
Bij de vaststelling van de Uitvoeringsagenda 2018-2022 in 2018 heeft de raad ingestemd 
met het voorstel om een stelpost van € 500.000 te vormen voor de bekostiging van de 
verschillende voornemens uit de Uitvoeringsagenda. Van de oorspronkelijke meerjarige 
stelpost is tot en met de Kadernota 2020 inmiddels €320.000 structureel ingezet, 
€200.000 ten behoeve van lastenverlichting en €120.000 voor de uitvoering van de 
Cultuurnota 'Verbinding door cultuur'. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de inzet van 
de stelpost voor de komende jaren grotendeels is bepaald.  
 

Omschrijving bedragen x € 1000 2021 2022 2023 2024 

Restant stelpost Uitvoeringsagenda bij Kadernota 2020 180 180 180 180 

Evaluatie Nota Dierenwelzijn Wild- en Vogelopvang  -10 -10 -10 -10 

Actieagenda economie 2020-2022 -73,5    

Restant van de stelpost Uitvoeringsagenda 96,5 170 170 170 

 
De raad stelde in het Hoofdlijnenakkoord dat de financieel gezonde situatie behouden 
moest blijven en dat we behoedzaam en verantwoord met gemeenschapsgeld moeten 
omgaan. Verschillende ontwikkelingen zijn de afgelopen 2 jaar van invloed geweest op 
de financiële positie van de gemeente zoals de kostenontwikkeling in het sociaal 
domein; de verkoop van Eneco-aandelen; het rendement op de grondexploitaties en 
nadrukkelijk ook de recente coronacrisis die naast ongekende maatschappelijke 
effecten, ook stevige financiële gevolgen heeft. 
 
Per saldo laat de financiële positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp twee 
tegengestelde bewegingen zien. Aan de ene kant staat het begrotingssaldo onder druk, 
anderzijds is de vermogenspositie sterk verbeterd door verkoop van Eneco-aandelen. Er 
is dus tegelijkertijd sprake van meerdere structurele tegenvallers en risico’s, alsmede 
een (substantiële) incidentele meevaller. Deze combinatie maakt een behoedzame en 
zorgvuldige aanpak noodzakelijk. Er is weliswaar sprake van een relatief zeer hoge 
weerstandscapaciteit, waardoor er zeker ruimte is om te investeren, maar de situatie 
vereist een gedoseerde aanpak, rekening houdend met aanmerkelijke onzekerheden en 
risico’s en maatregelen om die te beperken.  
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Om de gewenste financieel gezonde positie van onze gemeente in stand te houden 
verdient het aanbeveling om het surplus in de opgebouwde vermogenspositie in te 
zetten voor:  
 

- Vermindering van de schuldpositie van de gemeente 
- Herstelmaatregelen gericht op crisisbeheersing en opbouw in het post-corona 

tijdperk, in aanvulling op het beleid van andere overheden;  
- Investeringen met een lange levensduur (om structurele lasten te beperken), die 

voortvloeien uit het Hoofdlijnenakkoord en de uitvoeringsagenda.  
 
Vermindering van de schuldpositie van de gemeente 
In 2020 zijn de aandelen van de Eneco Groep N.V. verkocht met een boekwinst van ruim 
€ 85 mln., dit is een incidentele bate. Afgelopen periode is nagegaan of een deel van 
deze incidentele bate kan worden ingezet voor een structurele lagere lasten voor de 
rentelasten. In eerste instantie is hiervoor de BNG Bank benaderd om of vervroegd af te 
lossen of te herfinancieren. In de contracten met de BNG Bank is opgenomen dat 
vervroegd aflossen niet is toegestaan, zodat de enige optie is herfinanciering van de 
huidige leningenportefeuille. Het voordeel van herfinanciering is dat de rentelasten de 
komende jaren aanzienlijk afneemt met respectievelijk € 2,2 miljoen, € 1,9 miljoen, € 1,6 
miljoen en € 1,3 miljoen. Een nadeel is dat het bedrag aan toekomstige rente op de 
bestaande leningen plus een vergoeding aan de BNG Bank in één keer moet worden 
overgemaakt. Op basis van de berekening van de BNG Bank wordt bij de Najaarsnota 
2020 een reserve gevormd van € 10,8 miljoen en met ingang van 2021 wordt hieruit 
jaarlijks een bedrag onttrokken dat gelijk is aan het voordeel dat was ontstaan bij het 
daadwerkelijk herfinancieren van de langlopende leningen bij de BNG Bank. Hiermee 
wordt hetzelfde voordeel bereikt, zonder dat we daadwerkelijk hoeven te 
herfinancieren. Dit is ook voorgelegd aan de commissie BBV. 
 
Herstelmaatregelen gericht op crisisbeheersing en opbouw in het post-corona tijdperk, in 
aanvulling op het beleid van andere overheden 
Vanaf het begin wordt bijgehouden wat de verwachte financiële gevolgen zijn van 
corona. Op basis hiervan is bij de Kadernota de reserve gevormd van 1,5 mln. euro met 
als onderbouwing:  
 

- Extra uitgaven bijstand  
- Afvalinzameling  
- Aanpassingen gemeentekantoor  
- Faciliteiten thuiswerken  
- GHOR  
- Minder toeristenbelasting  
- Minder inkomsten sportaccommodaties  

 
Bij de najaarsnota zal duidelijk worden welke corona gerelateerde kosten we inmiddels 
daadwerkelijk hebben gemaakt. In de najaarsnota vindt ook verwerking plaats van de 
toegezegde compensatie door het rijk. Deze middelen worden op basis van de 
septembercirculaire toegevoegd. Het hierna volgende overzicht is nog niet compleet in 
de zin dat hierin de compensatie van de GGD en Veiligheidsregio nog niet is opgenomen. 
Reden hiervoor is dat er nog overleg plaats vindt op basis waarvan duidelijk wordt of de 
compensatie rechtstreeks naar de GGD en Veiligheidsregio gaat of via de gemeente. De 
compensatie vindt plaats via de Algemene uitkering. 
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Investeringen met een lange levensduur (om structurele lasten te beperken), die voort-
vloeien uit het Hoofdlijnenakkoord en de uitvoeringsagenda.  
Bij de midterm review is voorgesteld om in december 2020, na vaststelling van de 
Begroting 2021, een Investeringsschema 2020-2030 aan de raad aan te bieden met 
investeringen die voortvloeien uit het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en de Update van 
de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Hierbij valt te denken aan de realisatie IKC 
Uitvoeringsprogramma 2018-2024 (speerpunt 1.1); de implementatie resultaten 
onderzoek voortgezet en speciaal (basis) onderwijs (speerpunt 1.2); implementatie 
resultaten accommodatie- en locatieonderzoek cultuurhuis (speerpunt 2.2) en 
implementatie resultaten haalbaarheidsonderzoek Verlengde Komkommerweg 
(speerpunt 9.3), alsmede de vaststelling en uitvoering van de Omgevingsvisie (speerpunt 
5.5) en de implementatie van de RES (speerpunt 12.2) en de realisatie van de 
energietransitieplannen (speerpunt 12.3). Met een dergelijk investeringsschema komt 
het college tegemoet aan de vraag van de raad uit het Hoofdlijnenakkoord naar een 
financiële planning voor de lange termijn om een financieel gezonde gemeente te 
blijven.   
 
  

 
 
Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 

eerste pakket corona compensatie           

Voorschoolse voorziening peuters (DU) 25 0 0 0 0 

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg (compensatie corona) 101 0 0 0 0 

Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 (compensatie corona) 25 0 0 0 0 

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) ( compensatie 

corona) 
53 0 0 0 0 

Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona) 134 0 0 0 0 

subtotaal 337 0 0 0 0 

            

tweede (aanvullende) pakket corona compensatie      

Buurt- en dorpshuizen 41 0 0 0 0 

Vrijwilligersorganisaties jeugd 29 0 0 0 0 

Toezicht en handhaving 123 0 0 0 0 

Precariobelasting en markt- en evenementenleges (compensatie 
tot 1 juni) 

34 0 0 0 0 

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 86 0 0 0 0 

Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)  22 0 0 0 0 

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19  74 0 0 0 0 

Lokale culturele voorzieningen (juni t/m december) 131 0 0 0 0 

subtotaal 541 0 0 0 0 
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Randvoorwaarde: Effecten corona  
Half maart kreeg het corona-virus ook Nederland in zijn greep. Bij de uitbraak van de 
pandemie en de aankondiging van de intelligente lockdown kwam er veel op onze 
gemeente af; op onze organisatie, maar vooral ook op onze inwoners en ondernemers. 
Zowel regionaal als lokaal werd een crisisorganisatie ingericht. Lokaal benoemden we 
een aantal thema’s met eigen coördinatoren om snel en gericht te kunnen handelen: 
 

- Openbare Orde & Veiligheid 
- Ondernemers  
- Bijstand & TOZO 
- Onderwijs & Kinderopvang 
- Sport & Cultuur 
- Bedrijfsvoering 

 
In informatienota’s (1116205 & 1121318) informeerden wij de raad over deze 
crisisaanpak. Toen in april de eerste piek van het virus voorbij was, werden stap voor 
stap versoepelingen aangekondigd volgens een landelijke ‘routekaart’. Zo gingen wij na 
de crisisfase een nieuwe fase in; die van de geleidelijke op- en doorstart van de 
samenleving. Eind mei informeerden wij de raad (1141329) over de inspanningen die wij 
verrichtten langs drie sporen: 
 
• De maatschappelijke op- en doorstart 
• De gemeentelijke op- en doorstart 
• De effecten van de coronamaatregelen op de middellange en lange termijn.  
 
Ondanks de vele onzekerheden is het nu al zichtbaar dat de effecten van de crisis een 
belangrijke randvoorwaarde zal zijn in de komende jaren. Een crisis brengt daarbij altijd 
zowel positieve als negatieve randvoorwaarden met zich mee. Welke randvoorwaarden 
dit zijn en hoe groot uiteindelijk de effecten zijn, is moeilijk te voorspellen. Dit hangt van 
vele factoren af. Er zijn bijvoorbeeld meerdere scenario’s denkbaar met betrekking tot 
de verdere verspreiding van het virus. Hoe de samenleving in deze scenario’s 
reageert en anticipeert bepaalt mede de effecten die de crisis heeft. De vragen over 
(uiteindelijke) gevolgen van de crisis, de duur van deze gevolgen en de aanpassingen of 
keuzes die dit vraagt vanuit de gemeente, nodigen uit tot onderzoek en analyse om 
vervolgens te bepalen wat er straks nodig is en hoe we ons daarop gaan voorbereiden. 
 
Bij de midterm review was de coronacrisis een belangrijk thema. Ter voorbereiding op 
het reviewgesprek met raad had het college de raad begin juli een eerste quickscan 
aangeboden over de gevolgen van de coronamaatregelen (1161017). Tijdens het 
gesprek tussen raad en college is zowel gesproken over de risico’s, als ook over de 
uitdagingen en kansen in tijden van corona. 
 
Vereenzaming, werkloosheid, uitval van onderwijspersoneel, obesitas, sociale 
onveiligheid, polarisatie en een toenemende afstand tussen politiek en samenleving 
werden als risico’s genoemd. Het is de uitdaging om kwetsbare groepen in beeld te 
blijven houden en uit hun isolement te halen; het onderwijs en de sportverenigingen 
weerbaar te maken en armoede en criminaliteit de bestrijden. Kansen werden er vooral 
gezien bij onze digitale dienstverlening, thuiswerken, hybride vormen van onderwijs, 
inclusieve woonwijken, lokaal inkoop en sociale cohesie.  
 
Afgesproken is om in de tweede helft van 2020 een “Maatschappelijke Impactanalyse” 
op te stellen en een brede verkenning te doen naar de effecten van de coronacrisis op 
onze gemeente in dialoog tussen raad en college en met stakeholders uit onze 
samenleving.  
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