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Voorwoord

De programmabegroting 2021-2024 is tot stand gekomen in een periode die veel onzekerheden kent, ook voor
gemeenten. De wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande economische recessie
maakt het nog lastiger dan anders om meerdere jaren vooruit te kijken en de begroting van de gemeente daarop
in te richten.

Daarbij is het voor gemeenten al enige jaren lastig om financieel de zaken rond te krijgen door structureel
oplopende uitgaven voor jeugdzorg en Wmo, stijgende kosten voor verwerking van afval en onzekerheden rond
de implementatie van de Omgevingswet en energietransitie. Dit in combinatie met achterblijvende structurele
groei van het gemeentefonds. Daarbovenop zorgt de komende herverdeling van het gemeentefonds voor de
nodige onzekerheden in de verdeling van de algemene uitkering voor de jaren na 2021. Inmiddels is door de
minister van BZK een tweede steunpakket Coronamaatregelen voor lagere overheden aangekondigd van
777 miljoen euro. De effecten hiervan voor onze gemeente worden duidelijk in de septembercirculaire van dit
jaar.

Een thema dat de programmabegroting 2021-2024 onderscheidt van die van vorige jaren is de ambitie te komen
tot een verdere kostenbeheersing in het sociaal domein. Hierbij streven we ernaar om meer grip te krijgen op
de kosten in het sociaal domein.

De raad heeft al eerder de wens uitgesproken de incidentele opbrengst uit de verkoop van de aandelen van
Eneco te vertalen naar structurele ruimte in de begroting. We hebben hieraan invulling kunnen geven door de
toekomstige rentelasten te dekken uit een bestemmingsreserve. We zijn hierbij uitgegaan van de berekeningen
die de BNG Bank hanteert in geval van herfinanciering. Dit in overleg met de commissie die gaat over de
begrotings- en verantwoordingsregels voor lagere overheden (commissie BBV). We kunnen daarmee
tegenvallers opvangen zonder te hoeven snijden in andere budgetten. Verder anticiperen we hiermee op de
eerder genoemde onzekerheden en kunnen we daarmee gepaard gaande eventuele nadelige effecten (deels)
opvangen.

Ondanks de financieel onzekere tijden is het College er in geslaagd een programmabegroting aan de Raad te
presenteren die het mogelijk maakt de vele ambities uit het raadsbrede hoofdlijnenakkoord te realiseren. De
vermogenspositie van de gemeente is onverminderd uitstekend en meerjarig is er een positief saldo te zien.
Echter blijft behoedzaamheid essentieel om toekomstige ontwikkelingen financieel het hoofd te kunnen blijven
bieden.

Als we iets hebben geleerd van de afgelopen periode dan is het dat onze inwoners en ondernemers meer dan
ooit een beroep hebben gedaan op onze voorzieningen. Er is het College alles aan gelegen om samen met de
Raad blijvend te investeren in de kwaliteit van ons voorzieningenniveau en de dienstverlening aan onze
inwoners en ondernemers.

Graag maak ik ten slotte van de gelegenheid gebruik om iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van deze programmabegroting hartelijk te bedanken voor de inzet en betrokkenheid.

Pijnacker, september 2020

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Peter Hennevanger

Wethouder Financien
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Leeswijzer

De programmabegroting als onderdeel van de planning- en controlcyclus
De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad om zijn kaderstellende rol in te
vullen. In de programmabegroting geeft de gemeente aan wat ze het komend jaar wil doen om bepaalde doelen
te bereiken en wat dat mag kosten. Daarmee vormt de begroting een duidelijk kader waarbinnen het
gemeentebestuur en de organisatie het komend jaar moeten werken. Deze begroting is niet alleen voor
financieel specialisten, maar voor iedereen. Het gaat immers om het gemeentelijk huishoudboekje en dat moet
voor een ieder te volgen zijn. Deze leeswijzer geeft aan hoe de begroting is opgebouwd, wat waar te vinden is
en welke relaties er liggen naar andere documenten uit de planning en controlcyclus.

De planning- en controlcyclus
De gemeenteraad geeft het college financiële en
inhoudelijke kaders mee voor het beleid en de
uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor deze
kaderstellende rol is het Hoofdlijnenakkoord voor de
periode 2018 - 2022. Dit akkoord bepaalt in hoge
mate de inhoud van de documenten in de jaarlijkse
begrotingscyclus: kadernota, meerjarenbegroting,
najaarsnota en jaarstukken. De kadernota is een
uitwerking van de bestuurlijke agenda. Het is een
koersbepalend document met financiële en
inhoudelijke kaders voor het daarop volgende
begrotingsjaar. In de programmabegroting worden
de voornemens van de kadernota geconcretiseerd.
De begroting is een wettelijk voorgeschreven
document waarmee de gemeenteraad het college
autoriseert tot het doen van uitgaven voor bepaalde doelen. Na vaststelling van de begroting geeft de
najaarsnota tussentijds een overzicht van de stand van zaken van de financiën en de uitvoering van beleid. In
de jaarstukken tenslotte wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer. In
de figuur is de planning- en controlcyclus schematisch weergegeven.

De programmabegroting
In de programmabegroting geeft de raad aan welke doelen hij wil bereiken en wat de beoogde maatschappelijke
effecten daarvan zouden moeten zijn. Om deze maatschappelijke effecten te concretiseren worden daar
doelstellingen aan gekoppeld. Tot slot wordt benoemd wat de gemeente gaat doen om deze doelen te halen
en hoeveel dat mag kosten.

Opbouw van de begroting in drie delen
De begroting bestaat uit drie delen: de negen programma's met de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien,
de paragrafen en de financiële begroting.

A De programma's
Het eerste deel van de begroting zijn de negen programma's waarin alle gemeentelijke activiteiten en
aandachtspunten op een bepaald beleidsterrein zijn verwoord.

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VpB en Onvoorzien
Hierin staat welke algemene dekkingsmiddelen er zijn en wat het verloop daarvan is voor de komende vier jaar.
Algemene dekkingsmiddelen hebben vooraf geen bepaald bestedingsdoel. Overhead en
vennootschapsbelasting zijn nieuwe onderdelen.

B Paragrafen
De paragrafen gaan in op de bedrijfsvoering in brede zin. In de paragrafen staat de ‘hoe-vraag’ centraal:
• Hoe gaan we om met belastingen? (paragraaf 1)
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• Hoe worden risico’s beheerst en welk effect heeft dat op het weerstandsvermogen? (paragraaf 2)
• Hoe onderhouden we onze bezittingen en de openbare ruimte? (paragraaf 3)
• Hoe lopen de geldstromen en onze vermogenspositie? (paragraaf 4)
• Hoe is de bedrijfsvoering geregeld en wat kost dat? (paragraaf 5)
• Met wie vormen wij verbonden partijen en hoe zijn de afspraken geregeld? (paragraaf 6)
• Hoe is ons grondbeleid? (paragraaf 7)
• Hoe gaan wij om met de gemalendienst? (paragraaf 8)

C Financiële begroting
In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht, waaronder de realisatie baten
en lasten van het vorig jaar, het lopende jaar en de komende begrotingsjaren. Het is een samenvatting van het
deel ‘Wat mag het kosten’ dat per programma is opgenomen, op verschillende wijzen gepresenteerd.
Vervolgens volgt een uiteenzetting van de financiële positie. Dat is een prognose voor het verloop van de balans.
Daarna is een overzicht opgenomen met alle reserves en voorzieningen van de gemeente en het verwachte
verloop daarvan.
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Samenvatting

Hoofdlijnen op inhoud
De programmabegroting 2021 is gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 ‘Verder in Verbinding. Het
akkoord kent drie inhoudelijke hoofdambities en twee randvoorwaardelijke thema’s die leidend zijn voor de
begroting:
1. Iedereen doet mee (iedereen in de samenleving moet mee (kunnen) doen);
2. Verduurzaming (klimaatdoelstellingen, energietransitie, duurzame glastuinbouw, circulaire economie

en dierenwelzijn);
3. Prettig en veilig wonen (prettig en veilig wonen en verblijven voor jong en oud, doorstroming

woningmarkt en uitbreiding woningaanbod);
4. Verder in verbinding (van ‘Samen doen’ naar relatie met samenleving als volksvertegenwoordigers,

relatie met het college en relatie tussen college en samenleving);
5. Financieel gezond (vasthouden financieel gezond beleid, behoedzaam en verantwoord omgaan met

gemeenschapsgeld).

We ontwikkelen beleid en projecten steeds meer ‘in verbinding’ met de inwoners, ondernemers en instellingen.
Daarmee beogen we dat inwoners, organisaties, ondernemers en raad vanuit partnerschap en co-creatie
betrokken worden. Dit zegt alles over de bestuursstijl en de rollen die ingenomen worden bij de uitvoering van
het Hoofdlijnenakkoord. Voor onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen in
regioverband. De raad heeft binnen de inhoudelijke thema’s aangegeven waar we mee aan de slag gaan in de
periode 2018 – 2022. 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 en randvoorwaarden.
Dit gesprek heeft kort voor het zomerreces 2020 plaatsgevonden waarbij de algehele conclusie was dat
verreweg de meeste van de in 2018 gemaakte afspraken tussen raad en college in de afgelopen jaren zijn
nagekomen. De geleverde inspanningen hebben geresulteerd in een reeks startnotities, gevolgd door diverse
beleidsnota’s en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Op een enkele uitzondering na, zoals in het sociaal
domein, lukte het om binnen de gestelde financiële randvoorwaarden te blijven. Afgesproken is dat het
resterende deel van deze bestuursperiode hoofdzakelijk gebruikt zal worden voor de implementatie van het
nieuwe vastgestelde beleid en de realisatie van de maatregelen uit de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s.
Hierin ligt dan ook het zwaartepunt van de activiteiten in de programmabegroting 2021. Mede als gevolg van
de coronacrisis is de uitdaging daarbij om nog meer dan aan het begin van deze bestuursperiode financieel
gezond te blijven en in verbinding te zijn.

In de begrotingsprogramma’s komen de volgende hoofdlijnen naar voren.

1. Ruimte en wonen
In 2021 geven we met de samenleving en het bestuur vorm en inhoud aan de omgevingsvisie. Dat betekent
dat we al werken en denken in de geest van de Omgevingswet. We werken vanuit het initiatief van de inwoner,
het te bereiken doel en beginnen niet met de toets aan de regels. Daarnaast maken we op basis van de Woonvisie
Pijnacker-Nootdorp 2030 nieuwe prestatieafspraken met corporaties.

Een van de grootste opgave in dit programma is het regisseren van uitbreidingen in nieuwe woonmilieus. Op
hetzelfde moment als de voortgangsrapportage over woningvoorraad, stellen we een rapportage op over de
grondexploitaties en projecten. Door deze rapportages gelijktijdig uit te brengen ontstaat een eenduidig en
actueel beeld van de huidige en geplande voorraad. Dit doen we twee keer per jaar (peilmomenten 1 januari
en 1 juli). In deze rapportages staan ook de nieuwbouwwijken Ackerswoude en Keijzershof. Daarnaast richten
we ons op het realiseren van de wijken Tuindershof en De Scheg in Pijnacker. Daarmee voorzien we in een
behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen, terwijl we de financiële risico’s van de
grondexploitaties terugbrengen.
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2. Economie en glastuinbouw
Om de dienstverlening aan bedrijven en ondernemers te optimaliseren, werken we intensief samen met
ondernemers. Dit blijven we doen. We voeren met ondernemers de actieagenda economie 2020-2021 uit en
voeren een nieuwe peiling uit voor het ondernemersklimaat.

Het jaar 2021 is ook het moment dat de raad opnieuw moet besluiten of het gemeentebrede ondernemersfonds
gecontinueerd moet worden. In 2020 is door het fonds een evaluatie opgesteld en op basis van deze evaluatie
zal besluitvorming in 2021 worden voorbereid.

Voor de winkelcentra Parade en Pijnacker Centrum zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt om invulling te
kunnen geven aan de bestuurlijke ambitie van ‘Bruisende centra’. Deze plannen worden in 2021 verder
uitgevoerd. De coronacrisis is voor verschillende retail ondernemers zwaar geweest. De verwachting is dat in
2021 de effecten meer zichtbaar worden en dat vraagt aanpassing van de plannen.

De Glastuinbouw heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een glasvisie voor het Oostland. Er is een werkboek
opgesteld en een plan van aanpak is in ontwikkeling. Samen met lokale ondernemers, de Oostland gemeenten
en regionale stakeholders wordt in 2021 uitvoering gegeven aan het plan van aanpak.

Tot slot wordt er geïnvesteerd in een goed functionerend klankbord voor het college op het gebied van
ondernemers en economische zaken. De werking van het economisch platform wordt geëvalueerd en daar
waar nodig een impuls gegeven.

3. Mobiliteit
Het programma Mobiliteit heeft als doel duurzame mobiliteit. Dit willen wij realiseren door de gemeente
bereikbaar en verkeersveilig te houden en gebruik te maken van schoon vervoer. In 2019 zagen wij een lichte
verkeerstoename die past bij de groei van de gemeente. Vanwege de coronacrisis en de lockdown in het voorjaar
van 2020 nam het autoverkeer fors af. Sinds de versoepeling van de maatregelen (juni 2020) stijgt het
autoverkeer weer, mede omdat reizigers het openbaar vervoer lijken te mijden. Ook wordt meer thuis gewerkt.
Het is nog niet te voorspellen of dit blijvende patronen zijn. We blijven de verkeersdruk monitoren om zo
vroegtijdig eventuele knelpunten te kunnen signaleren. De ongevalscijfers van de gemeente zijn licht gestegen,
maar blijven onder het landelijk gemiddelde. Dit laat onverlet dat ieder ongeval er een teveel is. De gemeente
blijft daarom structureel aandacht schenken aan verkeersveiligheid en gaat in 2021 onder meer een
verkeersveiligheidsaudit uitvoeren voor de Kerkweg in Nootdorp. Om schoon (elektrisch) vervoer te stimuleren,
heeft de gemeente een concessieovereenkomst gesloten met een laadpalenexploitant. Op dit moment zijn er
ca. 70 openbare laadpalen in de gemeente. In 2021 neemt de gemeente deel aan een nieuwe concessie die
voor een periode van vijf jaar gesloten wordt.

4. Groen en recreatie
We willen een klimaatbestendige gemeente zijn, hiervoor hebben we maatregelen opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Waterklimaatplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de
ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit. In de kernen en het buitengebied. In geactualiseerde
beheerplannen is vastgelegd hoe we het beheer uitvoeren. In 2021 worden beleidsmatige onderdelen van de
beheerplannen Investeren in Groen, Natuur op de kaart en het maaibeleid in de omgevingsvisie opgenomen.
In 2021 wordt het Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022 uitgevoerd. We werken aan realisatie van een
aantal groenprojecten in het buitengebied, waaronder de ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-
De Balij en de 2e fase Groenblauwe dooradering langs de Zijdeweg. Daarnaast willen we de gebruikskwaliteit
van het groene buitengebied verbeteren. Dit doen we samen met eigenaren, beheerders en regionale partners.
Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw.

Daarnaast stimuleren we met het Hoogheemraadschap bewoners en bedrijven om water langer vast te houden
waar het valt.

5. Onderwijs
De gemeente wil bereiken dat jongeren naar school gaan en een diploma halen. Waar dat nodig is bieden we
ondersteuning om achterstanden en voortijdig uitvallen te voorkomen. In 2021 gaan we verder met het IKC
uitvoeringsprogramma en realiseren we nieuwe kindcentra in Ackerswoude, Klapwijk en Keijzershof in Pijnacker
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en bereiden we de realisatie van nieuwe kindcentra in Pijnacker noord en Pijnacker centrum voor. In Nootdorp
gaat het om de ontwikkeling van het project Hart van Nootdorp waar kindcentrum De Regenboog onderdeel
van is. In 2021 monitoren we de nieuwe subsidieregeling VVE-peuteropvang en voeren we de geactualiseerde
Lokaal Educatieve Agenda uit. Dat doen we samen met onze partners uit het onderwijs, de voorschoolse
voorzieningen, de jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek. In 2021 willen wij de samenwerking tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven in de regio Oostland voortzetten met Lansingerland. We blijven ons inzetten op
het bieden van kwalitatief goede educatie voor volwassenen. In 2021 kopen wij samen met de ZHC gemeenten
volwasseneneducatie in, waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale partners zoals Taalhuis Pijnacker-
Nootdorp.

6. Collectieve voorzieningen
De komende jaren houden we onze aandacht op het stimuleren van inwoners, verenigingen en stakeholders
om zelfstandig oplossingen te bedenken voor vraagstukken binnen het sociaal domein. We blijven aandacht
houden voor preventie en het vroeg signaleren van problemen om erger te voorkomen. Dit alles met het
uitgangspunt dat alle inwoners meedoen in de samenleving en niemand aan de kant staat. Hierbij blijven we
inzetten op samenkracht en burgerparticipatie door initiatieven te stimuleren en te faciliteren.

In 2021 geven wij uitvoering aan de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024. We werken verder aan
de ontwikkeling van kernteams, aan innovatie en transformatie. We gaan door met onze inzet op basis van het
kader preventie jeugd en ons uitvoeringsplan.

Met een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod aan sportvoorzieningen, bieden wij sportorganisaties de
mogelijkheid om onze inwoners in de gelegenheid te stellen te investeren in een gezonde leefstijl. We voeren
het uitvoeringsprogramma van de beleidsnota sport en bewegen en het lokaal sportakkoord uit. Daarnaast
geven we een impuls aan ons voorzieningenniveau door het realiseren van een nieuwe Jan Janssenhal in
Nootdorp, een binnensportvoorziening voor het bewegingsonderwijs in Ackerswoude, en het verbeteren van
de buitensportaccommodaties op De Groene Wijdte en sportcomplex ’s Gravenhout.

We voeren in 2021 het Cultuurbeleid uit met inwoners en het culturele veld. Eén van de onderwerpen waar
onze aandacht naar uitgaat is het Cultuurhuis.

Mantelzorgondersteuning en schuldhulpverlening hebben onze blijvende aandacht.

7. Individuele voorzieningen
We hebben voor individuele trajecten, begeleiding, hulpmiddelen en zorgarrangementen vernieuwde en
vernieuwende oplossingen ingezet. De komende jaren ontwikkelen we het transformatiedenken op deze
voorzieningen conform de uitgangspunten uit het Hoofdlijnenakkoord. In 2021 voeren we de armoedemonitor
over 2020 uit om zicht te krijgen op de armoede en het gebruik van minimaregelingen. Ook voeren we het plan
van aanpak Participatie verder uit en besteden we extra aandacht aan doelgroepen met
ontwikkelingsmogelijkheden zoals alleenstaande ouders en vergunninghouders. Op 1 juli 2021 treedt de
nieuwe Wet inburgering in werking waarvoor beleidsmatige keuzes gemaakt worden. Vanaf 2022 organiseren
wij zelfmaatschappelijke opvang en beschermd wonen. Vanuit het regionale convenant worden in 2021 keuzes
gemaakt. Ook in 2021 staat het krijgen en houden van grip op de kostenontwikkeling in de jeugdhulp en Wmo
centraal door gericht en efficiënt aan de wettelijke transformatie-opgaven te blijven werken. In 2020 stellen
we hiervoor een interventieplan ‘Grip op het sociaal domein op’ dat we in 2021 en 2022 gaan implementeren.
We blijven sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Hiervoor ontwikkelen we het contractmanagement,
handhaving en toezicht verder door.

8. Veiligheid en duurzaamheid
Door met inwoners, organisaties, ondernemers, politie en brandweer samen te werken bereiken we een veilig
en duurzaam woon- en leefklimaat in onze gemeente. We houden vast aan het uitvoeringsprogramma integrale
veiligheid 2020-2021 en het handhavingsuitvoeringsprogramma 2020. We richten ons op het tegengaan van
ondermijning via een structurele aanpak. Onze inzet blijft om zo vroeg mogelijk probleemjongeren te signaleren
om erger te voorkomen. We hanteren een informele handhavingsaanpak (‘in contact’ ) bij overtredingen,
meldingen en de afhandeling van klachten. Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, zetten we formele
handhaving in. De impact van de coronacrisis op de handhavers en de gevraagde inzet is groot.
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Het is onze plicht ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast en de volksgezondheid wordt
beschermd. Dat doen we onder meer met het Gemeentelijk Rioleringsplan. Afval halen we op volgens de aanpak
Omgekeerd Inzamelen. Zo willen we samen met Avalex en onze inwoners het restafval verminderen. Bovendien
kunnen op die manier de grondstoffen zo goed mogelijk worden gescheiden om hergebruik mogelijk te maken.

In 2021 voeren we het plan van aanpak Verduurzaming Warmtevoorziening verder uit en stellen we het
Energietransitieplan op om toe te werken naar energieneutrale gemeente in 2050. Daarvoor zetten we een
mix van maatregelen in. Uitvoering van deze maatregelen is een verantwoordelijkheid van de gemeente maar
ook van inwoners, ondernemers en organisaties.

9. Bestuur en dienstverlening
In dit programma komen verschillende onderdelen van samenwerking met maatschappelijke partners aan de
orde. Dit doen we op basis van de uitvoeringsagenda 2018-2022 aan de hand van startnotities en in overleg
met maatschappelijke partners. Continue aandacht gaat naar hoe we met elkaar samen werken in de
inhoudelijke regionale samenwerkingsopgaven. Zo wordt ‘in verbinding’ onderdeel van de nieuwe werkwijze
van de gemeente. Centraal staat dat we op tal van terreinen naar passende vormen van interactie zoeken en
de daarbij behorende invulling van onze rol. Met de uitvoering van maatregelen die voortkomen uit de
impactanalyse om de gevolgen van COVID-19 in beeld te brengen gaan we in 2021 aan de slag.

De regionale netwerksamenwerking blijft een bestuurlijk speerpunt. Wij willen de regionale samenwerking in
de MRDH versterken. Naast de MRDH acteren we in een flink aantal andere samenwerkingsverbanden in de
regio.

We leveren continu inspanningen voor een goede (digitale) dienstverlening. Daarbij zijn informatieveiligheid
en privacybescherming van groot belang en werken we hard om de kaders vanuit het
informatieveiligheidsbeleid en privacy beleid veilig te stellen. Onze ambitie is onze score op digitale
dienstverlening te behouden en die op klantbeleving te verhogen.

Tot slot
Voor de negen begrotingsprogramma’s geldt dat er een concreet takenpakket ligt voor 2021. De hiervoor
benodigde middelen zijn in de financiële begroting opgenomen. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de
financiële positie en mutaties in hoofdlijnen geschetst.
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Hoofdlijnen van de Financiële positie

Financieel kader
In dit deel gaan we in op de vraag hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt om de inhoudelijke doelen te
realiseren. Grofweg zijn de Algemene uitkering, grondexploitaties en de opbrengsten uit belastingen en
heffingen de grootste inkomstenbronnen. In grafiekvorm ziet de verdeling er als volgt uit. 

Algemene uikering - 41,1%: (41.15)

Grondexploitaties - 29,2%: (29.22)

Gemeentelijke heffingen - 16,8%:
(16.81)

Rijksbijdragen - 4,8%: (4.81)

Dividenden - 0,4%: (0.37)

Overig - 7,6%: (7.64)

Woningbouwprognose 2021-2024
In de cijfers van de Kadernota 2020 zijn de woningbouwprognoses geactualiseerd. Deze geven geen aanleiding
om deze prognose bij de Programmabegroting 2021 te herzien. Voor de komende vier jaren wordt rekening
gehouden met een gemiddeld aantal op te leveren woningen van 438 stuks per jaar.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor Pijnacker-Nootdorp de grootste bron van inkomsten. De
hoogte van deze uitkering wordt bepaald op basis van objectieve verdeelmaatstaven zoals bijvoorbeeld het
aantal inwoners, de (sociale) samenstelling van de bevolking en het aantal woonruimten. Bij de bepaling van
de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp is uitgegaan van onder andere de
volgende maatstafgegevens:

Aantallen per 1 januari 2021 2022 2023 2024
Inwoners 56.446 57.541 58.636 59.731

Inwoners: jongeren < 18 jaar 13.718 13.626 13.765 13.499

Inwoners: ouderen > 64 jaar 8.505 8.785 9.069 9.358

Huishoudens 21.913 22.338 22.763 23.188

Minderheden 4.257 4.340 4.422 4.505

Algemene uitkering in de begroting 2021-2024
De hoogte van de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp voor de
periode 2021-2024 is gebaseerd op informatie uit de meicirculaire gemeentefonds 2020 van het ministerie van
BZK. De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp bedraagt:

(bedragen X € 1.000) 2021 2022 2023 2024
uitkomst meicirculaire 2020 65.916 68.253 70.585 72.429

Een uitgebreide toelichting op de mutaties van de algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds is opgenomen
in onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien.

10



Heffingen, belastingen en leges
Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit lokale heffingen en
belastingen. Deze lokale heffingen worden opgebracht door de inwoners en bedrijven van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent de volgende gemeentelijke belastingen, heffingen
en retributies: OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges omgevingsvergunningen, leges burgerzaken,
hondenbelasting en toeristenbelasting. Een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt gegeven in de
paragraaf ‘Lokale heffingen’.

Financieel Perspectief
In de Kadernota 2020 zijn de financiële mutaties als gevolg van onder andere de autonome ontwikkelingen,
algemene uitkering, prijs- en areaalindexatie, het sociaal domein en de investeringsplanning en renteresultaat
in beeld gebracht. Na vaststelling van de Kadernota d.d. 14 juli 2020 zijn deze mutaties verwerkt in de
Programmabegroting 2021. Het meerjarig begrotingssaldo is hieronder in tabelvorm opgenomen en wordt
daarna per onderdeel afzonderlijk toegelicht.

Samenvatting

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
1. Saldo primaire begroting 2020 375 376 389 366

2. Mutaties Kadernota 2020 -375 -1 -12 10

Saldo Kadernota 2020 - 375 377 376
3. Meicirculaire 2020 en nadere invulling van de gevolgen -146 -58 -603 -1.231

4. Actualisatie belastingen, heffingen en areaal 28 -376 -50 299

5. Gevolgen P-begroting (incl. raad en college) en gevolgen overhead -857 -474 -502 -137

6. Herziening kapitaallasten en renteomslag 2.474 1.887 1.957 1.792

7. Collegebesluiten, autonome en overige ontwikkelingen na opstellen KN2020 -1.039 -954 -858 -858

Saldo begroting 2021 460 400 321 241

Het financiële overzicht is als volgt opgebouwd:
1. Als beginpunt het saldo van de primaire begroting 2020
2. Financiële mutaties zoals opgenomen in de Kadernota 2020

Onderdeel 1 is uitgebreid toegelicht in de Programmabegroting 2020 en onderdeel 2 is toegelicht in de
0Kadernota 2020 en wordt daarom niet in deze programmabegroting herhaald. De onderstaande gegevens zijn
mutaties na vaststelling van de Kadernota 2020 en worden wel toegelicht.

3. Meicirculaire 2020 en nadere invulling van de gevolgen
 

Meicirculaire 2020
Op 29 mei 2020 is de meicirculaire 2020 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds gepubliceerd
door het Ministerie van BZK. De financiële gevolgen zijn uitgebreid toegelicht in de raadsinformatienota.

Nadere invulling
In de Kadernota 2020 is de basis bepaald voor de opbrengsten algemene uitkering uit het gemeentefonds over
de periode 2021-2024. Voor de Begroting 2021 zijn deze aangepast met de informatie zoals die door het
ministerie van BZK gepubliceerd is in de meicirculaire 2020. De meest omvangrijke onderwerpen hierin zijn
hieronder opgenomen.

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Accres 217 649 88 -533

Voogdij/18+ -360 -360 -362 -362

Stelpost herijking Gemeentefonds -200 -600 -600 -600

Ruimte BCF plafond 200 200 200 200

Overig -3 53 71 64

Totaal gevolgen -146 -58 -603 -1.231
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4. Actualisatie belastingen, heffingen en areaal

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Bouwleges nieuwbouw, bestaande bouw en leges 80 146 146 146

OZB en Ondernemersfonds -38 -509 -180 161

Kostendekkendheid riolering en afvalstoffenheffing -31 -31 -31 -31

Toeristen- en hondenbelasting 17 18 15 23

Totaal gevolgen 28 -376 -50 299

Bouwleges nieuwbouw, bestaande bouw en leges
Op basis van de actuele woningbouwprognose (gemiddelde van 438 woningen per jaar voor de komende jaren)
en het actueel gemiddeld opgelegd bedrag aan bouwleges worden de begrotingsopbrengsten positief
bijgesteld.

OZB en Ondernemersfonds
In 2016 heeft de raad op basis van een evaluatie het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN)
(16INT07373) met vijf jaar verlengd t/m 2021. De bijdrage voor het OFPN wordt ontvangen via de OZB-aanslag.
Vanaf 2022 loopt het OFPN af waardoor het volume van de begrotingsopbrengsten OZB met € 437.000 af
neemt. Er zal een evaluatie plaatsvinden om het OFPN vanaf 2022 te verlengen. De opbrengsten die middels
de OZB bij de ondernemers worden opgehaald worden door de gemeente afgedragen aan het
ondernemersfonds en lopen hiermee budgetair neutraal.

Tevens heeft de raad bij het vaststellen van de Begroting 2020 de motie ‘Belastingverlaging’ aangenomen om
vanaf 2022 de OZB-belasting te verlagen met € 100.000, wat leidt tot een verlaging van het OZB tarief voor
inwoners en ondernemers.

Ten slotte wordt in de begroting rekening gehouden met een areaaluitbreiding van 2% op OZB-eigendom
Woningen waardoor het nadeel op de OZB-opbrengsten vanaf 2022 omslaat van -/- € 509.000 naar een voordeel
van + € 161.000 in 2024.

Kostendekkendheid riolering en afvalstoffenheffing
De exploitatie van riolering en afvalstoffenheffing is financieel een ‘gesloten systeem’. Het systeem van
toerekenen van kosten gebeurt voor een deel extra-comptabel, aangezien deze kosten op andere taakvelden
in de begroting zijn opgenomen, zoals de overhead, kwijtschelding en een deel van de kosten van zwerfafval,
straatreiniging, straatvegen en btw. De actualisatie van deze toerekening geeft per saldo een beperkt nadeel
op de begroting.

Toeristen- en hondenbelasting
Als gevolg van uitbreiding van het aantal hotelkamers in de gemeente neemt de toeristenbelasting toe. Door
het actualiseren van de hondenbelasting op basis van het werkelijk aantal honden per 01-07-2020 vindt een
beperkte positieve bijstelling plaats. De raad heeft bij het vaststellen van de Begroting 2020 de motie
‘Belastingverlaging’ aangenomen om vanaf 2022 de Hondenbelasting te verlagen met € 80.000, wat leidt tot
een verlaging van het tarief voor hondenbezitters.

5. Gevolgen P-begroting (inclusief raad en college) en gevolgen overhead

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Actualisatie salarissen, overige personeelskosten en urentoerekening -474 -536 -591 -610

Inzet stelpost areaal -397 - - 400

Hogere doorbelasting overhead aan grondexploitaties, investeringen en
voorzieningen 14 62 89 73

Totaal gevolgen -857 -474 -502 -137

Actualisatie salarissen, overige personeelskosten en urentoerekening
In de stelpost prijs is naast de CAO-verhogingen ook ruimte opgenomen voor pensioenpremies en overige
sociale lasten. Deze ruimte is onvoldoende om de toegenomen premies en overige sociale lasten op te kunnen
vangen. Daarnaast is meerjarig een hoger budget geraamd voor wachtgeld oud-wethouders. De
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Werkkostenregeling (WKR) die de mogelijkheid biedt aan werknemers om onder andere een (elektrische) fiets
of scooter aan te schaffen is dusdanig succesvol dat dit budget meerjarig is opgehoogd.

Inzet stelpost areaal
Bij de Kadernota 2020 is voor het jaar 2021 als maatregel € 397.000 ingezet vanuit de areaal formatie om tot
een sluitende begroting (nul) te komen. Feitelijk is daarmee sprake van een personele taakstelling. Aangezien
bij de Programmabegroting 2021 blijkt dat het jaar 2021 zonder deze maatregel inmiddels sluitend is, wordt
deze maatregel teruggedraaid.

Hogere doorbelasting overhead aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen
Bij het opstellen van de begroting wordt de toerekening van de uren en de overhead (intern product) aan de
taakvelden, voorzieningen, investeringen en grondexploitaties geactualiseerd. Een uitgebreide toelichting op
de overhead is opgenomen in onderdeel A. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien.

6. Herziening kapitaallasten en renteomslag

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Aanpassen van de rentelasten op de langlopende geldleningen - - - 397

Actualisatie van de kapitaallasten en renteomslag 372 142 404 146

Rentetoerekening aan de grondexploitaties vanwege gewijzigde boekwaarden -75 -128 -28 -40

Subtotaal van reguliere aanpassingen van de kapitaallasten 297 14 376 503
Vrijval reserve Lagere rente langlopende leningen 2.177 1.873 1.581 1.289

Totaal gevolgen 2.474 1.887 1.957 1.792

Aanpassen van de rentelasten op de langlopende geldleningen
Het volume van de langlopende leningenportefeuille loopt steeds verder terug. Op 1 januari 2021 bedraagt de
leningenportefeuille € 106 mln. en loopt terug naar € 54 mln. per eind 2024.

Actualisatie van kapitaallasten en renteomslag
Als gevolg van het later opleveren van investeringsprojecten wordt in een later jaar begonnen met afschrijven.
Dit heeft een postief effect op het begrotingssaldo. Door het steeds lager worden van de betaalde rente op de
langlopende leningen neemt ook het renteomslagpercentage verder af.

Rentetoerekening aan de grondexploitaties vanwege gewijzigde boekwaarden
Eén van de grondexploitaties nadert het einde waardoor de boekwaarde afneemt en bij één van de andere
grondexplotiaties lopen de ontvangsten voor de uitgaven uit waardoor de boekwaarde afneemt en van alle
grondexploitaties negatief is. Door de verkoop van de aandelen van de Eneco Groep N.V. is het eigen vermogen
aanzienlijk toegenomen met als gevolg een forse wijziging in de verhouding vreemd vermogen versus totaal
vermogen. Deze verhouding bepaalt voor een belangrijk deel de door te belasten rentepercentage aan de
grondexploitaties. Beide effecten, lagere boekwaarden en lagere rentepercentage, veroorzaken een nadelig
effect op het begrotingssaldo.

Vrijval reserve Lagere rente langlopende leningen
Op basis van een offerte van de BNG Bank tot herfinanciering van de bij hen lopende leningenportefeuille wordt
bij de Najaarsnota 2020 een reserve gevormd voor het bedrag van de in één keer te betalen rente, te weten
€ 10,8 miljoen. Jaarlijks valt dat deel van de reserve vrij dat het verschil vormt van de oorspronkelijke rente en
de rente zoals deze is opgenomen in de offerte van de BNG Bank. Dit verschil wordt jaarlijks kleiner aangezien
jaarlijks wordt afgelost op de leningen bij de BNG Bank. Zie ook de paragraaf Financiering.

7. Collegebesluiten, autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen na opstellen Kadernota 2020
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Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Collegebesluiten

Lagere huurkosten schoolwoningen in Delfgauw 97 97 97 97

Hogere bijdragen gemeenschappelijke regelingen -137 -137 -137 -137

Verbeterplan gecertificeerde instellingen -67 -17 -17 -17

Subtotaal -107 -57 -57 -57
Autonome ontwikkelingen

Actualisatie uitgaven sociaal domein -716 -697 -697 -697

Lagere huuropbrengsten IKC's -224 -208 -112 -112

Overig 8 8 8 8

Subtotaal -932 -897 -801 -801
Totaal gevolgen -1.039 -954 -858 -858

Lagere huurskosten schoollokalen in Delfgauw
In 2000 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Rondom Wonen voor de huur van acht
schoollokalen in Delfgauw. Inmiddels zijn niet alle schoollokalen meer nodig voor het onderwijs, zodat huur
van het volledige gebouw niet meer noodzakelijk is. Samen met de woningbouwcoöperatie is een aangepaste
huurovereenkomst opgesteld.

Hogere bijdragen gemeenschappelijke regelingen
De gemeenschappelijke regelingen worden middels de Kaderbrief jaarlijks geïnformeerd over de toegestane
indices. In het algemeen kan gesteld worden dat zij zich hieraan houden. En indien zij toch (nadelig) afwijken
is dit beargumenteerd.

Verbeterplan gecertificeerde instellingen
Naar aanleiding van een landelijk inspectierapport is een verbeterplan opgesteld voor gecertificeerde
instellingen. Dit betreft een impuls om de tijdelijke achterstand op te lossen voor 2021 van € 50.000 en een
structurele wijziging voor een zogeheten 'fairtrade' tarief voor € 17.000.

Actualisatie uitgaven Sociaal Domein
De uitgaven sociaal domein worden geraamd volgens de t-1 systematiek, dat wil zeggen dat de reële uitgaven
van het voorafgaande jaar (2019) bepalend zijn voor de nieuwe raming. Dit bedrag wordt opgehoogd met de
prijsindex 2021 van 2,2%.

Lagere huuropbrengsten IKC's
Als gevolg van vertraging van de bouw en daarmee de oplevering van de IKC's worden minder huuropbrengsten
gerealiseerd.

8. Meewegen bij begroting 2021 van reeds genomen besluiten (dit bedrag is niet verwerkt in het huidige
begrotingssaldo)

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Verhuisvergoedingen onderwijs voor vier jaren -50 -50 -50 -50

Totaal gevolgen -50 -50 -50 -50

Verhuisvergoedingen onderwijs voor vier jaren
De komende jaren staat de nieuwbouw van een aantal IKC's gepland. Hierbij wordt de gemeente wederom met
verhuiskosten geconfronteerd waavoor momenteel geen budget begroot is.

9. Stelpost Uitvoeringsagenda

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Restant stelpost Uitvoeringagenda bij Kadernota 2020 180 180 180 180

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

Restant van de stelpost Uitvoeringsagenda 170 170 170 170
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Restant stelpost Uitvoeringsagenda
Van de oorspronkelijke meerjarige stelpost Uitvoeringsagenda van € 500.000 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'.

Structureel en reëel sluitende Begroting 2021
De provincie Zuid-Holland stelt als toezichthouder de eis dat de meerjarenbegroting sluitend is of dat de
begroting van het komend jaar structureel en reëel sluitend is om in aanmerking te komen voor repressief
toezicht. Om de begroting reëel sluitend te maken, dienen de incidentele baten en lasten te worden
gecorrigeerd op het totaal saldo van baten en lasten van de Begroting 2021.

Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000 2021
Saldo van de begroting 2021 inclusief incidentele baten en lasten 460

Hierin opgenomen incidentele baten -18.925

Hierin opgenomen incidentele lasten 18.853

-72

Saldo begroting 2021 gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten 388

Na correctie van de incidentele baten en lasten vertoont het totaal saldo van baten en lasten van de Begroting
2021 een positief saldo van € 388.000, waarmee wordt voldaan aan de eis van de toezichthouder. Een compleet
overzicht in tabelvorm van de incidentele baten en lasten treft u aan in onderdeel C. ‘De financiële begroting’.

Weerstandsvermogen
De mutaties in de algemene reserve zijn onder andere het gevolg van de jaarlijkse aanvulling of vrijval van de
voorziening ‘Nadelige complexen’, het verplicht nemen van winsten binnen de grondexplotiaties en de positieve
begrotingssaldi 2021 tot en met 2024.

Verloop van de algemene reserve Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Weerstandscapaciteit per 01/01 107.093 98.746 96.832 98.438
Mutaties in de algemene reserve -8.807 -2.314 1.285 2.750

Begrotingssaldo 460 400 321 241

Weerstandscapaciteit per 31/12 98.746 96.832 98.438 101.429

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op
€ 10,1 miljoen. De ratio weerstandsvermogen wordt dan ook (meerjarig) gebaseerd op deze benodigde
weerstandscapaciteit.

Verloop ratio weerstandsvermogen 2021 2022 2023 2024
A. Weerstandscapaciteit per 31/12 98.746 96.832 98.438 101.429

B. Benodigde weerstandscapaciteit 10.083 10.083 10.083 10.083

C. Ratio weerstandsvermogen = A/B 9,79 9,60 9,76 10,06

Het benodigde weerstandsvermogen is geactualiseerd (inclusief actualisatie Grondexploitaties per 01-07-2020)
conform de in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2014 opgenomen systematiek en wordt
voor alle jaren gekwalificeerd als ‘uitstekend’.

Schuldpositie
In de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2014 is opgenomen dat met ingang van 2014 in alle
P&C documenten het verloop van de schuldpositie wordt opgenomen.

Samengevat zijn er drie kasstromen die de schuldomvang beïnvloeden:
• In- en uitgaande geldstroom in het kader van de realisatie van begrotingsprogramma’s (exploitatie en

onderhoud);
• In- en uitgaande geldstroom van investeringen (grondexploitaties en aanleg van voorzieningen zoals

wegen en scholen);
• In- en uitgaande geldstroom als gevolg van het aangaan van schulden (financiering).
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De totale schuld wordt dus hoger of lager door het geheel van positieve en negatieve kasstromen in de
exploitatie, de investeringen en de financiering. De verschillende kasstromen en de schuld van de gemeente
ontwikkelt zich in grote lijnen als volgt:

Bedragen x € 1.000 (-/- = negatieve kasstroom) 2021 2022 2023 2024
Kasstroom saldo exploitatie/onderhoud 3.295 5.142 5.148 5.503

Kasstroom saldo investeringen/grondexploitaties -5.198 -7.151 -22.466 -4.990

Kasstroom saldo financiering (= rentelast) -3.072 -2.662 -2.265 -1.868

Mutatie netto schuld -4.975 -4.671 -19.583 -1.355

Schuldomvang
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de totale schuldomvang zich ontwikkelt op grond van de huidige
meerjarenbegroting, de actualisatie van de grondexploitaties per 1-7-2020 en de investeringsplanning.

Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Leningenportefeuille per 01/01/2021 106.891

Theoretisch saldo aan langlopende schulden (wijkt af van de realiteit) - 6.866 11.537 31.120

Verwachte vordering rekening courant "Schatkistbankieren"per 01/01/2021 -105.000 - - -

Mutatie netto schuld 4.975 4.671 19.583 1.355

Totaalschuld per 31/12 6.866 11.537 31.120 32.475
Totaal baten (exclusief reserves) 160.178 155.646 125.230 131.946

Percentage schuld ten opzichte van de baten 4% 7% 25% 25%
Netto schuldquote conform BBV -2% -2% 12% 2%

De VNG spreekt van houdbare gemeentefinanciën als een gemeente ook bij een scenario met economisch
slecht weer (met tegenvallende rijksinkomsten, lagere grondverkopen en stijgende rentepercentages) genoeg
geld overhoudt om aan de schuldverplichtingen te kunnen voldoen, zonder dat de noodzakelijke publieke
voorzieningen daarbij in de knel komen. In deze benadering is alleen sturen op baten en lasten niet genoeg.
Hiervoor is ook inzicht in de geldstromen en de hoogte van de schuld nodig. De indicator hiervoor is de netto
schuldquote (de netto schuld als aandeel van de inkomsten). Voor houdbare gemeentefinanciën moet de
toename van de schulden in verhouding blijven met de jaarlijkse inkomsten van een gemeente. Stijgende
rentelasten geven extra druk op de exploitatie. Als de exploitatie geen ruimte biedt, moet er meer worden
geleend. Dat veroorzaakt meer rentelasten en zo ontstaat een negatieve spiraal. Met andere woorden: het is
belangrijk om in de gaten te houden hoeveel ruimte er binnen de begroting is om bestaande schulden af te
lossen.

Schuldnormering
In het Collegeprogramma 2014-2018 hebben we aangegeven dat er een strategie nodig is voor het
terugbrengen van de schuldenlast. We kondigden daarbij aan om vanaf 2016 een criterium voor een houdbare
schuldpositie op te nemen in de begroting.

Als streefnorm voor de schuldomvang hanteren we dat de schuldquote (= ratio schuld/inkomsten) maximaal
100% bedraagt. Momenteel zit de gemeente Pijnacker-Nootdorp onder deze streefnorm en is de verwachting
dat de schuldquote de komende jaren ook onder de streefnorm zal blijven.

Verwachte hoogte van de leningenportefeuille
De leningenportefeuille lange termijn bedraagt op 1 januari 2021 ruim € 106 mln. en neemt de komende jaren
af met € 52 mln. tot ruim € 54 mln. eind 2024. Deze afname is gebaseerd op het aflossingsschema dat met de
geldverstrekkers contractueel is afgesproken.

16



Programma's

1. Ruimte en wonen

Pijnacker-Nootdorp is een herkenbare en aantrekkelijke gemeente waar inwoners, van jong tot oud, prettig en
veilig wonen, ondernemers hun bedrijf kunnen uitoefenen en bezoekers graag komen.

Algemene omschrijving

Het programma Ruimte en wonen bestaat uit drie onderdelen:
1. Ruimtelijke ordening;
2. Wonen en bouwen;
3. Grondexploitaties, met uitzondering van bedrijventerreinen.

Door te werken aan de bovenstaande drie onderdelen willen we bestaande kwaliteiten behouden en
versterken, waardoor mensen graag in onze gemeente willen (blijven) wonen, werken en recreëren.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Een herkenbare en aantrekkelijke gemeente
met drie kernen met een hoge woonkwaliteit

Inwoners kunnen en willen zich hier vestigen en
kunnen een lokale wooncarrière doorlopen

De geplande groei wordt afgerond

1. Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit
voor aantrekkelijke (woon)omgeving

2. Regisseren van het woningenaanbod voor
doelgroepen

3. Regisseren uitbreidingen in nieuwe
woonmilieus

We willen dat onze inwoners, van jong tot oud, prettig en veilig kunnen wonen en verblijven in Pijnacker-
Nootdorp. Dat doen we door een aantrekkelijke woonomgeving te bieden waarvoor voldoende woningen
beschikbaar moeten zijn in alle prijsklassen. Daarom werken we, overeenkomstig de Woonvisie Pijnacker-
Nootdorp 2030, aan een verbetering van de doorstroming op de woningmarkt en het uitbreiden van het
woningaanbod. Daarmee bieden we ook aan nieuwe inwoners de kans om in Pijnacker-Nootdorp te komen
wonen.

Herkenbare en aantrekkelijke gemeente met drie kernen met een hoge woonkwaliteit
Het eigen karakter van Pijnacker-Nootdorp willen we versterken. In onze gemeente woon je in een groene
omgeving en alle drie de kernen beschikken over een hoge woonkwaliteit. De woonomgeving wordt door onze
inwoners gewaardeerd. Vanuit ruimtelijk oogpunt verschillen de drie kernen van elkaar doordat ze hun eigen
historische kenmerken en groeipatroon hebben. Mede hierdoor is de opbouw van de woningvoorraad in elke
kern anders. Bovendien ligt iedere kern anders ten opzichte van het openbaar vervoer en de snelweg. Door
deze variatie in ligging en verbindingen, heeft iedere kern een andere samenhang met de steden er omheen
en is mede daardoor aantrekkelijk voor (potentiële) inwoners.
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Een lokale wooncarrière doorlopen mede door het afronden geplande groei
We werken aan een meer evenwichtige woningvoorraad. Daarmee bedoelen we dat we er naar streven dat er
genoeg woningen zijn voor iedere doelgroep en in iedere prijsklasse. Hiermee vergroten we de kans dat onze
inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen en bieden we nieuwe inwoners de kans in Pijnacker-
Nootdorp te komen wonen. Dat doen we onder meer door het afronden van de, in de ruimtelijke structuurvisie
‘Ruimte maken, Ruimte laten’(2014) vastgelegde, geplande groei in de ontwikkelingswijken.

We constateren dat de woningvoorraad nu (nog) niet in evenwicht is en dat het een uitdaging is om dit gewenste
evenwicht te bereiken, zeker in de huidige gespannen woningmarkt. Het vinden van een sociale huurwoning
of een betaalbare koopwoning in Pijnacker-Nootdorp is lastig. Daardoor is het voor jongeren, ouderen en
starters moeilijk een lokale wooncarrière te doorlopen. Daarbij komt dat het Rijk iedere gemeente opdracht
heeft gegeven te zorgen voor woonruimte voor vergunninghouders. Gezien het beperkte aantal geschikte en
beschikbare woningen, is ook dit geen gemakkelijke opgave. We gaan aan de slag met de uitvoering van de
Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2030. Deze visie en de bijbehorende Woonagenda 2020-2021 laten zien met
welke maatregelen we het gewenste evenwicht op de woningmarkt dichterbij brengen.

Bepalen, regisseren en faciliteren van de ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke woonomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit maken we als gemeente niet alleen. Dat
doen we met de samenleving en daarin actieve partijen. Van inwoners en ondernemers tot
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. In een vroeg stadium nodigen we hen dan ook uit om te
participeren bij het opstellen van nieuw beleid zoals de omgevingsvisie, de woonvisie, beleid, gebiedsvisies,
visieverkenningen en bestemmingsplannen. Zo willen we stimuleren dat zij zich mede-eigenaar voelen van hun
dagelijkse omgeving en samen met ons investeren in behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De
rol van de gemeente varieert per product en per proces. We maken onze rol van te voren duidelijk. Zo heeft
de gemeente bij bestemmingsplannen uiteindelijk een bepalende rol, terwijl bij initiatieven op grond van de
Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening onze rol meer regisserend is. In onze dienstverlening stellen wij ons
uitnodigend en faciliterend op. Dat betekent niet dat we overal medewerking aan verlenen, maar wel dat we
met een open en positieve blik kijken naar een nieuw initiatief.

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 door met onze voorbereidingen en waar
mogelijk passen we (het gedachtegoed van) de wet al toe. Concrete voorbeelden daarvan zijn de
omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en de visieverkenningen. Twee visies met een duidelijke ruimtelijke
component zijn in 2020 vastgesteld. Dat zijn de economische visie en de woonvisie. Daarnaast wordt bij de
lopende processen van de energievisie en omgevingsvisie ook gewerkt vanuit de benadering van de fysieke
leefomgeving als samenhangend geheel. Het is uiteindelijk de omgevingsvisie waarin de afwegingen tussen de
ruimteclaims worden gemaakt. De andere visies vormen essentiële bouwstenen voor de omgevingsvisie. Over
de vaststelling en uitvoering van de economische visie leest u meer in Programma 2 en over het proces om te
komen tot een energietransitieplan in Programma 8.

Ruimte en wonen in de regio
Als gemeente maken we deel uit van een dynamische regio waar de druk op de ruimte hoog is. Dit heeft directe
en indirecte gevolgen voor de toekomst van onze gemeente. Om de kansen en bedreigingen die voortkomen
uit deze ruimtedruk te beïnvloeden, werken we aan een sterke positie in de regio vanuit onze eigen visie en
aan de hand van een regionale netwerkstrategie. Een voorbeeld van de manier waarop we onze positie in de
regio nemen en versterken, is de samenwerking met de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer in de
Strategische Samenwerking Middengebied. Deze samenwerking zetten we voort door bijvoorbeeld een
gezamenlijke raadsvergadering te organiseren en een gebiedsagenda op te stellen, waarin thema’s als wonen,
werken, mobiliteit en groen met elkaar worden verbonden.

Onze inzet in de regio is het behouden en versterken van unieke kwaliteiten van Pijnacker-Nootdorp zoals het
woonmilieu, het groene buitengebied, de bedrijventerreinen en de glastuinbouw. Daarbij leggen we de nadruk
op de bijzondere bijdrage die onze gemeente levert aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van
de regio als landelijke, groene gemeente met goede verbindingen naar de grote steden. Pijnacker-Nootdorp
beschikt daarbij over kwaliteiten en (woon)milieus die in de stad niet te vinden en te maken zijn en van waarde
zijn voor inwoners van de hele regio.
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Stand van zaken en vooruitblik

1. Ruimtelijke Ordening
Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit voor een aantrekkelijke woonomgeving
We werken aan een aantrekkelijke woonomgeving waar inwoners graag wonen. Dat monitoren we door iedere
twee jaar een leefbaarheidsmonitor uit te voeren. De laatste leefbaarheidsmonitor dateert uit 2019. Daarbij
is gekeken naar de punten die inwoners het meest belangrijk vinden voor fysieke woonomgeving. De
onderstaande scores laten zien dat onze inwoners waardering hebben voor hun woonkwaliteit en
woonomgeving:

Leefbaarheid van de woonomgeving 7,9

Aantrekkelijkheid en staat van onderhoud van de woningen 7,8

Waardering openbare ruimte 7,0

Waardering groenvoorzieningen 6,8

Waardering algemene voorzieningen 7,4

Omgevingsvisie
Gezien het toenemend aantal claims op de ruimte vanuit onder andere economie, mobiliteit, wonen, groen
en energietransitie en met het oog op de Omgevingswet, zijn we in 2019 gestart met het opstellen van een
omgevingsvisie. Met dit strategische beleidsdocument geeft de gemeenteraad richting aan het beheer en de
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. In 2020 heeft de raad De Vloer vastgesteld.
Hierin zijn integrale toekomstperspectieven met samenhangende ruimtelijke keuzes richting 2050 verwoord.
Deze vormen de basis voor de dialoog met de samenleving. Om nadere duiding te geven aan de wijze waarop
we in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners, is een participatie- en
communicatieplan opgesteld. Dit is in maart 2020 naar de raad gezonden. De voor april 2020 geplande start
van de daadwerkelijke participatie en communicatie, is vanwege de beperkende maatregelen door het Corona-
virus uitgesteld naar oktober 2020. De dialoog met de samenleving vormt een belangrijke bouwsteen voor (het
ontwerp van) de omgevingsvisie. In 2021 werken we verder aan de omgevingsvisie overeenkomstig de
startnotitie. Het beoogde eindresultaat is een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie. Daarmee beschikt de
gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet over een omgevingsvisie.

Bestemmingsplannen
De gemeente heeft een bepalende rol in de ruimtelijke kwaliteit. In die rol stellen we onder andere
bestemmingsplannen vast. In bestemmingsplannen staan regels over wat er op een plek gebouwd mag worden
en hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Per 1 juni 2020 zijn er 82 vigerende
bestemmingsplannen, inclusief herzieningen. Daarnaast zijn er zeventien vigerende wijzigings- en/of
uitwerkingsplannen. Verder loopt de procedure voor negentien bestemmingsplannen en zeven wijzigings- of
uitwerkingsplannen. Ook in 2021 zal aan de hand van een planning continue gewerkt worden aan het opstellen
van nieuwe en actuele bestemmingsplannen. Voor Ruyven-Zuidpolder maken we nog in 2020 een
ontwerpbestemmingsplan, waaran de vaststelling in 2021 zal plaatsvinden. Daarbij is wederom met een
visieverkenning gewerkt, waardoor inwoners en ondernemers in een vroeg stadium met de gemeente in
gesprek zijn gegaan om hun ideeën voor het gebied kenbaar te maken (ruimtelijke dialoog).

Uitnodigen en faciliteren
De gemeente heeft ook een faciliterende rol. Sinds 2018 werken we met een nieuw en integraal beleidskader:
de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening. Door het ruimtelijk beleid te bundelen en de kwaliteiten concreter
te maken, kunnen inwoners en ondernemers makkelijker ingaan op de uitnodiging om de ruimtelijke kwaliteit
te behouden en te versterken. We evalueren deze nota in 2021 en geven dan ook een doorkijk naar de wijze
waarop we hier vorm aan willen geven met het oog op de komende inwerkingtreding van de Omgevingswet.
In aanvulling daarop zijn we gestart met het faciliteren van inwoners en ondernemers door onze dienstverlening
te stroomlijnen, zoals beschreven in de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Dienstverlening.

Toezicht en handhaving
De invoering van de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving verplicht gemeenten tot het hebben
van een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De meeste
werkzaamheden daarvoor hebben in 2019 plaatsgevonden in de vorm van een verordening, een beleidsplan
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en een uitvoeringsplan. In 2020 hebben we door middel van een Jaarverslag de werkzaamheden over 2019 in
beeld gebracht. Vanaf 2020 wordt de raad jaarlijks geïnformeerd over een uitvoeringsprogramma voor het
komende jaar en over een jaarverslag dat betrekking heeft op afgelopen jaar. Elke vier jaar wordt het beleidsplan
(vastgesteld in 2019) herzien. De Omgevingswet zal ook op het gebied van toezicht en handhaving tot
veranderingen leiden. Hierover informeren wij u via de monitor Omgevingswet.

Programmaplan Omgevingswet
Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet is in 2019 het Programmaplan Omgevingswet vastgesteld en
ter informatie aangeboden aan de raad. Hierin staat langs welke sporen we ons voorbereiden op de
implementatie van de wet. Ook al is de invoeringsdatum verschoven naar 2022, de werkzaamheden zoals
benoemd in het programmaplan blijven actueel. Concrete voorbeelden van projecten die hier binnen vallen
zijn de omgevingsvisie, de pilots omgevingsplannen, de omgevingsvergunningen en de implementatie van het
digitaal stelsel omgevingswet. In 2020 zijn we gestart met het project Werkend Stelsel. Binnen dat project
worden de beleids- en werkprocessen beschreven en aangepast aan de eisen en het gedachtegoed van de
Omgevingswet. Het gaat daarbij zowel om processen die moeten borgen dat beleid integraal is, als om
processen die moeten zorgen dat nieuwe initiatieven worden bekeken vanuit de lange termijn visie op de fysieke
leefomgeving zoals beschreven in de Omgevingsvisie. Daarnaast is in 2020 bij de Kadernota gevraagd om
middelen beschikbaar te stellen. Deze zijn noodzakelijk voor de (incidentele) werkzaamheden verbonden aan
de invoering van deze wet. In 2021 gaan we door met de uitvoering van het programmaplan en daarin
benoemde projecten en processen.

2. Wonen en bouwen
Regisseren uitbreidingen in nieuwe woonmilieus
Onze gemeente is een groeigemeente. In april 2020 woonden er 55.426 (Bron: Pijnacker-Nootdorp in cijfers,
24 juni 2020) mensen in onze gemeente. Het aantal woningen bedroeg op dat moment 21.572. Dat zijn 312
woningen meer dan in maart 2019. De meeste nieuwe woningen komen in de ontwikkelingswijken
Ackerswoude en Pijnacker-Zuid (Keijzershof en Centrumlijn). Daarnaast zijn er ook diverse kleinere (soms
particuliere) ontwikkelingen, die bijdragen aan vergroting van de mogelijkheden voor het doorlopen van een
lokale wooncarrière en de doorstroming. Binnen de bestaande kernen worden ook woningen gerealiseerd,
zoals bijvoorbeeld aan het Gildehof (ca. 120 woningen). Tegelijk bereiden we twee nieuwe wijken voor:
Tuindershof en De Scheg. Tot slot wordt ook gewerkt aan de voorbereiding van aanvullende locaties zoals
Stanislas I en op de (middel)lange termijn Oranjepark. In totaal bouwen we binnen de bestaande en geplande
projecten nog circa 2000 woningen.

Regisseren woningaanbod voor doelgroepen
Bij de toename van het aantal woningen is extra aandacht voor het realiseren van woningen voor bepaalde
doelgroepen. We doen dat volgens de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2030, die in juni 2020 door de raad is
vastgesteld. Het gaat om doelgroepen als jongeren, ouderen, starters, doorstromers, gescheiden ouders en
mensen die uit de zorg komen. Zij zijn vaak aangewezen op de sociale woningvoorraad.

De mediane wachtduur van geslaagde woningzoekenden was in 2019 in de regio 72 maanden voor een starter
en 43 maanden voor een doorstromer. Wanneer we dit regionale cijfer vergelijken met de mediane wachtduur
van een woningzoekende in Pijnacker-Nootdorp (incl. lokaal maatwerk), dan zien we dat deze met
respectievelijk 78 maanden voor een starter en 39 maanden voor een doorstromer redelijk vergelijkbaar zijn
met de regio. Verhuringen aan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp via lokaal maatwerk worden in de
wachtduur meegerekend. Dit omdat de regel zo is gedefinieerd dat een brede groep in aanmerking komt voor
deze voorrang. De effecten van het lokaal maatwerk zijn ook terug te zien in de zoekduur (waarbij het moment
van slagen wordt berekend vanaf de eerste reactie). De zoekduur (incl. lokaal maatwerk) voor een starter in
Pijnacker-Nootdorp bedraagt 38 maanden en voor een doorstromer 18 maanden. De mediane zoekduur is
daarmee met 24 maanden in 2019 iets gestegen, maar blijft hiermee nog wel onder de regionale zoekduur van
35 maanden.

Pijnacker-Nootdorp werkt met acht andere gemeenten samen in de Bestuurlijke Tafel en woningmarkt
Haaglanden. In 2020 is in dit regionale samenwerkingsverband gewerkt aan nieuwe woningmarktafspraken.
Deze afspraken zijn een uitwerking/verdieping van het convenant Gaten Dichten in Haaglanden. In 2020 wordt
door het college een eerste bod gedaan richting de regio. Daarin staat beschreven wat onze gemeente de
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komende jaren gaat bouwen en hoe we daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van een meer
evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad. Daarbij wordt ook gekeken naar flankerend beleid in
de vorm van doorstroming en behoud van bestaande sociale huurwoningen. Het bod van het college moet
passen binnen de door de raad vastgestelde Woonvisie Pijnacker-Nootdorp. Afronding van dit proces in de
vorm van afspraken vindt in de loop van 2021 plaats.

Inspanningen behoud sociale voorraad
Er zijn spanningen op de sociale woningmarkt. Daarvoor zijn verschillende oorzaken zoals:
• Het aanbod van sociale woningen in onze gemeente is klein.
• De doorstroming is laag door de hoge kwaliteit van de woningvoorraad.
• Corporaties verkopen woningen of veranderen sociale woningen in woningen in de vrije sector door

de huur te liberaliseren.
• Corporaties hadden de afgelopen jaren weinig geld om meer woningen te bouwen.

We zetten ons in voor het behoud van de sociale huurwoningen in onze gemeente en zijn hierover lokaal en
regionaal in gesprek met de woningbouwcorporaties. In 2019 is de sociale voorraad (zelfstandige woningen
met een netto huurprijs tot € 720,42 prijspeil 2019) in Haaglanden toegenomen met 1.210 woningen tot
141.791 woningen. Wij hebben ons, samen met andere gemeenten, ingezet om de sociale woningen van Vestia
te behouden. Vestia moet saneren vanwege financiële problemen. Dat zou ertoe leiden dat een groot deel van
de sociale voorraad van Vestia naar de vrije sector verdwijnt. Aangezien Vestia in Nootdorp de grootste
corporatie is, zou dit betekenen dat er dan vooral in die kern veel te weinig sociale woningen zijn.

Voor Pijnacker-Nootdorp lijkt dit risico te zijn weggenomen, omdat woningcorporatie Staedion zich bereid heeft
verklaard om eind 2020 het bezit van Vestia in Nootdorp over te nemen en (voor het overgrote deel) te verhuren
in de sociale sector. Over dit bezit maken we in 2021 met Staedion prestatieafspraken. Daarmee is een
belangrijke stap genomen in het behoud van deze noodzakelijke woningvoorraad. De vijf andere
maatwerkgemeenten, die met dezelfde problematiek kampen, hebben veelal nog niet een dergelijk concreet
uitzicht op overname en behoud van de woningen die nu nog in bezit zijn van Vestia. Daarnaast gaan we in
2021 ook met de andere in onze gemeente actieve corporaties prestatieafspraken maken, net zoals dit in 2020
is gebeurd. We streven ernaar om meerjarige prestatieafspraken te maken.

Resultaten uitbreiden sociale voorraad
Ook in 2020 is gewerkt aan uitbreiding van het aantal woningen voor alle doelgroepen. Daarvoor hebben we
diverse concrete projecten uitgevoerd. In 2020 trekken de bewoners van Villa Zonnedauw in hun nieuwe
woning. Hier hebben veertien jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een plek
gevonden waar ze met hulp zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is in 2020 gestart met de bouw van een
woonzorggebouw voor mensen met geheugenproblemen in Nootdorp. Waarschijnlijk kunnen zij volgend jaar
hun intrek nemen in dit nieuwe gebouw. Op Gildehof wordt volop gebouwd, hier komen 21 sociale
huurappartementen.

In 2020 is daarnaast gewerkt aan het project Hart van Nootdorp. Deze ontwikkeling in het centrum van
Nootdorp gaat niet alleen over het bouwen van woningen, maar ook over een nieuwe sporthal en een nieuwe
school, beide ter vervanging van bestaande voorzieningen. Er zijn varianten in beeld gebracht waarbij de raad
ervoor heeft gekozen dat de sporthal op de huidige locatie wordt gebouwd. Dat betekent dat in de gebiedsvisie,
die in het vierde kwartaal van 2020 aan de raad wordt aangeboden, deze variant wordt uitgewerkt. In 2021 zal
voor deze ontwikkelingslocatie een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. De volgende locaties waar de
sociale voorraad wordt uitgebreid zijn Tuindershof (41% sociaal), Stanislas I (30% sociaal), de Centrumlijn (40%
sociaal) en Vrijenban II (30% sociaal).

Ontwikkeling van de demografische druk
De behoefte aan woningen hangt samen met de demografische druk. De demografische druk geeft de
verhouding aan tussen het aandeel jongeren jonger dan vijftien jaar en het aandeel ouderen ouder dan 65 jaar
ten opzichte van de ‘productieve leeftijdsgroep’ van 20-65 jaar.
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Landelijk neemt de demografische druk toe door de
combinatie van vergrijzing en steeds minder
geboortes. In onze gemeente is het aandeel jongeren
jonger dan veertien jaar relatief groot ten opzichte
van het landelijk gemiddelde. Het landelijk
gemiddelde ligt in 2019 op 15,7%. In onze gemeente
is dat 19,7%. Bij het aandeel ouderen ouder dan 65
jaar zien we het tegenovergestelde. In onze
gemeente is het aandeel ouderen 14,8%, terwijl dit
landelijk 19,5% is. Het aantal 75-plussers in onze
gemeente stijgt van 6,5% in 2019 naar 16,1% in 2050.
Dat staat in Pijnacker-Nootdorp in cijfers (25 juni
2020). Deze ontwikkelingen bevestigen dat we voor
deze doelgroepen woningen moeten bouwen. De
Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2030 en de
bijbehorende Woonagenda 2020-2021 die dit jaar is vastgesteld, laten zien hoe we dat de komende jaren willen
realiseren.

3. Grondexploitatie, met uitzondering van bedrijventerreinen
In Ackerswoude werken we samen met projectontwikkelaars aan de bouw van ongeveer 1.000 woningen.
Daarvan is een groot deel al verkocht. We verwachten dat deze wijk in 2023 helemaal klaar is. In 2020 wordt
gebouwd aan woningen in delen van Brink en Landrijk. Pijnacker-Zuid realiseren we op basis van
raamovereenkomsten met projectontwikkelaars.

In 2020 is in Keijzershof begonnen met de verkoop van fase drie (42 woningen) in het deelgebied Park van
Buijsen/Eilanden. Daarnaast is gestart met de voorbereiding en planontwikkeling van de Centrumlijn. In dit
deelgebied van Pijnacker-Zuid worden circa 410 woningen gerealiseerd, die naar verwachting in 2025 gereed
zijn. Van de 2.071 woningen in Keijzershof zijn er ongeveer 1.816 opgeleverd en 124 in aanbouw. We verwachten
dat deze wijk in 2026 klaar is.

In aanvulling daarop hebben we in 2020 verder gewerkt aan de voorbereiding van twee nieuwe
uitbreidingslocaties: de Scheg en Tuindershof. Voor de Scheg is in 2020 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage
gelegd. Als alles volgens planning gaat, wordt het bestemmingsplan ook nog in 2020 vastgesteld. Verwacht
wordt dat in het tweede kwartaal van 2021 wordt gestart met de verkoop van de eerste fase van dit project.
In het vierde kwartaal van 2021 kan vervolgens worden gestart met de bouw. Tuindershof is al een fase verder.
Het bestemmingsplan is vastgesteld en de voorbereiding van de bouw is buiten al zichtbaar. De start van de
verkoop van de woningen staat gepland voor september 2020, waarna de bouw van de woningen in 2021 kan
beginnen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit
voor aantrekkelijke (woon)omgeving

Bestemmingsplannen tijdig actualiseren Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplannen conform jaarplanning
bestemmingsplannen 2021

Vastgesteld bestemmingsplan Ruyven-
Zuidpolder

Opstellen visieverkenningen volgens de methodiek
bestemmingsplan 2.0 (uitnodigingsplanologie)

Ruimtelijke Ordening Visieverkenning Duurzame
Glastuinbouwgebieden (relatie met Visie
Oostland in programma 2)

Uitnodigen en faciliteren verbetering ruimtelijke kwaliteit
o.b.v. Ruimtelijke Structuurvisie

Ruimtelijke Ordening Vastgestelde Omgevingsvisie (inclusief
planMER)

Voorbereiden invoering Omgevingswet Ruimtelijke Ordening Halfjaarlijkse monitor uitvoering
Programmaplan Omgevingswet

Gerealiseerd Plan van Aanpak digitaal stelstel
Omgevingswet

Vastgesteld omgevingsplan Tolhek (pilot)
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Rol Activiteit Taakveld Resultaat
2. Regisseren van het woningaanbod voor
doelgroepen

Uitvoeren besluiten over realisatie sociale huur Wonen en bouwen Overeenkomst realisatie sociale
(huur)woningen op locaties Stanislas I en
Vrijenban II

Start bouw sociale (huur)woningen in De
Scheg

In overleg met partners maatregelen uitwerken gericht
op vermindering krapte in aanbod voor lokale doel-
groepen

Wonen en bouwen Nieuwe woningmarkafspraken regio
Haaglanden

Lokale prestatieafspraken 2022

Checklist eisen woningbouw bij nieuwe
ontwikkelingen

Verkenning mogelijkheden
doelgroepenverordening

Verkenning maatregelen doorstroming in
Pijnacker-Nootdorp

Verdiepend onderzoek wonen en zorg

Wonen en bouwen Rapportage voortgang en halfjaarlijkse
actualisatie ontwikkeling
woningbouwvoorraad

3. Regisseren uitbreidingen in nieuwe woon-
milieus

Voorbereiden en organiseren randvoorwaarden voor
realisatie woningbouwprojecten

Grondexploitatie (niet-
bedrijven terreinen)

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse
actualisatie projecten en grondexploitaties

Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark

Start verkoop en bouw vierde fase vrije sector
woningen Park van Buijsen

Start sanering Centrumlijn-Zuid

Start verkoop eerste fase vrije sector
woningen in De Scheg

Start bouw eerste fase vrije sector woningen
in Tuindershof

Ruimtelijke Ordening Vastgesteld bestemmingsplan Hart van
Nootdorp

Vastgesteld bestemmingsplan Vrijenban II

Toelichting
1. Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit voor aantrekkelijke (woon-)omgeving
In 2021 gaan we verder met de nieuwe manier van werken en denken in geest van de Omgevingswet, bij
uitvoering van de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening en de Nota Uitnodigende dienstverlening. Dat
betekent dat we bij een initiatief uit de samenleving niet beginnen met een toets aan de regels. We kijken eerst
naar het doel dat we met elkaar willen bereiken. De basis daarvoor is uitnodigende ruimtelijke ordening en
dienstverlening. Daarnaast gaan we door met de uitnodigende manier van werken bij het opstellen van
bestemmingsplannen. Dat doen we door de visieverkenning voor de duurzame glastuinbouwgebieden. We
werken volgens een jaarplanning aan diverse bestemmings- en uitwerkingsplannen om die actueel te houden.

In 2021 geven we met de samenleving en het bestuur de omgevingsvisie vorm en inhoud. We bereiden in 2021
de invoering van de nieuwe wet verder voor. 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. Het
programmaplan schetst de manier waarop wij ons als gemeente (gaan) voorbereiden. Het is een procesmatig
plan, dat steeds bijgesteld kan worden. Daarnaast bevat het concrete resultaten, zoals het plan van aanpak
voor de omgevingsplannen en de plan van aanpak voor het digitaal stelsel Omgevingswet. Beide zijn in 2020
opgesteld en er is gestart met de uitvoering. In 2021 werken we daar verder aan. Verder maken we gebruik
van de mogelijkheid om nu al te experimenteren met de Omgevingswet. De in 2020 gevormde werkgroep
Omgevingswet vanuit de raad, zullen we op verschillende momenten actief betrekken bij de voorbereiding van
de implementatie van deze nieuwe wet.

2. Regisseren van het woningaanbod voor doelgroepen
In 2021 werken we samen met stakeholders aan de uitvoering van de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2030.
Deze Woonvisie is dan de basis voor de prestatieafspraken met de corporaties over 2021 en verder. De negen
Haaglandengemeenten maken in 2021 nieuwe woningmarktafspraken. Deze zijn een uitwerking van het
convenant “Gaten dichten in Haaglanden”. Op basis van analyses van de regionale behoefte in relatie tot de
bestaande voorraad, doen alle gemeenten een bod waarin zij hun bijdrage aan een meer evenwichtige en over
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de regio gespreide sociale voorraad inzichtelijk maken. De gezamenlijke gemeenten doen dit in samenwerking
met de provincie Zuid-Holland en de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Het bod van Pijnacker-Nootdorp
is gebaseerd op de Woonvisie. We maken in 2021 ook lokale prestatieafspraken met de corporaties die in onze
gemeente actief zijn. In de lokale prestatieafspraken maken we afspraken over onder andere huisvesting van
vergunninghouders, nieuwbouw van woningen, leefbaarheid en betaalbaarheid van woningen.

De woningbouwvoorraad is altijd in beweging. We hebben concrete plannen voor uitbreiding zoals Tuindershof
en de Scheg. In Tuindershof, inclusief het Tuindersgebied dat eerder een deel was van Keijzershof, komen
ongeveer 600 woningen. In De Scheg komen ongeveer 300 woningen. 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.
Er zijn ook mogelijkheden die minder concreet zijn en vaak gelden voor de langere termijn, zoals Oranjepark.
Daarnaast worden er elk jaar woningen opgeleverd en gesloopt. Om dit voor een ieder inzichtelijk te maken
stellen we elk half jaar (peilmomenten 1 januari en 1 juli) een rapportage op waarmee de voorraad in beeld
wordt gebracht.

3. Regisseren uitbreidingen in nieuwe woonmilieus
Op hetzelfde moment als de voortgangsrapportage over woningvoorraad, stellen we een rapportage op over
de grondexploitaties en projecten. Door deze rapportages gelijktijdig uit te brengen ontstaat een eenduidig en
actueel beeld van de huidige en geplande voorraad. Dit doen we twee keer per jaar (peilmomenten 1 januari
en 1 juli). In deze rapportages staan ook de nieuwbouwwijken Ackerswoude en Keijzershof. In deze woonwijken
in aanbouw komt in 2021 het grootste deel van de uitbreidingen in nieuwe woonmilieus. De
bestemmingsplanprocedure voor Tuindershof is in 2020 afgerond en we verwachten dat de verkoop en de
bouw van de eerste woningen in 2021 kan beginnen. De locatie De Scheg is voor het grootste deel een
particuliere ontwikkeling. Wij hebben daar vooral een faciliterende rol. Eind 2020 is de procedure van het
bestemmingsplan afgerond. De bouw van woningen in De Scheg start naar verwachting in 2021.

Wat mag het kosten?

Bouwen en wonen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 30.311 44.597 50.136 43.547 10.740 15.782

Lasten -28.335 -45.597 -51.156 -44.491 -11.684 -16.726

Totaal Bouwen en wonen 1.976 -1.001 -1.021 -945 -944 -944
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Specificatie van de lasten en baten per product

Bouwen en wonen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
810 - Ruimtelijke Ordening -2.249 -3.140 -2.613 -2.109 -2.109 -2.109

820 - Grondexploitatie -23.888 -36.792 -42.862 -37.328 -6.769 -9.850

830 - Wonen en Bouwen -568 -772 -1.608 -1.121 -1.121 -1.120

Totaal Lasten per Taakveld -26.705 -40.705 -47.083 -40.558 -9.999 -13.080
Baten per Taakveld
810 - Ruimtelijke Ordening 92 200 165 165 165 165

820 - Grondexploitatie 26.888 39.715 45.879 40.202 7.412 12.451

830 - Wonen en Bouwen 2.323 2.689 2.844 2.844 2.844 2.844

Totaal Baten per Taakveld 29.303 42.604 48.888 43.210 10.420 15.459
Totaal saldo van baten en lasten 2.598 1.899 1.804 2.652 421 2.380
Toevoegingen aan reserves
810 - Ruimtelijke Ordening 0 -1.000 0 0 0 0

820 - Grondexploitatie -1.479 -3.762 -3.940 -3.800 -1.552 -3.513

830 - Wonen en Bouwen -151 -130 -133 -133 -133 -133

Totaal Toevoegingen aan reserves -1.630 -4.892 -4.073 -3.933 -1.685 -3.646
Onttrekkingen aan reserves
810 - Ruimtelijke Ordening 18 1.657 438 0 0 0

820 - Grondexploitatie 957 313 333 337 320 323

830 - Wonen en Bouwen 33 23 477 0 0 0

Totaal Onttrekkingen aan reserves 1.008 1.993 1.248 337 320 323
Toevoegingen en onttrekkingen reserves -622 -2.900 -2.825 -3.596 -1.365 -3.323
Resultaat 1.976 -1.001 -1.021 -945 -944 -944
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Afwijkingen analyse - begroting 2021 t.o.v. 2020

01 Ruimte en wonen
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

810 Ruimtelijke Ordening
Reserve: De extra inzet van middelen voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 geraamd op
€ 562.000 en in 2021 geraamd op € 438.000. Deze worden gedekt vanuit de nieuw gevormde
bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet'.

-124 124

Reserve: In verband met de invoering van de Omgevingswet is in de Kadernota 2020 besloten een
bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' te vormen. De gemeente bereidt zich voor op de
invoering van de Omgevingswet (loopt van 2021 t/m 2029) en wil hiermee klaar staan voor de inwoners en
bedrijven die plannen of initiatieven hebben die raken aan de leefomgeving. Er is voor de éérste twee jaar
een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, die wordt gevoed vanuit de algemene reserve.

-1.000 1.000

Resultaatbestemming (1): In verband met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet
is een deel van de beschikbaar gestelde middelen in 2019 via resultaatbestemming doorgeschoven naar
2020.

-45 45

Resultaatbestemming (2): Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2019 en 2020 een extra budget
van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget 2019 is via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020.

-50 100

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Ruimtelijke Ordening. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- 260

Overig -36 -2

820 Grondexploitatie
Bouwgrond in exploitatie: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties
op basis van de actualisatie per 01-07-2020. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag
wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf
Grondbeleid.

6.185 -6.185

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan Grondzaken.
De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- -58

Overig 0 -5

830 Wonen en Bouwen
Bouwleges: De lasten en baten op bouwleges zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de
aangepaste woningbouwprognose.

146 -260

Reserve: In 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet 'gebiedsvisie Hart van Nootdorp' van € 216.500
ter beschikking gesteld om een gebiedsvisie op te stellen voor de brandweerlocatie e.o. in Nootdorp. Het
voorbereidingskrediet is doorgeschoven naar 2020. Aanvullend is in 2020 een voorbereidingskrediet
verstrekt van € 260.000 voor het uitvoeren van de scenariostudie. De bijbehorende kapitaallasten worden
in 2021 gedekt uit de algemene reserve.

476 -476

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Wonen en Bouwen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- -107

Overig -14 5

Totaal 01 Ruimte en wonen 5.539 -5.559

Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.
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2. Economie en glastuinbouw

Het stimuleren en borgen van een en duurzaam en toekomstgericht ondernemersklimaat waar ruimte is voor
duurzaam en nieuw ondernemerschap.

Algemene omschrijving

Het programma Economie en glastuinbouw bestaat uit vier onderdelen:
1. Economische ontwikkeling;
2. Economische promotie (waaronder citymarketing);
3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur inclusief grondexploitaties van bedrijventerreinen;
4. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken?

Wat gaan we
daarvoor

doen?

Een gemeente met een duurzaam en
toekomstgericht ondernemersklimaat waar
ruimte is voor duurzaam en nieuw
ondernemerschap

Een modern en efficient glastuinbouwcluster

Vitale en bruisende centra

Duurzaam en circuliar ondernemerschap

Kwalitatieve werklocaties waarbij de
werkgelegenheid meegroeit met de groei van
het aantal inwoners

1. Regisseren optimale dienstverlening aan
bedrijven en ondernemers

2. Faciliteren economische promotie

3. Afstemmen en regisseren
bedrijfsinfrastructuur

4. Participeren in projecten ten behoeve van
regionale economische structuurversterking
(MRDH)

We willen het ondernemers- en vestigingsklimaat stimuleren door:

• Dienstverlening te bieden die aansluit op de behoeften van ondernemers;
• Te investeren in de fysieke ruimte waar ondernemers voordeel van hebben;
• Ruimtelijke plannen flexibel in te richten (zie programma 1).

Bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn voorwaarden voor een goed functionerende samenleving waarin
iedereen mee doet. Ondernemers spelen een belangrijke rol om uitkeringsgerechtigden en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar werk. Ondernemers hebben ook een belangrijke rol als het
gaat om economische innovaties en verduurzaming. De verwachting van het CPB is dat de economie gaat
krimpen als gevolg van de coronacrisis. De daadwerkelijke consequenties van de crisis voor Pijnacker-Nootdorp
worden naar verwachting eind 2020, begin 2021 duidelijk. Gelukkig zien we ook tekenen van herstel en een
aantrekkende vraag. De grootste uitdaging onstaat vermoedelijk in de detailhandel en horeca. Vanuit onze
economische visie blijven we inzetten op bruisende centra en het faciliteren van initiatieven vanuit
ondernemers.

Vanuit onze positie in onder andere het regionale glastuinbouwcluster Greenport, de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en Businesspark Haaglanden, investeren we in regionale samenwerking en benutten we
kansen die bijdragen aan zowel het regionale als het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat. De regionale
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bekendheid van onze gemeente als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, wordt vergroot door toepassing
van het citymarketingconcept Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp.

Er is lokaal en regionaal vraag naar nieuwe en fysieke ruimte voor bedrijvigheid, wonen en glastuinbouw. De
beschikbare ruimte moeten we daarom zo efficiënt mogelijk gebruiken. In de nieuwe economische visie is het
uitgangspunt dat we inzetten op kwalitatieve en efficiënt ingerichte werklocaties en geen nieuwe gronden gaan
uitgeven voor nieuwe bedrijventerreinen. Door het faciliteren en aanjagen van herstructurering van
werklocaties, kan ruimte gecreëerd worden voor duurzaam en nieuw ondernemerschap. In de omgevingsvisie
worden de keuzes gemaakt welke ruimte waarvoor gebruikt mag worden. Die keuzes kunnen effect hebben op
hoe onze lokale economie zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Stand van zaken en vooruitblik

1. Economische ontwikkeling
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De tabel hierboven laat de verhouding zien tussen banen en woningen. De index varieert tussen 0 (alleen
wonen) en 100 (alleen werken). De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent dagelijks een grote forenzenstroom;
21.000 inwoners hebben hun werk buiten Pijnacker-Nootdorp. Vanuit de regio forenzen dagelijks 10.000
mensen naar hun werk in Pijnacker-Nootdorp. Daardoor is deze verhouding bij ons lager dan het landelijke
gemiddelde. Het aandeel werkenden is in 2019 iets hoger geworden vanwege het toegenomen aantal banen
(bron: LISA).
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De tabel hierboven laat zien dat in 2019 het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 in de
gemeente gestegen is. Voorgaande jaren was er sprake van een kleine daling van het aantal banen. Over de
ontwikkeling van het aantal ZZP’ers in 2019 zijn nog geen nieuwe cijfers beschikbaar. De verwachting is dat ook
in 2019 een stijging te zien zal zijn (bron: LISA).

Vestiging (van bedrijven)
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De tabel hierboven laat zien dat het aantal bedrijfsvestingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar,
is gestegen. In 2019 zijn er nieuwe bedrijven naar Pijnacker-Nootdorp gekomen en is de werkloosheid verder
gedaald.

Effecten coronacrisis
De coronacrisis zal van invloed zijn op het werkloosheidspercentage, het aantal banen, de arbeidsparticipatie
en het aantal ZZP'ers. De effecten laten zich nog niet voorspellen en worden naar verwachting begin 2021 pas
duidelijk. Uit de eerste cijfers bij de Kamer van Koophandel blijkt dat in de periodie maart tot juli 2020 er zeven
faillisementen zijn geregistreerd. Dat zijn er twee meer in dezelfde periode vorig jaar.

De economie in Zuid-Holland
In 2019 was er nog sprake van economische groei in Zuid-Holland (1,8 %). Het CPB heeft verschillende scenario’s
doorgerekend wat de economische impact kan zijn van de coronacrisis. Op dit moment wordt voor de MRDH
uitgegaan dat de economische groei in 2019 (1,8) daalt naar -7.7% economische krimp in 2020 en weer stijgt
naar economische groei van 2% in 2021. Vertaald naar de MRDH zou dat een economische krimp betekenen
van -6% in 2020 en groei van 2,5% in 2021.

Het gaat om een krachtige vraaguitval in 2020 en een traag herstel ten aanzien van vertrouwen bij consumenten,
investeringen en consumptie. De verwachting is dat de arbeidsmarkt met vertraging reageert. Werkloosheid
en werkgelenheid kunnen er langer over doen om te herstellen (bron: NEO observatory).

Regionale ontwikkelingen
In 2020 is vanuit de regionale samenwerking gewerkt aan de thema´s uit de strategische agenda van de MRDH:
• Vernieuwen Economie;
• Versterken stad en omgeving;
• Verbeteren bereikbaarheid;
• Veranderen Energie.

De meerwaarde en noodzaak van regionale samenwerking blijkt juist in deze coronacrisis. Vlak voor het
uitbreken van de crisis werden economische cijfers gepubliceerd die aantoonden, dat we er als regio veel beter
voor staan dan vijf jaar geleden en beter een crisis kunnen opvangen. Maar ook toen al was duidelijk dat het
vestigingsklimaat ook nog zijn zwakke plekken kent en moet worden versterkt. Vanuit die goede uitgangspositie
met bijbehorende uitdagingen moet er nu gezamenlijk opgetrokken worden om de negatieve economische
effecten zo goed mogelijk op te vangen en een stevig herstel in te zetten.
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De MRDH heeft hierbij haar rol als platformorganisatie ingezet om gemeenten te ondersteunen en van elkaar
te laten leren. De inzet van de MRDH concentreert zich op vier punten:
1. Kennisuitwisseling & harmonisatie van maatregelen;
2. Regionale ondersteuning voor de gemeenten;
3. Eextra impuls regionale programma’s;
4. Economische impact & analyse.

Daarnaast wordt er vanuit de MRDH ook doorgewerkt aan de lopende programma’s om het vestigingsklimaat
te versterken. Zo is er in 2020 gewerkt aan een innovatieprogramma food, met het doel om innovaties en
(sectorale) crossovers aan te jagen en te faciliteren. De uitvoering van het programma zal in 2021 starten.

Ondanks de coronacrisis is de beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen voor nieuwe
bedrijfsvestigingen in de regio een urgent vraagstuk. Om te sturen op voldoende (groei)ruimte voor
werkgelegenheid in de verstedelijkingsopgave, is de Provincie in 2020 gestart met het actualiseren van haar
bedrijventerreinenstrategie. Vanuit de regionale samenwerking in de MRDH is daar input voor geleverd en zijn
er bestuurlijke gesprekken met de provincie gevoerd.

Businesspark Haaglanden (BPH) heeft in 2020 verder ingezet op de uitwerking van de nieuwe samenwerking
met nieuwe deelnemers. Nieuwe statuten zijn opgesteld. Deze statuten worden eind 2020 aan de raad ter
besluitvorming voorgelegd. Vanuit BPH wordt ingezet op een goede balans tussen kwaliteit en kwantiteit van
de werklocaties in de regio en goede afstemming met andere ruimtelijke functies.

In 2020 is binnen de Greenport West Holland verder gewerkt aan de uitvoering van het meerjarenprogramma
2019-2020. Ook het tuinbouwcluster heeft te maken gekregen met de coronacrisis. Vraaguitval, stilvallen van
export en logistieke problemen verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers producten
zoals bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed. De samenwerkende, landelijke
tuinbouworganisaties – waaronder Greenport West-Holland – inventariseren welke maatregelen de sector zelf
kan nemen om de eerste pijn te verzachten en zijn met het Rijk in overleg getreden over de realisatie van een
noodfonds. Daarnaast wordt richting Provincie en Rijk gelobbyd om de sector zo goed mogelijk te ondersteunen.

Glasvisie Oostland
In januari 2020 is het werkboek Oostland vastgesteld. Voor het werkboek Oostland is een uitgebreide
inventarisatie uitgevoerd op verschillende thema’s van het regionale glastuinbouwcluster Oostland. Na deze
inventarisatie en het benoemen van de ambities, zijn deze vertaald naar de kansen voor de glastuinbouw. Het
werkboek Oostland bevat dus nog geen uitgewerkte visie. Met dit werkboek Oostland is een tussenstap
gemaakt om de vier gemeenten de gelegenheid te bieden, de toekomstbestendigheid van de
glastuinbouwlocaties te kunnen betrekken in hun omgevingsvisies en daarin een integrale keuze te kunnen
maken in relatie tot andere lokale en regionale ruimtelijke vraagstukken. Met het Werkboek als vertrekpunt
wordt nu met stakeholders gewerkt aan een uitvoeringsplan. De effecten van de coronacrisis worden daarin
meegewogen. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan dit plan.

Arbeidsmigranten
In diverse sectoren van onze economie werken arbeidsmigranten. Deze mensen vormen een belangrijk
onderdeel van het economisch functioneren van bijvoorbeeld de glastuinbouw. Dat leidt ook tot een behoefte
aan kwalitatief goede huisvesting voor deze werknemers. We verkennen of en onder welke voorwaarden er
binnen onze gemeente mogelijkheden zijn om invulling te geven aan deze behoefte. Daarvoor gaan we in
2020/2021 in gesprek met de raad en stakeholders. De uit dit gesprek voortvloeiende ruimtelijke consequenties
worden, indien nodig, vertaald in de omgevingsvisie.

Herijking Economische Visie en uitvoeringsagenda
Eind 2019 is de nieuwe economische visie door de raad vastgesteld. De nieuwe koers richt zich op:
• Een duurzaam en toekomstgerichte ondernemersklimaat;
• Waar ondernemers ruimte wordt geboden om met hun bedrijven in te spelen op economische trends

en ontwikkelingen;
• Waarbij het groene en dorpse karakter een van de drijvende vestigingsvoorwaarde is, ondernemers

blijven graag in Pijnacker-Nootdorp ondernemen;
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• Waar ondernemers het ondernemersklimaat (2019: 6,2) en de gemeentelijke dienstverlening (2019:
5,8) waarderen met minimaal een 7,0.

In maart 2020 is de Actieagenda Economie vastgesteld en is gestart met de uitvoering van de actiepunten. In
2021 wordt de actieagenda verder uitgevoerd.

2. Economische promotie
In november 2019 heeft het bestuur van de Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing het jaarverslag 2019 en
jaarplan 2020 vastgesteld. Vanwege de coronacrisis is er in de eerste helft van 2020 vooral inzet gepleegd op:
• Campagne ‘Koop Lokaal’;
• Ondersteuning van het initiatief ‘Heel Pijnacker-Nootdorp helpt’;
• Campagne ‘Samen komen we de crisis door’.

In 2020 is het derde citymarketing magazine uitgebracht, is er een nieuwe promotiefilm gemaakt en wordt er
door middel van gebiedsmarketing het groene woon-werk klimaat gepromoot. Verschillende
bedrijventerreinen, winkelcentra en ondernemers komen hierbij aan bod. De bestaande Stichting Pijnacker-
Nootdorp Marketing is inmiddels opgeheven. Er is een citymarketing adviescommissie gestart om de
citymarketing te waarborgen. Voor citymarketing is 2020 door de komst van de coronacrisis een tussenjaar
geworden. Plannen voor 2021 worden in het najaar van 2020 vorm gegeven, aangescherpt en vastgesteld.

3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur inclusief grondexploitaties van bedrijventerreinen
Herstructurering en verduurzaming glastuinbouwgebieden
In 2020 zijn de Komkommerweg, de Zijdeweg én de doortrekking van de Hoogseweg opgeleverd. Met deze
nieuwe ontsluitingen wordt de economische potentie van deze gebieden verder geoptimaliseerd. Restgronden
van de gemeente zijn verkocht en de samenwerking met HOT (Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw) is
gecontinueerd. Ondanks de coronacrisis heeft uitbreiding van het netto glasareaal plaatsgevonden en wordt
er onderhandeld over gemeentelijke percelen ten behoeve van de glastuinbouw. In 2021 wordt waarschijnlijk
verder duidelijk wat de effecten van de coronacrisis in de glastuinbouw zijn. We zien nu dat de glastuinbouw
weer wat opkrabbelt en er vanuit Tuinbouw Nederland en de Greenport West Holland aan herstelplannen
wordt gewerkt.

Detailhandel en winkelcentra
Per 1 juli 2020 is de leegstand (winkelvloeroppervlak) opgelopen naar 5,75%. Dit is onder het niveau van
frictieleegstand en ruim beneden het regionale gemiddelde. De uitdaging om de centra toekomstbestendig en
bruisend te krijgen en te houden wordt naar verwachten groter. De coronacrisis heeft aan bepaalde branches
in de detailhandel flinke schade toegebracht, met name de horeca en de non-food. Wat de uiteindelijke
consequenties zijn voor onze lokale winkelcentra is nog niet te voorspellen.

In 2020 hebben Winkelcentrum Parade en Pijnacker Centrum stappen gezet in de digitalisering van de
Economie. Zo heeft de Parade Nootdorp meegedraaid met het Hypelab. Het Hyplab is een real-time
leeromgeving waar ondernemers kunnen ontdekken welke digitale innovaties van waarde kunnen zijn voor
eigen winkel en winkelgebied. Verder is in 2020 samen met ondernemers van de Parade gewerkt aan een
verbeterplan voor de openbare ruimte.

In 2021 moeten de stakeholders voor Pijnacker Centrum tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst komen,
om het huidige centrummanagement al dan niet te continueren. Verder zal in 2021 de herinrichting van het
Raadhuisplein afgerond worden. De mogelijkheden voor gezamenlijk centrummanagement in Parade Nootdorp
zijn in de tweede helft 2020 verkend met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Leegstand 2016 2017 2018 2019 2020
Pijnacker-Nootdorp winkelvloeroppervlak 8,6% 6,12% 4,37% 3,42% 5,75%

MRDH winkelvloeroppervlak 11,12% 11,17% 10,32% 9,70% 11,34%

Pijnacker-Nootdorp verkooppunten 15,38% 12,82% 10,99% 10,11% 9,60%

MRDH verkooppunten 15,31% 14,93% 14,35% 13,15% 15,98%
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Bedrijventerreinen
In de nieuwe Economische Visie is opgenomen dat de focus bij de bedrijventerreinen moet komen op duurzaam
en nieuw ondernemersschap en het behoud van het groene en dorpse karakter. Zo moet er met name ingezet
worden op de kwaliteit van werklocaties en niet op kwantiteit. In 2020 is daarom gestart met een
bedrijventerreinenstrategie en worden vanuit de energietransitie verduurzamingsplannen voor de
bedrijventerreinen opgesteld.

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.

Heron
In 2020 is op Heron camerabewaking gerealiseerd, wat is samengegaan met de aanleg van glasvezel op het
gehele terrein. Daarnaast zijn in samenwerking met gemeente, lokale adviseurs en het Huis van Heron i.o.
meerdere adviezen uitgebracht hoe ondernemers hun nieuw te realiseren panden energieneutraal kunnen
maken. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat het merendeel van de opgeleverde panden in 2020 energieneutraal
is. De overige panden dienen te voldoen aan de 'beng normering'. Verduurzamingsambities worden zoveel
mogelijk in de reserverings- en koopovereenkomsten vastgelegd.

In samenwerking met MRDH, RET en EBS wordt gekeken hoe de bereikbaarheid van Station Nootdorp, de
gebiedsontwikkeling van Heron en de omliggende wijken verbeterd kunnen worden. Eind 2020 worden
initiatieven uitgewerkt in een nieuw schetsontwerp voor de stationsomgeving Nootdorp. In 2021 vindt hierover
besluitvorming plaats.

In 2020 is door de kwartiermakers van het Huis van Heron gewerkt aan een businesscase, het aantrekken van
risicodragende investeerders en het vergroten van draagvlak onder ondernemers en relevante stakeholders.
Bij voldoende committment en een rendabele businesscase kan er besloten worden of overgegaan wordt tot
realisatie in 2021.

Boezem-Oost
In 2020 is op Boezem-Oost camerabewaking gerealiseerd. Daarnaast is de Oostelijke Randweg in juli 2020
geopend. Hiermee is de ontsluiting van dit bedrijventerrein geoptimaliseerd. Verder is geïnvesteerd in de
organisatiegraad van het bedrijventerrein door het aantrekken van een parkmanager. Om de
toekomstbestendigheid van dit terrein verder te vergroten wordt er in 2021 gewerkt aan de realiseren van een
mobiliteitsstation voor electrische voortuigen, een horeca voorziening en een smartgrid voor energie.

In 2021 liggen de opgaven voor Boezem-Oost en Heron vooral op het gebied van de energietransitie en de
ambities die zij daar in hebben. Via Businesspark Haaglanden werken we samen om nieuwe bedrijven aan te
trekken voor de bedrijventerreinen Heron en Boezem.

Boezem-West
In 2020 hebben de ondernemersvereniging en de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen professioneel
Parkmanagement aangetrokken. De parkmanager werkt samen met ondernemers en de gemeente om de
kwaliteit van het terrein op korte termijn te verbeteren. Hiermee wordt de basis gecreëerd om het gesprek aan
te gaan over herstructureringsmogelijkheden en de toekomstbestendigheid van het terrein.

4. (Bedrijven)loket en bedrijfsregelingen
In 2020 zijn de contacten met ondernemers vanwege de coronacrisis geïntensiveerd. Doordat de afgelopen
jaren veel contacten zijn gelegd, kon de gemeente makkelijk in contact treden met veel ondernemers om hun
een hart onder de riem te steken en op te halen hoe het ze tijdens de crisis verging en op welke wijze de
gemeente kon faciliteren. De proactieve houding van de gemeente werd door de ondernemers gewaardeerd.

Heron
1/1/2018

Boezem
1/1/ 2018

Heron
1/1/2019

Boezem
1/1/2019

Heron
1/1/2020

Boezem
1/1/2020

Uitgeefbaar (m2) 134.400 134.600 133.500 134.400 133.500 134.400

Verkocht (m2) 68.500 7.700 91.100 29.900 100.632 41.779

Gereserveerd (m2) 34.500 18.600 19.400 19.400 21.442 36.699

Resterend (m2) 34.400 108.300 23.000 85.100 11.426 55.922
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In 2020 is gewerkt aan een verbeterplan om de waardering van ondernemers voor de gemeentelijke
dienstverlening op te trekken naar een zeven in 2025. Dit plan wordt eind 2020 opgeleverd. In 2021 worden
de acties uit het plan uitgevoerd en wordt er een nieuwe peiling ondernemersklimaat onder ondernemers
gehouden. Deze periodieke peiling levert nieuw inzicht op in hoe ondernemers de dienstverlening van de
gemeente en het ondernemersklimaat waarderen.

In 2020 is de ondernemersprijs, vanwege de coronacrisis, verschoven naar 2021. Er is gekozen om een
alternatieve bijeenkomst of kleinere werkbezoeken te organiseren waarbij de verbinding tussen ondernemers
onderling en met met de gemeente centraal staat. Daarnaast heeft er in september de jaarlijkse ZZP'netwerk
bijeenkomst plaatsgevonden, om contacten met deze doelgroep te onderhouden en mogelijke initiatieven voor
een ZZP-collectief te faciliteren.

Het economisch platform
In 2021 wordt er een impuls gegeven aan het Economisch Platform. Dit platform is een formele klankbordgroep
van het college. Het platform komt minimaal tweejaarlijks bijeen en wordt gevormd door vertegenwoordigers
van de verschillende werklocaties in Pijnacker-Nootdorp. Aan de hand van een korte evaluatie wordt gekeken
waar verbeterpunten liggen en wat voor impuls nodig is.

Evaluatie ondernemersfonds
In de tweede helft van 2020 wordt door het ondernemersfonds een evaluatie aangeboden. Op basis van deze
evaluatie wordt in 2021 besluitvorming voorbereid over de continuering van het fonds.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Regisseren en optimaliseren dienstverle-
ning aan bedrijven en ondernemers

In samenwerking met het bedrijfslevens uitvoering
geven aan de Actieagenda Econonomie

Economische
ontwikkeling

Informatie rapportage aan de raad met
inspanningen en resultaten.

Evalueren van de werking van het economisch platform
en daar waar nodig een impuls geven

Economische
ontwikkeling

Een goed functionerende klankbord voor het
college op het gebied van ondernemers en
economische zaken

Het uitvoeren van een Peiling Ondernemersklimaat om
behoefte van ondernemers en waardering voor
gemeentelijke dienstverlening en ondernemersklimaat
in beeld te krijgen

Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Onderzoeksrapportage over de waardering voor
de gemeentelijke dienstverlening en
ondernemersklimaat

Faciliteren ondernemersfonds met evaluatie over de
periode 2017-2021 en voorbereiden besluitvorming in
de gemeenteraad

Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Evaluatie Stichting Ondernemersfonds
Pijnacker-Nootdorp 2017-2021 en een voorstel
over continuering van het ondernemersfonds

2. Faciliteren economische promotie Ondernemen van activiteiten om de gemeente op de
kaart te zetten en het imago te versterken

Economische Promotie Jaarverslag en Jaarplan Stichting Pijnacker-Noot-
dorp Marketing

3. Afstemmen en faciliteren bedrijfsin-
frastructuur

Via Businesspark Haaglanden bedrijven naar onze
bedrijventerreinen halen

Fysieke bedrijfsinfra-
structuur

Jaarplan 2022 en jaarverslag 2020 Businesspark
Haaglanden

Fysieke bedrijfsinfra-
structuur

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actuali-
satie projecten en grondexploitaties bedrijven-
terreinen

4. Participeren in projecten ten behoeve van
regionale economische structuurversterking
(o.a. Greenport en MRDH)

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en
stakeholders uitvoering geven aan de centrumplannen
Parade Nootdorp en Pijnacker-Centrum (o.a.
herinrichting Raadshuisplein) t.b.v. ambitie bruisende
centra

Fysieke bedrijfsinfra-
structur

Informatie rapportage aan de raad met
inspanningen en resultaten

Samen met stakeholders en bedrijfslevern uitvoering
geven aan Werkboek Oostland (Glastuinbouw)

Economische
Ontwikkeling

Informatie rapportage aan de raad met
inspanningen en resultaten

Bijdragen aan de uitvoering van de strategische agenda
MRDH

Economische
Ontwikkeling

Informatie rapportage aan de raad met
inspanningen en resultaten

Toelichting
1. Regisseren optimale dienstverlening aan bedrijven en ondernemers
We voeren op onderdelen samen met ondernemers de Actieagenda economie 2020-2022 uit. In overleg met
ondernemers bereiden we besluitvorming voor over het continueren van het ondernemersfonds op basis van
de door hun aangeleverde evaluatie. In 2020 zijn gesprekken gestart over het continueren van gezamenlijke
centrummanagement in Pijnacker Centrum en het verkennen van mogelijkheden voor de Parade. In 2021
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worden de afspraken vastgelegd en uitgevoerd. We ondersteunen initiatieven en participeren actief in de
samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren om onze winkelcentra bruisend te houden. We
monitoren de impact van de coronacrisis en scherpen waar nodig het beleid aan.

2. Faciliteren van economische promotie (citymarketing)
Citymarketing is een belangrijke pijler in het taakveld Economische promotie. De citymarketing
adviescommissie is gestart om de citymarketing te waarborgen. In de adviescommissie hebben twee
ondernemers zitting om de afstemming met ondernemers te garanderen. Wij financieren en ondersteunen in
2021 de uitvoering van het jaarplan.

3. Afstemmen en faciliteren bedrijfsinfrastructuur
De gemeente houdt zich bezig met de publieke taken van bedrijventerreinen en detailhandel. Om Boezem-
West toekomstbestendig te maken en te houden wordt het opgestelde plan van aanpak in 2021 uitgevoerd.
De focus voor onze bedrijventerreinen ligt op kwaliteit en efficient gebruik van de ruimte. Vanuit de
energietransitie worden er in 2021 voor elk bedrijventerrein en glastuinbouwgebied energieplannen opgesteld.

Het Werkboek Oostland geeft de kansen weer voor het glastuinbouwcluster. In 2021 wordt het uitvoeringsplan
in samenwerking met ondernemers en stakeholders uitgevoerd. Binnen de omgevingsvisie wordt zoveel
mogelijk de beleidsmatige ruimte gecreërd, zodat het cluster zich toekomstbestendig kan ontwikkelen.

4. Participeren in projecten ten behoeve van regionale economische transitie (MRDH)
We willen onze economische structuur versterken met innovatieve (glastuinbouw) bedrijven door open te staan
voor bedrijven en verbinding met de nieuwe groeiende clusters en sectoren om ons heen. Het is daarvoor
belangrijk te letten op ontwikkelingen die hiervoor een bedreiging vormen of juist kansen bieden.

Deze kansen en bedreigingen pakken we in samenwerking met de regio aan. Zo zijn er regionaal kansen voor
versterking, ontwikkeling en innovatie van ons glastuinbouwcluster in de vorm van het in ontwikkeling zijnde
agritech innovatieprogramma van de MRDH, de Glasvisie Oostland en regionale investeringsprogramma’s en
het MRDH plan van aapak 'Sterker uit de crisis'.

Daarnaast zijn we alert op regionale ontwikkelingen op het gebied van (transformerende) werklocaties voor
de verstedelijkingsopgave, afname van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kantoren en grootschalige
detailhandelsontwikkelingen in de omgeving, die ten koste kunnen gaan van de centra in onze gemeente. Vanuit
onze deelname in Businesspark Haaglaanden streven we als subregio naar: het versterken van de regionale
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het bebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het
behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio.

Wat mag het kosten?

Economie en glastuinbouw
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 7.869 16.084 5.921 6.699 2.995 3.041

Lasten -7.794 -16.956 -6.843 -7.142 -3.432 -3.476

Totaal Economie en glastuinbouw 75 -871 -922 -443 -438 -435
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Specificatie van de lasten en baten per product

Economie en glastuinbouw
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
310 - Economische ontwikkeling -654 -712 -778 -299 -299 -299

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.072 -14.303 -4.861 -4.674 -2.328 -2.375

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -389 -343 -320 -323 -320 -320

340 - Economische promotie -62 -97 -75 -75 -75 -75

Totaal Lasten per Taakveld -6.178 -15.456 -6.034 -5.371 -3.022 -3.069
Baten per Taakveld
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.630 15.803 5.670 6.445 2.738 2.782

330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 72 45 46 46 46 46

340 - Economische promotie 166 202 205 208 211 214

Totaal Baten per Taakveld 7.869 16.050 5.921 6.699 2.995 3.041
Totaal saldo van baten en lasten 1.691 595 -113 1.327 -28 -28
Toevoegingen aan reserves
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.616 -1.500 -809 -1.771 -410 -407

Totaal Toevoegingen aan reserves -1.616 -1.500 -809 -1.771 -410 -407
Onttrekkingen aan reserves
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 12 0 0 0 0

340 - Economische promotie 0 22 0 0 0 0

Totaal Onttrekkingen aan reserves 0 34 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen reserves -1.616 -1.466 -809 -1.771 -410 -407
Resultaat 75 -871 -922 -443 -438 -435

Afwijkingen analyse - begroting 2021 t.o.v. 2020

02 Economie en glastuinbouw
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

310 Economische ontwikkeling
Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441)
vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500
worden in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de
stelpost is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2.
Economie & Glastuinbouw.

- -73

Overig - 7

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Mutatie onderhanden werk grondexploitaties: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van
de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor
de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve.
Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-10.133 10.133

Overig 0 0

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Resultaatbestemming: Een deel van de ontvangen MRDH-subsidie wordt ingezet voor centrummanagement
in Pijnacker Centrum. Via resultaatbestemming is het restantbudget van € 12.000 doorgeschoven naar 2020.

-12 12

Stimuleringsfonds economie & lokale samenwerking: In 2020 is een aanvullend budget beschikbaar voor
het faciliteren van initiatieven van ondernemers. Dit stimuleert ondernemerschap en innovatie en de
bijdrage van ondernemers aan maatschappelijke opgaven,werkgelegenheid en economische groei.

- 20

Overig 1 -9

340 Economische promotie
Resultaatbestemming: Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt gebruik gemaakt van citymarketing
om samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen de gemeente in de regio te promoten.
Via resultaatbestemming is een restantbudget van € 22.000 doorgeschoven naar 2020.

-22 22

Overig 3 0

Totaal 02 Economie en glastuinbouw -10.164 10.113

Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.
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3. Mobiliteit

Pijnacker-Nootdorp is een verkeersveilige gemeente, met goed bereikbare voorzieningen, efficient openbaar
vervoer en waarin gebruik wordt gemaakt van schoon vervoer.

Algemene omschrijving

Het programma Mobiliteit bestaat uit drie onderdelen:
1. Verkeer en wegen;
2. Parkeren;
3. Openbaar vervoer.

Met de uitwerking van deze onderdelen werken we aan de voorwaarden om de mobiliteit van de huidige en
toekomstige inwoners en bedrijven mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Duurzame mobiliteit Een bereikbare gemeente

Een verkeersveilige gemeente

Schoon vervoer

1. Faciliteren van efficient gebruik van de
beschikbare weg- en parkeercapaciteit

2. Regisseren van instandhouding
basisinfrastructuur

3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag

4. Faciliteren van een schone vervoerswijze
keuze

Onze gemeente heeft drie kernen en een relatief groot grondoppervlak. De voorzieningen liggen verspreid.
Goed geschikt openbaar vervoer en goede wegverbindingen zijn belangrijk om snel bij voorzieningen en op
het werk te komen. Daar horen ook genoeg parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor auto en fiets bij. Op
basis van het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 zijn geen nieuwe hoofdwegen gepland. We blijven er wel op letten
dat de bereikbaarheid op peil blijft. Met onze visie op duurzame mobiliteit werken we aan minder, anders en
schoner reizen.

Om deze doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat de bestaande infrastructuur goed wordt beheerd.
Onze plannen hiervoor leggen we vast in beheerplannen, die we elke vier jaar actualiseren.

Onze gemeente is goed bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer (ov) en de fiets. Daarmee levert Pijnacker-
Nootdorp een belangrijke bijdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om deze
kwaliteiten te behouden werken wij met de MRDH en de provincie aan:
• Het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van het fietspadennetwerk voor zowel recreatief als

utilitair gebruik;
• Behoud van de bestaande infrastructuur en verbinding met de steden;
• Frequentieverhoging van de E-lijn;
• Mobiliteitsmanagement.
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Stand van zaken en vooruitblik

Algemeen
Met de afronding van de Oostelijke Randweg (zomer 2020) en de in 2019 opgeleverde Komkommerweg is de
hoofdwegeninfrastructuur in onze gemeente gereed. De aandacht van het programma Mobiliteit richt zich
daarom steeds meer 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 pilots om ervaring op te doen hoe gedragsveranderingen gestimuleerd kunnen worden. In 2021 zijn we
halverwege de termijn van het Uitvoeringsprogramma. We grijpen dat moment aan voor een evaluatie om te
bekijken of we met dit programma op de juiste koers zijn en/of dat er aanvullingen noodzakelijk zijn.

1. Verkeer en wegen
Beheer
Het beheer van onze wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken is een doorlopende activiteit die wij
ook in 2021 continueren. De uitvoering van het geldende Beheerplan Civiele Kunstwerken is nog niet afgrond.
De actualisatie van dit Beheerplan is daarom naar 2021 doorgeschoven.

Auto
De Komkommerweg (inclusief fietstunnel), de Verlengde Hoogseweg en een deel van de Oostelijke Randweg
zijn in 2019 in gebruik genomen. Zomer 2020 is het laatste deel van de Oostelijke Randweg (Zijdeweg) afgerond.
Daarmee is onze interne hoofdwegeninfrastructuur nagenoeg gereed.

Jaarlijkse monitoren we het verkeer op de belangrijkste gemeentelijke wegen. Uit verkeerstellingen tot en met
2019 blijkt dat op bijna alle telpunten sprake is van een lichte verkeerstoename. Dit past bij de groei van de
gemeente. In 2020 is het verkeersbeeld echter anders. In eerste instantie heeft de coronacrisis invloed op het
autoverkeer. Tijdens de lockdown was het autogebruik fors minder. Vanaf juni 2020 stijgt het autogebruik weer,
mede door het mijden van het openbaar vervoer. De verwachting is dat thuiswerken voorlopig een blijvende
invloed heeft op het autoverkeer. Daarnaast hebben de nieuwe Komkommerweg en Zijdeweg invloed op het
verkeer. Het verkeer wordt beter gespreid. Het vrachtverkeer voor de bedrijventerreinen en glastuinbouw hoeft
niet meer door de kernen. Wegen als Europalaan en Vlielandseweg krijgen daardoor weer ruimte voor de
geplande nieuwbouw. Op andere wegen zoals de Westlaan zal het verkeer toenemen, maar binnen de
verwachte ontwikkelingen in de bestemmingsplannen. Door ontwikkelingen zoals de verstedelijkingsopgave,
kan de situatie veranderen. Daarom blijven wij ook in 2021 de verkeersdruk monitoren om zo vroegtijdig
eventuele knelpunten te signaleren.

Voor onze inwoners en ondernemers is het van belang dat ook het omliggende (provinciale)wegennet op orde
is. De provincie heeft het groot onderhoud aan de N470 medio 2020 afgerond. Hierbij zijn diverse verbeteringen
doorgevoerd die de verkeersveiligheid en doorstroming bevorderen, o.a. betere verlichting bij enkele tunnels,
de aanpassing van rotondes, bebording e.d.
De rotonde Ruyven is hierbij in het voorjaar 2020 omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. Als
aanpalende maatregel, heeft de gemeente in 2020 gezorgd voor de optimalisatie en herinrichting van het op
het bedrijventerrein gelegen kruispunt Laan van Ruyven/Importweg en Exportweg. De eerste ervaring is dat
deze maatregelen maatregelen positief zijn voor de doorstroming vanaf het bedrijventerrein.
Eind 2020 moet de installatie van een zogenoemde Green Flow voor vrachtverkeer op de
verkeersregelinstallaties de doorstroming verder verbeteren.

De provincie monitort jaarlijks wat de effecten van de reconstructie van de N470 zijn voor de verkeersveilingheid
en doorstroming. De eerste gegevens worden medio 2021 verwacht.

Onze (hoofdwegen)wegenstructuur is op zichzelf op orde, maar we ervaren een knelpunt in het
glastuinbouwgebied Pijnacker West. Hier moet het vrachtverkeer gebruik maken van de smalle
Noordeindseweg. Dit is geen ideale situatie voor de leefbaarheid in het gebied. 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 (financiele en ruimtelijke)
haalbaarheid van deze verbinding verwacht.
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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.

Fiets
De gemeente beschikt over een uitgebreid fietspadennetwerk. In 2020 is een nieuw fietspad langs de Zijdeweg
geopend tussen het Oostlandpad (N470) en de Boezem met een aftakking naar de Kleihoogt (Hoogseweg).
Voor verbetering van het fietscomfort worden de fietspaden langs de Delftsestraatweg en Vlielandseweg
geasfalteerd.

Het fietsgebruik en de opmars van de elektrische fiets zet door. Fietspaden worden drukker en
snelheidsverschillen groter. Om een antwoord te kunnen geven op deze toenemende populariteit van de fiets
en beter te kunnen sturen op de (elektrische) fiets als duurzaam en veilig alternatief voor de auto, is in 2020
gestart met het opstellen van een nieuw Fietsplan. Dit plan wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.

Ook bovenlokaal speelt de (elektrische) fiets een steeds grotere rol als alternatief voor de auto bij (woon-
werk)verplaatsingen tussen de 7,5 en 15 km. De MRDH wil daarom het metropolitane fietsnetwerk versterken
met snelle en aantrekkelijke routes tussen de woonkernen en economische kerngebieden. Samen met de MRDH
en buurgemeentes onderzoeken we de haalbaarheid van twee hoogwaardige brede snelfietsroutes: Den Haag-
Nootdorp-Pijnacker-Berkel-Rotterdam en Delft-Ruyven-Lansingerland-Rotterdam (inclusief nieuwe brug A13).

Een verkeersveilige gemeente
We willen ervoor zorgen dat het verkeer veilig is en blijft. Daarom richten we onze woonwijken, woonerven en
wegen ‘duurzaam veilig’ in. Daarmee ligt er een verkeersveilige infrastructuur.
Het aantal verkeersongevallen is in Pijnacker-Nootdorp in 2019 iets gestegen, van 3,6 ongevallen per 1.000
inwoners in 2018 naar 3,9 in 2019. Dit is wel lager dan het landelijk gemiddelde van 5,6 ongevallen per 1.000
inwoners. Samen met de MRDH werken we aan een Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De resultaten
daarvan nemen we zoveel mogelijk mee in onze Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid:
• In 2020 hebben het verkeersveiligheidsonderzoek afgerond met verbetervoorstellen voor de rotondes.
• We onderzoeken de verkeersveiligheid van de Kerkweg in Nootdorp. Resultaat verwachten we in 2021.
• Samen met bewoners en ondernemers werken we aan een verkeersveilige inrichting van de

Vlielandseweg.
• Bewoners en gemeente zijn in gesprek om de S-bocht Delfstestraatweg verkeersveiliger te maken. De

planning is om het eerste schetsontwerp en visie van de S-bocht Delftsestraatweg eind 2020 gereed te
hebben, zodat de raad in 2021 besluiten kan nemen over het vervolg van de herinrichting.

• We stimuleren basis- en middelbare scholen om gebruik te maken van verkeersveiligheidsprogramma’s,
zoals School op Seef en Verkeerslokaal.

• Verkeersveiligheid wordt een belangrijk thema in het op te stellen Fietsplan (2021).

Schoon vervoer
Zuinige en stille elektrische auto’s leveren een belangrijke bijdrage aan schoner vervoer en daarmee duurzame
mobiliteit. Wij stimuleren het elektrisch rijden door het plaatsen van elektrische laadpalen. We hebben hiervoor
samen met de gemeente Rotterdam en andere gemeenten een concessieovereenkomst afgesloten met een
laadpalenexploitant. In 2021 gaat de gemeente Rotterdam een nieuwe concessie aanbesteden voor de
komende 5 jaar, waar ook onze gemeente weer aan deelneemt.

Inmiddels zijn er ruim 70 openbare laadpalen geplaatst in de gemeente. De komende 5 jaar verwachten we
ongeveer 250 nieuwe openbare laadpalen te kunnen plaatsen. De mogelijke locaties daarvoor leggen we vooraf
vast in een verkeersbesluit.

Pilots
Zonder duidelijk knelpunt of dwingende noodzaak is de motivatie voor verandering naar schonere
vervoerwijzen, zoals de fiets en het openbaar vervoer, gering. Om meer ervaring op te doen hoe
gedragsverandering gestimuleerd kan worden, is in 2020 gestart met de verkenning van pilots op de locaties
met een duidelijke aanleiding. Het gaat hierbij om:
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• De herinrichting van Klapwijk. We peilen de interesse van de bewoners om mee te doen aan een pilot
voor verschillende vormen van deelmobiliteit (zoals de elektrische deelauto en de elektrische
deel(bak)fiets. Afhankelijk van de uitkomsten, gaan wij in 2021 aan de slag met deze pilot.

• De ontwikkeling van bedrijventerrein Heron. Hier heeft een aantal bedrijven het initiatief genomen
voor een pilot met deelfietsen. De gemeente helpt bij de concretisering van dit initiatief. In het najaar
van 2020 moet blijken of deze pilot kans van slagen heeft.

• De woningbouwontwikkeling van de Scheg. Bij deze ontwikkeling wordt gekeken hoe de nieuwe
bewoners zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in hun mobiliteitsbehoefte. De nadruk ligt
hierbij op het zoveel mogelijk accommoderen van lopen en fietsen. In 2020 is er duidelijkheid of, en zo
ja, hoe deelmobilteit geïntegreerd kan worden in het parkeeraanbod. Indien dit mogelijk is, wordt dit
meegenomen in het ontwerp van de openbare ruimte van deze nieuwe woonwijk.

De Actie Cycling4school, waarbij ouders en kinderen worden gestimuleerd om lopend of met de fiets naar
school te komen, hebben wij in 2020 niet doorgezet omdat de coronacrisis al veel van de scholen vergt. Het
alternatief voor de scholen is de nationale Schoolbrengweek, die ieder jaar na de zomervakantie wordt
gehouden.

P+R-parkeren
Het succes van de RandstadRail brengt met zich mee dat reizigers ook veel gebruik maken van de bijbehorende
P+R-terreinen. De P+R-terreinen Nootdorp en Pijnacker-Zuid hebben op bepaalde momenten te kampen met
overbezetting. P+R Pijnacker-Zuid is onderdeel is van de Centrumlijn-ontwikkeling. In juni 2020 heeft de raad
de programmatische uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie, inclusief het P+R-parkeren,
vastgesteld. Het P+R parkeren en het parkeren van de nieuwe bewoners wordt hier gecombineerd in een
ondergrondse parkeergarage. Op basis van de deze uitgangspunten wordt in het najaar van 2020 een Plan van
Aanpak verwacht. In 2021 vindt dan de verdere planontwikkeling plaats.

P+R Nootdorp is de facto ook de entree naar het bedrijvenpark Heron. Vanuit het bedrijvenpark is er de wens
om het P+R-parkeren een meer hoogwaardige uitstraling te geven. In juli 2020 is de raad geïnformeerd over
de ambitie om het gehele (stations)gebied integraal aan te pakken. Het P+R-parkeren is hierbij een belangrijke
ontwerpopgave. Het inrichtingsplan wordt samen met onder meer de ondernemersverenigingen, de MRDH
en de RET in 2021 gemaakt. Ook de reizigers worden hierbij betrokken.

2. Parkeren
Over het algemeen is er voldoende parkeergelegenheid in de gemeente. In sommige straten is de parkeerdruk
hoog, maar in de nabije omgeving is er altijd nog parkeergelegenheid. In de visie duurzame mobiliteit hebben
we vastgesteld dat een parkeerplaats voor de deur geen vanzelfsprekendheid meer hoeft te zijn. Een
loopafstand van 250 m vinden we acceptabel. Deze afstand hanteren we ook voor het faciliteren van openbare
laadpalen voor inwoners die elektrisch willen gaan rijden. In lijn met de visie duurzame mobiliteit mag het
opladen van elektrische auto’s ten koste gaan van parkeervakken voor overige auto’s. Dit stimuleert bewoners
om bewust na te denken over autobezit en gebruik te maken van de fiets of openbaar vervoer of mogelijkheden
om auto’s te delen.

Voor nieuwe ontwikkelingen hanteert de gemeente de nota Parkeernormen om voldoende parkeergelegenheid
beschikbaar te hebben. Deze nota is gebaseerd op kencijfers van het landelijk kennisinstituut voor infrastructuur
CROW. Deze cijfers zijn in 2019 geactualiseerd. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de raad een nieuwe nota
aangeboden die op basis van deze laatste inzichten is geactualiseerd.

3. Openbaar vervoer
Naast RandstadRail zijn er in onze gemeente ook diverse buslijnen, een buurtbus en een tramverbinding richting
Den Haag CS. In 2020 had Covid-19 ingrijpende gevolgen voor het openbaar vervoer. Op het dieptepunt van
deze crisis daalde het aantal reizigers met 85%. Op 1 juni 2020 konden EBS, RET en HTM weer opschalen naar
een 100% inzet van materieel en personeel. Ook ging de buurtbus weer rijden. Rekening houdend met alle
regels uit het OV-protocol, betekende dit een beschikbare capaciteit van 30-40% van het ‘normale’ aantal
reizigers. Eind juni werd duidelijk dat de maximale capaciteit van 40% in het OV nog (lang) niet werd bereikt.
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Een deel van de reizigers lijkt de voorkeur te geven aan de auto en de fiets. Ook thuiswerken neemt structurelere
vormen aan. Op dit moment kunnen nog geen goed onderbouwde uitspraken gedaan worden over de gevolgen
voor het openbaar vervoer op de middellange en de lange termijn. De MRDH monitort deze ontwikkelingen
actief en houdt de gemeenten op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Buslijn 455 (Delft-Pijnacker-Zoetermeer) is een R-net verbinding. Dit zijn snelle, frequente ov-verbindingen.
Om dit te bereiken wordt in 2021 gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de haltes en wordt een aantal
niet toekomstvaste haltes opgeheven.

In 2019 is de RET gestart met voorbereidende werkzaamheden en in 2020 met de aanleg van de keervoorziening
nabij Klapwijk. Hiermee kan de RET, naar verwachting in het 1e kwartaal 2021, een vijfminuten-dienstregeling
vanaf Pijnacker-Zuid richting Rotterdam aanbieden.

De huidige capaciteitsproblemen op dit deel moeten daarmee tot het verleden behoren. We zijn verheugd
hierover, maar constateren tegelijkertijd dat het ook druk is op het traject richting Den Haag. Deze drukte neemt
naar verwachting de komende jaren toe door het groeiend aantal inwoners en werknemers, de toename van
het aantal woningen en de terughoudendheid van de grote steden om de auto in de binnensteden te faciliteren.
Aandacht voor de gehele E-lijn blijft daarmee noodzakelijk. De MRDH gaat in dit kader diverse scenario’s voor
frequentieverhogingen van de E-lijn op de middellange en lange termijn uitwerken. De gemeente wordt, evenals
de overige metrogemeenten, geinformeerd over de uitkomsen en betrokken bij de verdere uitwerking.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Faciliteren efficiënt gebruik van de beschikbare
weg- en parkeercapaciteit

Monitoren wegen Verkeer en wegen • Jaarlijkse verkeerstellingen op diverse wegen in de
gemeente

2. Regisseren van instandhoudingbasisinfrastructuur Uitvoeren programma Duurzame
Mobiliteit 2019-2022

Verkeer en wegen • Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit

• Haalbaarheidsstudie en besluitvorming realisatie
Verlengde Komkommerweg

Doelmatig en duurzaam beheer van
het areaal aan wegen, civiele
kunstwerken en openbare
verlichting

Verkeer en wegen • Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor
Wegen, voor Civiele Kunstwerken en voor Openbare
Verlichting

Alle beheerplannen minimaal eens
per vier jaar actualiseren

Verkeer en wegen • Geactualiseerd beheerplan Civiele Kunstwerken

Herijken nota Parkeernormen Parkeren • Geactualiseerde nota Parkeernormen

3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag Uitvoeren projectenagenda
verkeersveiligheid

Verkeer en wegen Onder meer:
• Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp
• Herinrichting Vlielandseweg
• Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw

4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze Uitvoeren programma Duurzame
Mobiliteit 2019-2022

Verkeer en wegen Onder meer:
• Fietsplan
• Verkenning haalbaarheid regionale snelfietsroutes

(samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)
• Deelname regionale aanbesteding concessie openbare

laadinfrastructuur

Uitvoeren programma Duurzame
Mobiliteit 2019-2022

Openbaar
Vervoer

• Pilot deelmobiliteit in de visie klimaatbestendig Klapwijk
(bij voldoende belangstelling)

• R-netmaatregelen op buslijn 455 (Delft-Pijnacker-
Zoetermeer)

• Deelname aan MRDH-studie groeiscenario's E-lijn

Uitwerken MRDH-programma
‘uitbreidingen en verbeteringen P
+R’

Verkeer en wegen • Inrichtingsplan stationsgebied rond metrostation
Nootdorp en Heron (inclusief P+R-parkeren)

Toelichting
1. Faciliteren van efficiënt en effectief gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit
Uit onze visie op duurzame mobiliteit blijkt, dat de capaciteit van de wegen die er al zijn en die nog worden
aangelegd, genoeg is voor de groei van onze gemeente naar 65.000 inwoners in 2030. We houden diverse
wegen in de gaten om te zien of de verkeerstoename binnen de verwachte groei blijft.

2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur
We gaan het Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit 2019-2022 evalueren, waarbij we de stand van zaken
van de diverse projecten in beeld brengen en onderzoeken of ontwikkelingen aanleiding zijn tot bijsturing en/
of uitbreiding van dit programmma.

De gemeente heeft momenteel, in het kader van de nieuwe nota parkeernormen, in onderzoek of het mogelijk
is om de parkeernormering (per woningtype) omlaag te brengen om verschillende mobiliteitsmogelijkheden
te stimuleren. Indien dit mogelijk blijkt gaat de gemeente hierover in overleg met de ontwikkelaar, voordat het
definitief ontwerp van het openbare gebied wordt vastgesteld.

3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag
Op basis van een knelpuntenanalyse is in 2018 is de Projectenagenda Verkeersveiligheid vastgesteld. We laten
een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren voor de Kerkweg in Nootdorp waarbij een externe auditor de inrichting
beoordeelt op ontwerprichtlijnen en vanuit menselijk gedrag. Als resultaat verwachten we een advies voor
realistische en praktisch uitvoerbare maatregelen.

4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze
We gaan de bewoners van Klapwijk verschillende vormen van deelmobiliteit aanbieden om te kijken of, en zo
ja, hoe hiervan gebruik wordt gemaakt. Van belang is dat er onder de bewoners voldoende belangstelling
hiervoor is.
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Wat mag het kosten?

Mobiliteit
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 724 287 521 421 421 421

Lasten -6.226 -5.995 -6.472 -6.349 -6.419 -6.255

Totaal Mobiliteit -5.502 -5.707 -5.951 -5.928 -5.998 -5.834

Specificatie van de lasten en baten per product

Mobiliteit
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
210 - Verkeer en wegen -5.826 -5.958 -6.410 -6.309 -6.379 -6.231

220 - Parkeren -38 -37 -62 -40 -39 -24

Totaal Lasten per Taakveld -5.864 -5.995 -6.472 -6.349 -6.419 -6.255
Baten per Taakveld
210 - Verkeer en wegen 276 150 151 151 151 151

Totaal Baten per Taakveld 276 150 151 151 151 151
Totaal saldo van baten en lasten -5.588 -5.845 -6.321 -6.198 -6.268 -6.104
Toevoegingen aan reserves
210 - Verkeer en wegen -362 0 0 0 0 0

Totaal Toevoegingen aan reserves -362 0 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves
210 - Verkeer en wegen 448 137 370 270 270 270

Totaal Onttrekkingen aan reserves 448 137 370 270 270 270
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 86 137 370 270 270 270
Resultaat -5.502 -5.707 -5.951 -5.928 -5.998 -5.834

Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

03 Mobiliteit
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

210 Verkeer en wegen
Herinrichting Raadhuisplein: Kapitaallasten en dekking uit bestemmingsreserve van de herinrichting van
het Raadhuisplein.

39 -39

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. - -49

Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van herstructurering wegen. - -156

Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen bruggen. - -62

Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen openbare verlichting en verkeerslichten. - -53

Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg: Kapitaallasten Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg
en de dekking uit de bestemmingsreserve.

208 -208

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Verkeer en wegen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- 163

Verkeersveiligheid rotondes: Eenmalig budget ter verbetering van de verkeersveiligheid van rotondes,
gedekt uit de algemene reserve.

100 -100

Verlengde Komkommerweg: Eenmalige toekenning voorbereidingsbudget voor onderzoek naar verlengde
Komkommerweg bij Kadernota 2020, gedekt uit de algemene reserve.

-80 80

Overig -33 -28

220 Parkeren
Tijdelijke parkeervoorziening: Eenmalige extra lasten voor de aanleg van de tijdelijke parkeervoorziening bij
de Mariaschool.

- -25

Overig - -1

Totaal 03 Mobiliteit 234 -477
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Investeringen

Mobiliteit
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

707046 BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 300.000 0 0 0

707047 BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (2020) 390.000 0 0 0

707097 Sneeuwschuivers (2019) 15.000 0 0 0

707105 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2(2021) 700.000 0 0 0

707107 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3(2022) 0 700.000 0 0

707108 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4(2023) 0 0 700.000 0

707109 Pollers Pijnacker Centrum (2022) 0 130.000 0 0

707507 VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018) 100.000 0 0 0

707530 BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020) 418.187 0 0 0

707537 BHP OV19-22: masten & netwerk (2021) 199.389 0 0 0

707538 BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022) 0 586.938 0 0

707542 BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2022) 0 302.445 0 0

707544 BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020) 156.134 0 0 0

707545 BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020) 291.476 0 0 0

709504 Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021) 60.000 0 0 0

710006 Damwand Katwijkerlaan (2018) 1.069.225 0 0 0

Totaal Mobiliteit 3.699.411 1.719.383 700.000 0
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4. Groen en recreatie

Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die
zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Algemene omschrijving

Het programma Groen, Water en Recreatie bestaat uit drie onderdelen:
1. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers;
2. Natuur(bescherming);
3. Recreatieve voorzieningen.

Wat willen we Bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Een aantrekkelijke, groene woon- en
leefomgeving

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen
in de kernen

Behoud en versterken van natuur en
biodiversiteit

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen,
natuur & recreatie in het buitengebied

Klimaatbestendige gemeente

1. Bepalen beheer en onderhoud van groen,
water, oevers en speelvoorzieningen in de
kernen

2. Regisseren ontwikkeling van een
samenhangend, ecologisch netwerk

3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en
recreatiegebied

4. Regisseren verbetering van de
gebruikskwaliteit van het groene buitengebied

5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen
gericht op het realiseren van een
klimaatbestendige gemeente 

Groen in de kernen
Zowel binnen als buiten de kernen is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrijk. Mooi ingericht
en goed onderhouden groen is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wijk. Het maakt de
omgeving aantrekkelijk en levendig. Daarnaast heeft de natuur een positief effect op de gezondheid van de
mens. Het is van grote waarde voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen
we vast in beheerplannen die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de
uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.

Biodiversiteit en natuur
Het groen in en om de kernen heeft een belangrijke functie voor vogels, insecten en andere dieren.
Bomen(lanen), groenstroken en parken dienen onder andere als leefgebied, als rustplek voor dieren die trekken
en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor,
dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden levert het groen in en om de kernen
een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere
veerkracht van de natuur.
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Dierenwelzijn
Onder dierenwelzijn verstaan wij dat dieren geen honger, dorst of pijn lijden, beschermd worden tegen stress
en ziektes en soorteigen gedrag kunnen vertonen (uit nota Dierenwelzijn 2020). De gemeente is onder meer
verantwoordelijk voor de nodige opvang en vervoer van dieren in nood. Over het algemeen is het positief
gesteld met de dierenwelzijn in Pijnacker-Nootdorp, zo blijkt uit de in 2020 gehouden evaluatie van de nota
Dierenwelzijn 2020.

Groen, natuur en recreatie buitengebied
Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrijk voor
het woon- en leefmilieu van onze inwoners en de omliggende regio. Ons buitengebied levert een bijzondere
bijdrage aan het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blijven doen is een bijdrage van de regio
nodig. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken
die nu nog ontbreken. Ook houden we hiermee het waardevolle landschap in stand, als drager voor natuur en
recreatie.

De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. We willen deze gebieden nu verder verbeteren
door betere recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. Hierbij moet recreatie in balans zijn met de natuur,
het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerijen en veenweidepolders. De
landbouw heeft als voedselproducent een belangrijke rol bij de instandhouding van dit landschap. Overheid,
ondernemers, terreinbeheerders en recreanten zorgen samen voor een aantrekkelijke groene
vrijetijdsomgeving. Hierbij zien wij drie hoofdgebieden met een eigen karakter: Buytenhout (De Balij-
Bieslandsebos, Dobbeplas), Groenzoom en het Oude Leedegebied. Het Oude Leedegebied is onderdeel van
het Bijzonder Provinciale Landschap Midden-Delfland.

Water: klimaatbestendige gemeente
De opgave bij water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker.
Er zijn meer en extremere buien, maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van
onze inwoners, bedrijven en het hoogheemraadschap. Enerzijds om bij veel neerslag het regenwater in korte
tijd goed te kunnen bergen. Anderzijds willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes
van droogte.

Stand van zaken en vooruitblik

1. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en
oevers.

Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wij beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar
groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wijken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer
30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen,
bestaat ongeveer dertig procent uit gazon en wordt de rest beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het
openbaar groen gelden de kaders beleidsnota ‘Natuur op de Kaart’ en het beleids- en beheerplan openbaar
groen 2019-2022. Hierin staan de maatregelen voor 2021.
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De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stijgende waardering zien
van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving. Dat
geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de
speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de
waardering gelijk gebleven. De volgende meting is in 2021.

Klimaatbestendige gemeente
De komende jaren werken we eraan dat water wordt vastgehouden waar
het valt. Neerslag valt niet alleen in het openbare gebied, maar ook op de
gronden van inwoners en bedrijven. Het is daarom belangrijk om samen
op te trekken. Met het opstellen van de communicatiekalender Klimaat,
informatiebijeenkomsten in het kader van Operatie Steenbreek en het
project Klimaatbestendig Klapwijk worden inwoners en bedrijven bewust
gemaakt van de urgentie van het klimaatvraagstuk. De uitvoering van
Klimaatbestending Klapwijk is in 2020 gestart. In 2020 is ook de herichting
van Koningshof afgerond, met aandacht voor verdere vergroening van de
wijk.

2. Natuur(bescherming)
In 2018 is de nota ‘Natuur op de kaart’ vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit
uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die we uitvoeren bij de aanleg van nieuwe woon- en werkge-
bieden en nieuwe infrastructuur. Door de uitvoering van die maatregelen en door in de bestaande wijken meer
groen ecologisch te beheren, wordt de biodiversiteit bevorderd. In 2020 is er geïnvesteerd in het vergroenen
van een gedeelte van de wijk Keijzershof, door het planten van 30 bomen en het verminderen van bestrating.
Dit leidt tot een verbetering van de biodiversiteit en vermindering van hittestress. De bewoners zijn nauw
betrokken geweest bij dit proces.

Dierenwelzijn
In 2020 is de evaluatie van de nota Dierenwelzijn uitgevoerd. Het bijbehorend Uitvoeringsplan 2020-2022
Dierenwelzijn is vastgesteld. Hiervoor is een brede maatschappelijke dialoog gevoerd in de vorm van een
rondetafelbijeenkomst met meer dan twintig externe stakeholders. 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.

3. Recreatieve voorzieningen
Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelijk
grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied. Dat is ruim 26% van het
grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2020 hebben wij:
• Verder gewerkt aan de afronding van het project de Groenzoom. Onder andere is de

onteigeningsprocedure bij de Molenlaan voortgezet. De planning is dat wij in 2021 starten met aanleg
van de recreatieve, ecologische verbinding Groenzoom-Balij. Verder is in 2020 de groenblauwe
dooradering (12 hectare) langs de Zijdeweg afgerond.

• Het gemeentelijk ruiterpadenplan geactualiseerd. Naar verwachting stelt het college dit plan in 2020
vast. De maatregelen uit dit plan voeren wij vanaf 2020 uit.

• Samen met de provincie een rapport opgesteld over de realisatie van een weidevogelkerngebied in de
Zuidpolder van Delfgauw. Op basis hiervan zijn wij gestart met een kavelruilplan, en een inrichtings- en
beheerplan. Dat doen we samen met de agrariers in het gebied, het Hoogheemraadschap,
Staatsbosbeheer en andere gebiedspartijen. De besluitvorming over daadwerkelijke realisatie vindt
naar verwachting in het derde kwartaal 2020 plaats. Afhankelijk van deze besluitvorming is realisatie
voor 2021 voorzien.

• Het 'Plan van aanpak Recreatie- en Leisurevoorzieningen groengebied 2017-2020' geevalueerd. Dit
heeft geleid tot een koerswijziging in het beleid, waarbij de ambitie minder is gericht op het economisch
benutten van het groene buitengebied. In plaats van commerciele voorzieningen, streven we naar meer
kleinschalige, extensieve voorzieningen. Deze koerswijziging nemen we in 2020/2021 mee bij de nieuwe
gemeentelijke omgevingsvisie.

Waardering Leefomgeving
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Onze gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de Dobbeplas, recreatiegebied Ruyven en
natuurgebied de Groene Keijzer. Samen met de gemeente Lansingerland zijn we verantwoordelijk voor het
beheer van de Groenzoom. Hiervoor zijn beheerplannen gemaakt en afspraken met de Beheercombinatie
Groenzoom en Staatsbosbeheer. Voor de ontwikkelingen in de Groenzoom onderhouden wij contact met het
Gebruikersplatform Groenzoom.

Regio
De verstedelijkingsopgave en de energietransitie
leveren zowel kansen als bedreigingen op voor het
groene buitengebied. Er is altijd de druk van de
omliggende stad en de dreiging dat bouwen ten koste
gaat van groen. Het gaat dan om de bouw van
woningen, verplaatsing van bedrijven en aanleg van
nieuwe infrastructuur. Daarnaast komen er ook
steeds meer recreanten in het groengebied. De
ontwikkeling en het beheer van het groene
buitengebied is daarmee een regionale zaak. Daarom
zijn we aangesloten bij de Landschapstafel Hof van
Delfland. In dit regionale samenwerkingsplatform
bespreken we met andere gemeenten, grote
terreinbeheerders, waterschappen en andere
stakeholders de ontwikkeling van het groengebied
tussen Rotterdam en Den Haag. Deze
Landschapstafel heeft afspraken met de provincie
vastgelegd over de financiering van het regionale
groengebied. Dit uitvoeringsprogramma loopt tot en
met 2020. De Landschapstafel overlegt met de
provincie over de periode na 2020. De
Landschapstafel is weer onderverdeeld in
gebiedstafels. Wij nemen aan twee van deze
gebiedstafels deel: Buytenhout en Bijzonder
Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Deze laatste

gebiedstafel levert in 2020 een nieuwe gebiedsvisie op. Daarnaast voert de MRDH in 2020 een verkenning uit
naar een metropolitane fietsroute van Delft naar Rotterdam. Dit is inclusief een fietsbrug over de A13, ter
hoogte van de Ackerdijkseweg, in combinatie met een ecologische verbinding. De verwachting is dat in 2021
meer duidelijk wordt over de haalbaarheid hiervan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water
en speelvoorzieningen in de kernen

Doelmatig en duurzaam beheren en
onderhouden van het openbaar groen

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Uitgevoerd beheer conform de
beheerplannen Grip op Groen, Baggeren,
Speelruimteplan, en Oevers

Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar
actualiseren

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Er zijn in 2021 geen beheerplannen
geprogrammeerd

2. Regisseren ontwikkeling van een
samenhangend, ecologisch netwerk

Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan
Natuur op de Kaart, jaarschijf 2021

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Uitgevoerd project middenberm Hofweg

Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan
Dierenwelzijn 2020-2022

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Uitgevoerde maatregelen dierenwelzijn,
waaronder natuureducatie en
wildopvang

3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en
recreatiegebied

Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Doorlopen onteigeningsprocedure
omgeving Molenlaan

Realiseren ecologische en recreatieve verbinding
Groenzoom-De Balij

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Planuitwerking recreatief-ecologische
verbinding bij Katwijkerlaan

4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit
van het groene buitengebied

Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het
vergroten van de recreatieve ge-
bruiksmogelijkheden en beleving in het bui-
tengebied van de gemeente

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Realisatie weidevogelkerngebied
Zuidpolder van Delfgauw
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Rol Activiteit Taakveld Resultaat
5. Bepalen en regisseren doelen m.b.t. een
klimaatbestendige gemeente

Maatregelen uitvoeren conform
Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en
actualiseren Waterklimaatplan

Openbaar groen en
(openlucht)recreatie

Uitgevoerd project Klimaatbestendig
Klapwijk

Toelichting
1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water en speelvoorzieningen in de kernen
In de kernen is een groot gebied aan groen, water en speelterreinen. De gemeente is verantwoordelijk voor
het beheer van dat gebied, waarbij we in beheerplannen vastleggen hoe we dat beheer uitvoeren. Deze
beheerplannen worden elke vier jaar geactualiseerd. Er zijn beheerplannen voor openbaar groen, spelen,
baggeren en oevers. In 2021 onderzoeken wij welke beleidsmatige onderdelen van de beheerplannen
“Investeren in Groen”, “Natuur op de kaart” en het maaibeleid in de omgevingsvisie kunnen worden
opgenomen. De beheerplannen worden dan meer uitvoeringsprogramma’s en kunnen zo nodig worden
samengevoegd.

2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk
De gemeentelijke beleidsnota Natuur op de Kaart (2018) met het uitvoeringsprogramma bepaalt hoe we de
regie uitvoeren. Hiermee willen wij het gemeentelijk natuurnetwerk uitbreiden. Dit helpt mee aan een hogere
biodiversiteit en belevingswaarde. In het uitvoeringsprogramma 2018-2021 zijn concrete maatregelen
opgenomen. De Hofweg wordt in 2021 omgevormd van een harde scheiding tussen natuur en stad tot een
meer natuurlijke scheiding. De verharding in de middenberm zal vervangen worden door groen, zodat er een
meer natuurlijke overgang komt van stedelijk- naar natuurgebied.

Dierenwelzijn
De raad heeft via het Hoofdlijnenakkoord besloten de nota Dierenwelzijn via een maatschappelijke dialoog te
evalueren. Deze evaluatie en actualisatie van de nota is in 2020 uitgevoerd. Het Uitvoeringsplan 2020-2022
Dierenwelzijn is tegelijkertijd vastgesteld. In 2021 worden maatregelen hieruit uitgevoerd.

3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied
De aanleg van de grote groengebieden in het buitengebied is afgerond. We voeren nu nog een paar resterende
deelprojecten uit.

Afronden Groenzoom (omgeving Molenlaan)
Het gaat hier om de aankoop en inrichting van een perceel bij de Molenlaan. Hierbij hoort ook verlenging van
het fietspad en de Berkelse Vaart. Hiervoor loopt een onteigeningsprocedure. De verwachting is dat het
doorlopen van de onteigeningsprocedure nog enige tijd vergt. Dit loopt door tot in 2021. Pas na afronding van
deze onteigening kan met de uitvoering worden begonnen.

Ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij (over de Katwijkerlaan)
Dit deelproject is een resterende opdracht vanuit de aanleg van de Groenzoom. In 2020 wordt het
inrichtingsplan definitief uitgewerkt. Dit is mede afhankelijk van de besluitvorming in 2019 over de
verkeersstructuur rondom de Reesloot. De planning is om in 2021 te starten met de uitvoering. Dan kan het
project eind 2021 worden opgeleverd.

4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied
Na de aanleg van de grote groengebieden willen wij het gebruik en de waardering van ons groene buitengebied
blijven verbeteren. Recreatie moet daarbij in evenwicht blijven met natuur, milieu en landschapswaarden. Dit
doen we in verbinding met onze inwoners, ondernemers, groene organisaties en terreinbeheerders. In 2021
hebben wij onder andere overleg met het burgerinitiatief de Buytenhouttafel over de verdere invulling van hun
gebiedsvisie voor Buytenhout-West en met het Gebruikersplatform Groenzoom over het beheer van de
Groenzoom.

Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw
In het Oude Leedegebied onderzoeken we de realisatie van een weidevogelkerngebied. Het gaat hierbij om de
inzet van circa 115 hectare grond van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer. Dit is inclusief het
bestaande natuurgebied de Groene Keijzer (28 hectare). Het plan voor de realisatie wordt uitgewerkt in een
kavelruilplan, en een inrichtings- en beheerplan. Dit gebeurt in nauw overleg met de belanghebbende
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gebiedspartijen, waaronder agrariërs. Naar verwachting is in het derde kwartaal 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.

Regionale samenwerking Hof van Delfland
In de diverse platforms voor het regionale groen zoeken wij naar afstemming met andere gemeenten, de
provincie, terreinbeheerders en andere regionale spelers. Daarbij kijken wij naar kansen voor
uitvoeringsprojecten. Het huidige Uitvoeringsprogramma van Hof van Delfland loopt tot 2021. Eind 2020
verwachten wij duidelijkheid over de voortzetting hiervan, of andere afspraken met de provincie.

5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige
gemeente
Samen met het Hoogheemraadschap stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te nemen om
water langer vast te houden waar het valt. Daarvoor wordt voorlichting gegeven, zoals over de operatie
Steenbreek. Het waterschap geeft subsidie voor onder meer groene daken en regentonnen. Natuurlijk neemt
de gemeente zelf ook maatregelen. Het ontwerp voor de herinrichting van de wijk Klapwijk wordt
klimaatbestendig. Ook wordt bekeken hoe we daar een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen,
bijvoorbeeld met waterdoorlatende bestrating en lokale opslag van regenwater.

Wat mag het kosten?

Groen en recreatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 916 514 479 452 452 452

Lasten -5.007 -4.574 -5.017 -5.056 -5.063 -5.065

Totaal Groen en recreatie -4.090 -4.060 -4.538 -4.605 -4.612 -4.613

Specificatie van de lasten en baten per product

Groen en recreatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie -4.744 -4.574 -5.017 -5.056 -5.063 -5.065

Totaal Lasten per Taakveld -4.744 -4.574 -5.017 -5.056 -5.063 -5.065
Baten per Taakveld
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie 436 394 343 316 316 316

Totaal Baten per Taakveld 436 394 343 316 316 316
Totaal saldo van baten en lasten -4.309 -4.180 -4.674 -4.740 -4.747 -4.749
Toevoegingen aan reserves
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie -262 0 0 0 0 0

Totaal Toevoegingen aan reserves -262 0 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie 481 120 136 136 136 136

Totaal Onttrekkingen aan reserves 481 120 136 136 136 136
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 218 120 136 136 136 136
Resultaat -4.090 -4.060 -4.538 -4.605 -4.612 -4.613
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Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

04 Groen en recreatie
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. - -64

Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten en bijbehorende dekking uit bestemmingsreserve voor Ruijven
Zuid-Polder.

16 -16

Kapitaallasten: Eerste jaar rente en afschrijving van investering FES project, ecologische/recreatieve
dooradering en speelplaatsen.

- -207

Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Schoon en Gezond water' is in 2020
eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers.

-49 49

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Openbaar groen en (openlucht) recreatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per
saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -207

Overig -3 2

Totaal 04 Groen en recreatie -36 -443

Investeringen

Groen en recreatie
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

720051 BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019) 20.000 0 0 0

720053 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019) 100.000 0 0 0

720055 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 2 150.000 0 0 0

720056 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3 0 150.000 0 0

720057 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) 100.000 0 0 0

720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 4 0 0 150.000 0

720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 5 (2024) 0 0 0 150.000

720529 Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020) 50.000 30.000 0 0

720531 Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019) 40.000 60.000 0 0

720535 Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) 35.000 50.000 0 0

720536 Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019) 15.000 0 0 0

720537 Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022) 0 55.000 0 0

720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) 0 0 30.000 30.000

720541 Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022) 0 25.000 0 0

Totaal Groen en recreatie 510.000 370.000 180.000 180.000
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5. Onderwijs

In Pijnacker-Nootdorp beschikken we over de juiste voorzieningen, waar jongeren en volwassenen zich kunnen
ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke inwoners in de samenleving.

Algemene omschrijving

Het programma Onderwijs bestaat uit drie onderdelen:
1. Openbaar basisonderwijs;
2. Onderwijshuisvesting;
3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot
volwaardig en verantwoordelijk lid van onze
samenleving

Jongeren gaan naar school

Jongeren behalen minimaal een
startkwalificatie

Volwassen inwoners kunnen zich verder
ontwikkelen

1. Regisseren basisvoorzieningen onderwijs

2. Regisseren voorschools aanbod van goede
kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda

4. Regisseren samenwerking passend
onderwijs en zorg voor jeugd

5. Een actieve en samenhangende aanpak van
schooluitval

6. Faciliteren samenwerking onderwijs-
bedrijfsleven

7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

We willen bereiken dat er basisvoorzieningen zijn waar jongeren zich in hun woon- en leefomgeving zo goed
mogelijk ontwikkelen. Scholen, kinderopvangorganisaties (samenwerkend in Integrale Kindecentra), maar ook
maatschappelijke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bij vragen over opvoeden en opgroeien.

In de eerste plaats willen wij dat jongeren naar school gaan. En dat ze daarbij begeleiding en - als dat nodig is
- professionele hulp krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat jongeren zijn ingeschreven op een school en
daadwerkelijk onderwijs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen met
ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. Jongeren met een (risico) op onderwijsachterstanden
krijgen op de voorschoolse voorzieningen, op school en in de omgeving de nodige ondersteuning en kunnen
mogelijke achterstanden inlopen en hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan vergroten. Voor
volwassenen die laaggeletterd zijn en/of die geen startkwalificatie hebben, is er volwasseneneducatie
beschikbaar.
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Stand van zaken en vooruitblik

Demografische gegevens
Voordat we ingaan op de inhoudelijke stand van zaken, staan we eerst stil bij enkele demografische gegevens.
Die zijn belangrijk voor de behoefte aan onderwijshuisvesting en andere sociale voorzieningen. We analyseren
daarom regelmatig de woningbouwplanning en beoordelen de gevolgen daarvan. We laten nieuwe
leerlingenprognoses opstellen zodra de woningbouwplanning daartoe aanleiding geeft. Uit de analyse van de
woningbouwplanning met peildatum januari 2020 blijkt dat ten opzichte van 2019 54 woningen meer worden
gerealiseerd. Dit betreft voor de prognoses een kleine wijziging.

Ook de leerlingenprognoses voor het basisonderwijs - van medio 2020 - laten geen grote veranderingen zien
ten opzichte van de prognoses van 2019. Voor 2021 houdt de prognose rekening met 16 leerlingen meer dan
in de vorige prognose werd verwacht.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een gemeente met veel jongeren. Inmiddels daalt het aantal jongeren in
de leeftijd van 4-18 jaar gemeentebreed. Voor de kern Pijnacker is nog sprake van groei. Onderstaande grafieken
tonen de demografische ontwikkeling.

Jongeren in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs
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Leerlingen kern Pijnacker
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1. Openbaar basisonderwijs
De gemeente is volgens de wet verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. De bestuurlijke taken vallen
onder verantwoordelijkheid van Stichting Scholengroep Holland (sinds 2008). Scholengroep Holland heeft in
onze gemeente vier openbare basisscholen: de Bonte Tol en de Tweemaster (IKC-Ackerswoude) in Pijnacker,
de Meander in Delfgauw en de Winde in Nootdorp. De Scholengroep werkt aan een nieuw strategisch
beleidsplan voor de komende vier jaar. De begroting en jaarrekening van deze Scholengroep zijn in orde.

2. Onderwijshuisvesting
Ontwikkeling normbedragen onderwijshuisvesting
Om aan te sluiten bij de prijzen voor scholen zoals deze in de markt van kracht zijn, zijn de financiële normen
voor de onderwijshuivesting in 2019 aangepast met 40%. Daarnaast worden de normen jaarlijks geindexeerd
conform de richtlijnen van de VNG. In 2020 ging het om een indexering van 6,08%. Voor
duurzaamheidsmaatregelen is per vierkante meter € 250 beschikbaar waarvan het schoolbestuur € 100
bijdraagt.

Onderzoek onderwijsaanbod
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). Deze onderwijsvoorzieningen hebben vaak een
regionale functie en dienen om die reden in een regionale context beoordeeld te worden. Het doel van het
onderzoek is een beeld te krijgen van het huidige aanbod, van de behoefte die er nu en in de toekomst is en
van de spreiding van de voorzieningen. De resultaten uit de onderzoeken zijn in de tweede helft van 2020 met
de raad gedeeld. Medio 2020 hebben wij nieuwe leerlingenprognoses laten opstellen, zodat we tijdig kunnen
reageren op eventuele uitbreiding van onderwijsvoorzieningen.

Integrale kindcentra
Het IKC Uitvoeringsprogramma 2018-2024 is in uitvoering middels het uitvoeringsplan dat in januari 2019 is
vastgesteld.

Pijnacker
In Keijzershof wordt gewerkt aan de uitbreiding van de scholen en de kinderopvang van Het Nest. Voor de
zomer 2020 is begonnen met de bouw van IKC Ackerswoude. De verwachting is dat het IKC aan het begin van
het schooljaar 2021/2022 in gebruik kan worden genomen. De tijdelijke accommodatie van de Mariaschool
wordt vervangen door permanente bouw voor de school en kinderopvang. In Pijnacker-Noord gaan we aan de
slag met nieuwbouw voor de Schatkaart (inclusief kinderopvang), de Casaschool en een accommodatie voor
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het bewegingsonderwijs. Met bestuur en directie van de Josephschool werken we eveneens aan een IKC. In
Pijnacker centrum is uitbreiding van de Beatrixschool, inclusief kinderopvang, voorzien.

Nootdorp
In Nootdorp is sprake van vervangende nieuwbouw voor het kindcentrum de Regenboog als onderdeel van het
project "Hart van Nootdorp". Het kindcentrum, gevormd door de Regenboogschool en de kinderopvang locatie
de Klauterbeer, krijgt nieuwbouw in plaats van renovatie van het oude gebouw.

De oude locatie van de Winde - de tweede locatie aan de Sytwinde - wordt niet langer door deze school gebruikt.
Dit gebouw wordt nu door de Regenboog en Skippy gebruikt. Het schoolbestuur heeft het schoolgebouw eerder
dan gepland aan de gemeente overgedragen, omdat de meeste lokalen niet meer nodig zijn. De Winde heeft
per schooljaar 2019/2020 enkele lokalen toegewezen gekregen in het schoolgebouw "de Buis", in de nabijheid
van de hoofdlocatie op de Poort. Met ingang van schooljaar 2020/2021 zal de Winde ook dat gebouw verlaten
en volledig intrek nemen in het hoofdgebouw. De Klauterbeer wordt hier ook tijdelijk gehuisvest, omdat ze de
locatie op de brandweerlocatie moeten verlaten om plaats te maken voor herontwikkeling van dat gebied.

Delfgauw
In Delfgauw is sprake van een teruglopend aantal leerlingen. Daarom hebben wij in 2020 vijf zogenoemde
schoolwoningen, die wij als gemeente huren van de woningbouwvereniging, terug gegeven.

Huisvesting Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO)
De druk op de SBO school de Prinsenhof neemt toe. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen in het passend
onderwijs. We streven naar een adequate oplossing voor de school, mede op basis van de resultaten uit het
onderzoek naar de (toekomstige) behoefte aan Speciaal Basisonderwijs in de regio.

De speciale onderwijsschool 't Kraaienest wordt uitgebreid met een VSO afdeling bij de hoofdvestiging op het
terrein van Craeyenburg. In januari 2020 is hiervoor een realisatieovereenkomst ondertekend door Lucas
onderwijs, Ipse de Bruggen en de gemeente. De bouwvoorbereidingstijd bedraagt ongeveer twee jaar. Naar
verwachting wordt in de tweede helft van 2021 met de uitbreiding begonnen.

Huisvesting Voortgezet onderwijs (VO)
Het Stanislascollege heeft behoefte aan uitbreiding. Prognoses laten zien dat er structureel meer leerlingen op
de school worden verwacht dan dat het bestaande gebouw kan huisvesten. Voor de korte termijn is een tijdelijke
oplossing gezocht bij De Schatkaart in Pijnacker noord. Voor de langere termijn is een structurele oplossing in
de vorm van uitbreiding van het huidige gebouw nodig. Besluitvorming over omvang en toekenning van
middelen heeft in 2019 plaats gevonden. Het schoolbestuur heeft drie groeiscenario's. Het te kiezen scenario
heeft invloed op het toelatingsbeleid van de school.

3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie
De gemeente heeft ook inhoudelijke taken die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente
is verantwoordelijk voor onder andere leerlingenvervoer, de voorschoolse voorzieningen, leerplicht,
voorkomen van schooluitval en het organiseren van samenwerking tussen de lokale partijen die zich met de
jeugd bezighouden.

Leerlingenvervoer
Op basis van de Verordening leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een
vervoersvoorziening die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Ons beleid is er op gericht zoveel mogelijk
leerlingen, al dan niet onder begeleiding, met het reguliere vervoer (OV, fiets) naar school te laten gaan. Soms
is aangepast vervoer noodzakelijk, in dat geval wordt taxi-vervoer ingezet. Met ingang van het schooljaar
2017-2018 wordt het aangepast vervoer verzorgd door Van der Wijst Personenvervoer. De looptijd van de
aanbesteding is tot en met 31 juli 2020. Omdat ook bij andere gemeenten in onze regio het contract met de
vervoerder afliep is samen met Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland het leerlingenvervoer voor de
komende jaren aanbesteed. Omdat ook het jeugdwetvervoer (vervoer van en naar jeugdinstellingen) niet meer
door de instellingen zelf wordt geregeld, is ook deze vorm van vervoer meegenomen in de aanbesteding.
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Voorschoolse voorzieningen
Onze ambitie is voorschools aanbod van hoge kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar te regisseren. Op basis van
de subsidieregeling VVE-peuteropvang kunnen vanaf 2020 alle kinderopvangaanbieders in de gemeente in
aanmerking komen voor subsidie. Voor het jaar 2020 hebben twee aanbieders subsidie aangevraagd. In 2021
zal blijken of er, naast SkippyPePijN en Triodus, aanbieders toetreden tot de markt. We volgen deze ontwikkeling
en blijven monitoren wat dit betekent voor de kwaliteit, het aanbod en de kosten.

Lokaal educatieve agenda (LEA)
Begin 2020 hebben we de LEA 2020-2022 vastgesteld. In 2021 geven we uitvoering aan deze geactualiseerde
LEA. Dat doen we in samenwerking met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen,
de jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek. Onderwerpen die op de agenda staan gaan onder andere over
gelijke kansen, de doorgaande leerlijn, zorg en ondersteuning, voortijdig schoolverlaten, natuur- en milieu-
educatie en cultuureduactie.

Leerplicht – Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
Dit schooljaar zijn er binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp 13.832 jongeren woonachtig in de leeftijd van
5 tot 23 jaar. Verdeeld per leeftijdscategorie:

Aantal leerlingen 2018-2019 In beeld bij
leerplicht
of RMC

Percentage

Volledig leerplichtigen basisonderwijs 5-12 6.122 63 1,1%

Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17 4.258 237 5,6%

Doelgroep RMC 18-23 3.452 477 13,8%

Totaal 13.832 777 5,6%
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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.

Dit zijn de meest recente gegevens vanuit DUO, zodra er nieuwe gegevens bekend zijn dan worden deze cijfers
aangepast. Dit geldt voor: absoluut verzuim, relatief verzuim en voortijdigschoolverlaten.
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Relatief verzuim:
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Van de 13.832 haalde dit schooljaar 677 jongeren een startkwalificatie.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
(vsv-ers)
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Onze aanpak van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten is nog steeds succesvol. We hebben een
relatief laag aantal schoolverzuimers en schoolverlaters. Het lukt ons om de meeste jongeren waarbij
schoolverlaten dreigt, toch op school te houden. Jongeren die al uitgevallen zijn, worden teruggeleid naar
school of volgen een ander traject gericht op leren en werken.

VSV-agenda 2021-2024
Het huidige beleidskader voor leerplicht, RMC en Voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de regio Haaglanden/
Westland loopt eind 2020 af. Elke vier jaar maken we gezamenlijk een regionaal programma ter voorkoming
en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Om de aanpak bestrijding
voortijdig schoolverlaten, leerplicht en RMC voor de periode 2021 tot en met 2024 voort te zetten wordt dit
nieuwe plan opgesteld, waarin de visie en de ambities geactualiseerd zijn.

Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP)
De groep JIKP zijn jongeren uit het Praktijkonderwijs (pro), voorgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo
basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwijs. Deze jongeren zijn vaak niet in staat om het wettelijk
minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. Vanaf 2020 werken we
preventief samen met de gemeente Zoetermeer. We organiseren voor de jongeren van het pro en vso de Next
Step. Op deze beroepenbeurs kunnen de jongeren zich oriënteren op hun vervolgstap. Het aantal jongeren
waar het omgaat is circa 56. Deze jongeren worden ondersteund door een jobcoach vanuit de gemeente. Voor
2021 wordt een plan van aanpak opgesteld om extra in te zetten op uitval en ondersteuning van deze kwetsbare
doelgroep.
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Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
In 2021 verwachten wij dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio
Lansingerland/Pijnacker-Nootdorp wordt voortgezet onder aanvoering van een nieuw bestuur. De
samenwerking wordt door alle betrokken partijen niet alleen als wenselijk, maar ook als noodzakelijk gezien.
Zowel noodzakelijk vanuit het perspectief van het bedrijfsleven als vanuit het onderwijs. In 2020 worden nieuwe
afspraken vastgelegd over de inrichting en financiering van de samenwerking. De gemeente zal dit proces waar
nodig faciliteren en hierin participeren. Wij onderstrepen het belang van samenwerking onderwijs en bedrijven
en hebben hier ook aandacht voor bij de actualisatie van onze economische visie. Ook de bedrijven en het
onderwijs in onze gemeente onderstrepen het belang hiervan.

Volwasseneneducatie
De gemeente is wettelijk verplicht om laaggeletterdheid (moeite met lezen en schrijven op basisniveau) bij
volwassen inwoners tegen te gaan. In onze gemeente is 5 tot 8% van de volwassen bevolking laaggeletterd.
Landelijk is dat 18% en in Zuid-Holland 15,7% (bron: Stichting Lezen & Schrijven). De volwasseneneducatie
wordt georganiseerd per arbeidsmarktregio. In ons geval is dat de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal
(ZHC). Zoetermeer voert de regie. Onze gemeente werkt samen met ROC Mondriaan en bibliotheek Oostland.
De trajecten worden verzorgd op locatie Taalhuis in de bibliotheek in Pijnacker en bij het ROC Mondriaan in
Delft. Vanaf 2020 zijn wij samen met de ZHC gemeenten aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw
regionaal beleidsplan dat eind 2020 gereed is. We gaan vervolgens trajecten inkopen middels een aanbesteding.
Zoals het er nu naar uitziet is dit alleen voor de formele trajecten. De informele trajecten (via Taalhuis) kunnen
we op de huidige wijze blijven financieren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Bepalen basisvoorzieningen onder-
wijs

Faciliteren verdere uitvoering IKC-uitvoeringsprogramma
2018-2024

Onderwijshuisvesting Verwerkte huisvestingsaanvragen in
onderwijshuisvestingsprogramma 2021

Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma
2021

Onderwijshuisvesting Een bekostigingsplafond om het programma uit te
voeren

2. Bepalen voorschools aanbod van
goede kwaliteit voor de jeugd tot 4
jaar

1. Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Afgewezen en/of beschikte aanvragen
subsidieregeling

2. Monitoren effect nieuwe subsidieregeling op kwaliteit,
beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod,
bereik, aantal aanbieders en kostenontwikkeling van de
gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de
effecten

3. Regisseren uitvoering Lokaal
Educatieve Agenda

Uitvoeren en monitoren Lokaal Educatieve Agenda Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

De LEA werkagenda is samen met betrokken
partners in uitvoering

4. Regisseren samenwerking tussen
passend onderwijs en zorg voor
jeugd.

Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO)
binnen de onderwijssamenwerkingsverbanden

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Uitvoering regionale afspraken over het versterken
van samenwerking onderwijs-zorg

In het project dekkend netwerk passend onderwijs komt de
toereikendheid onderwijsaanbod speciaal onderwijs aan
bod

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Regionale analyse over de dekkendheid van het
aanbod aan onderwijsvoorzieningen

Verkenning samenwerking overstap van primair onderwijs
naar voortgezet onderwijs

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Een gezamenlijke visie op overstap van PO naar VO

5. Regisseren aanpak schooluitval Uitvoeren leerplichtwet Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

Uitvoeren RMC Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

UItvoering geven aan het nieuwe vsv- programma
2021-2024, dit is de aanpak van VSV en de begeleiding van
kwetsbare jongeren

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Programma aanpak VSV 2021-2024

6. Faciliteren samenwerking
onderwijs bedrijfsleven

Participeren in de samenwerking tussen het onderwijs en
het bedrijfsleven. Bijdrage wordt afgestemd op de nieuwe
afspraken

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Nieuwe vormgeving van de samenwerking tussen
bedrijfsleven en onderwijs in 2020. Insteek is
Oostland brede samenwerking

7. Regisseren aanbod
volwasseneneducatie

Maken afspraken over volwasseneneducatie vanaf 2020.
Onderzoeken op welke wijze de samenwerking vanaf 2020
structureel georganiseerd kan worden

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Afspraken over wijze van samenwerking binnen
arbeidsmarktregio voor 2021 en verder

61



Toelichting
1. Bepalen basisvoorzieningen onderwijs
In samenspraak met de schoolbesturen en de aanbieders voor kinderopvang geven we uitvoering aan het
vastgestelde IKC (integraal kindcentrum) uitvoeringsprogramma.

2. Bepalen voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VVE in 2020 maken twee
opvangaanbieders uit onze gemeente gebruik van deze gemeentelijke subsidie. Omdat de regeling nieuw is,
willen we weten wat het effect is op het aanbod. Daarom evalueren we in 2021 de uitvoering van de
subsidieregeling. Eind 2020 informeren we de raad via de P&C cyclus over de eerste ervaringen met de nieuwe
regeling.

3. Regisseren uitvoering Lokaal Educatieve Agenda
De LEA geeft helderheid over de beleidsmatige en uitvoerende prioriteiten (passend) onderwijs-zorg met de
thema’s van de LEA als kapstok. Dit doen we in samenhang met de partners en de samenwerkingsverbanden
PPO Delflanden en VO Delflanden. Daarbij willen we overzicht over wie doet wat en wanneer. In 2021 geven
we uitvoering aan de geactualiseerde LEA.

4. Regisseren samenwerking tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd
De Wet passend onderwijs en de Jeugdwet geven gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen de
verantwoordelijkheid voor verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De belangrijkste onderwerpen zijn
preventie en toegang, integraal aanbod en de overgang tussen onderwijssoorten. In 2021 gaan we verder met
de samenwerkingsverbanden met het project dekkend netwerk passend onderwijs; we werken aan de
toereikendheid van het onderwijsaanbod in onze regio. We zijn begonnen met het maken van een
doelgroepenanalyse en op basis daarvan ontwikkelen we een visie op specialistische voorzieningen in de regio
van het samenwerkingsverband PPO Delflanden.

Zowel in primair onderwijs als voortgezet onderwijs ontbreekt een duidelijke regisseur in de overstap. In 2021
gaan we verkennen met de samenwerkingsverbanden en omliggende gemeenten hoe die regierol er uit moet
zien, wat er door de regisseur moet worden gedaan en bij wie de regie hoort.

5. Regisseren aanpak schooluitval
In het kader van preventie en uitvoering van de Leerplichtwet regisseren we de aanpak van schooluitval en
rapporteren daarover in het Jaarverslag Leerplicht/RMC. We geven uitvoering aan de nieuwe vsv-agenda. De
vsv-agenda 2021-2024 bouwt voort op de ervaringen en successen van de afgelopen vier jaar.

6. Faciliteren samenwerking onderwijs en bedrijven
De samenwerking tussen onderwijs en bedrijven wordt door alle betrokken partijen als wenselijk en
noodzakelijk gezien. Wij participeren in het proces om deze samenwerking tot stand te brengen en faciliteren
de samenwerking als hiervoor in de regio voldoende draagvlak is bij partijen.

7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie
Met de andere gemeenten binnen de arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal maakt de gemeente afspraken over
de wijze van samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie voor 2020 en verder. Zoetermeer voert
de regie, de contactgemeenten waaronder Pijnacker-Nootdorp leveren hun bijdrage.

Wat mag het kosten?

Onderwijs
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 977 2.588 1.171 3.770 1.801 1.956

Lasten -5.716 -7.209 -5.790 -8.410 -6.554 -7.084

Totaal Onderwijs -4.738 -4.621 -4.619 -4.640 -4.752 -5.128
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Specificatie van de lasten en baten per product

Onderwijs
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
420 - Onderwijshuisvesting -3.408 -3.468 -3.109 -3.243 -3.640 -4.085

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.455 -2.720 -2.681 -2.778 -2.914 -2.999

Totaal Lasten per Taakveld -5.863 -6.188 -5.790 -6.021 -6.554 -7.084
Baten per Taakveld
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 837 904 883 995 1.155 1.203

Totaal Baten per Taakveld 837 904 883 995 1.155 1.203
Totaal saldo van baten en lasten -5.026 -5.284 -4.906 -5.026 -5.398 -5.881
Toevoegingen aan reserves
420 - Onderwijshuisvesting 148 -1.021 0 -2.389 0 0

Totaal Toevoegingen aan reserves 148 -1.021 0 -2.389 0 0
Onttrekkingen aan reserves
420 - Onderwijshuisvesting 120 1.524 267 2.732 575 659

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 20 160 20 42 72 93

Totaal Onttrekkingen aan reserves 140 1.684 288 2.775 646 753
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 288 663 288 386 646 753
Resultaat -4.738 -4.621 -4.619 -4.640 -4.752 -5.128

Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

05 Onderwijs
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

420 Onderwijshuisvesting
Indexatie VNG-norm: Door indexatie van de investeringsbudgetten voor onderwijshuisvesting met de VNG-
norm wordt een aanvullende storting in de betrokken bestemmingsreserves gedaan.

-876 876

Onderwijshuisvesting: Eenmalig budget voor het bouwrijp maken voor de nieuwbouw Kraaienest. - 60

Onderwijshuisvesting: In 2020 is eenmalig budget van het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken
beschikbaar gesteld voor het ook taakveld onderwijshuisvesting.

- 72

Reserve: De hoogte van de bestemmingsreserve Ackerswoude is afgestemd op het investeringsbudget ten
laste van de algemene reserve.

-145 145

Reserve: Eenmalig toegekend budget voor bouwrijp maken uitbreiding Stanislas. -25 -

Resultaatbestemming: Eenmalige verhuiskosten onderwijshuisvesting toegekend in 2020. -70 70

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Onderwijshuisvesting. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- -33

Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen
de Schatkaart en de Regenboog versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve.

-140 140

Overig -1 50

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Huurinkomsten: Wegvallen huuropbrengsten als gevolg van sloop Meikoninginnelaan 30a. -20 -

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door toepassing indexering VNG-norm op investeringen
onderwijshuisvesting.

- -26

Onderwijshuisvesting: Eenmalig toegekende verhuiskosten onderwijshuisvesting 2020. - -72

Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen
de Schatkaart en de Klauterbeer versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve.

-140 140

Overig 0 -3

Totaal 05 Onderwijs -1.417 1.419

Investeringen

Onderwijs
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) 0 0 429.688 0

713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) 0 45.000 0 0

713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)
 0 0 15.000 0
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Onderwijs
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) 0 0 0 15.000

713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) 0 15.000 0 0

713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2022) 0 0 0 15.000

713508 PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) 0 1.160.965 773.976 0

713514 RKB Joseph: renovatie (2024) 0 0 0 1.486.328

713569 CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018) 3.063.468 1.826.657 0 0

714006 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2021) 15.000 0 0 0

714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) 1.411.671 0 0 0

714019 Casaschool: nieuwbouw (2020) 198.781 173.781 3.363.252 2.245.502

714024 Beatrixschool: uitbreiding (2020) 0 443.752 0 0

714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2023) 0 0 15.000 0

714045 OBS Ackerswoude: permanente huisvesting 1.085.886 0 0 0

714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) 0 1.794.180 1.196.120 0

714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) 0 2.125.876 1.260.782 0

714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond 0 0 260.000 0

714059 CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022) 130.695 105.695 1.729.191 1.156.127

714060 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2022) 0 30.000 0 0

714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) 0 0 30.000 0

714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) 1.267.103 1.064.366 0 0

714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) 0 150.390 0 0

714065 CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen(2021) 30.000 0 0 0

714066 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2022) 0 30.000 0 0

714067 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2023) 0 0 30.000 0

714068 CBS Schatkaart: tijdelijke huisvesting (2022) 0 100.000 100.000 100.000

714503 'Kraaienest: inrichting groei 8 leerlingen (2022) 0 15.000 0 0

Totaal Onderwijs 7.202.604 9.080.662 9.203.009 5.017.957
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6. Collectieve voorzieningen

Pijnacker-Nootdorp beschikt over collectieve en vrij toegankelijke voorzieningen die bijdragen aan de
ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.

Algemene omschrijving

Het programma Collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen:
1. Samenkracht en burgerparticipatie;
2. Volksgezondheid;
3. Wijkteams (kernteams);
4. Preventieve voorzieningen jeugd;
5. Sportbeleid en sportvoorzieningen;
6. Cultuurvoorzieningen;
7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein;
8. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers.

Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden
behandeld. Vanuit het programma collectieve voorzieningen gaat het om algemene activiteiten en diensten,
waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele
voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zijn. Collectieve voorzieningen zijn van belang voor preventie,
het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en
ontwikkeling van inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar
vermogen

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en
participeren in de samenleving

1. Faciliteren samenkracht en
burgerparticipatie

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke
gezondheid

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams)

4. Faciliteren en regisseren preventieve
voorzieningen jeugd

5. Faciliteren van sportvoorzieningen

6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen

7. Faciliteren en regisseren preventieve en
algemene voorzieningen sociaal domein

8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en
vrijwilligers
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Met dit programma willen we bereiken dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, zich
daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappij. De bijdrage die onze
netwerkorganisaties en vrijwilligers leveren en de ondersteuning door mantelzorgers, is daarbij essentieel.

Ons uitgangspunt is dat collectieve voorzieningen aansluiten op de menselijke maat en de toestroom naar
individuele ondersteuning beperken. Op die manier ontstaat een financieel beheersbaar sociaal domein, waarin
de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente geholpen kunnen worden. Onze inzet is lokaal en regionaal
gericht op een betaalbare sociale infrastructuur.

De komende jaren hebben drie speerpunten extra aandacht:
1. In de eerste plaats willen we inwoners, verenigingen en stakeholders stimuleren zelfstandig oplossingen

te bedenken als ze een vraag hebben in het sociaal domein.
2. Ten tweede willen we meer doen aan preventie en het vroeg signaleren van problemen om erger te

voorkomen.
3. In de derde plaats willen wij arrangementen en ketensamenwerking, die mogelijkheden voor hulp

bieden die op elkaar aansluiten. Dat kan variëren van licht preventief aanbod en informele hulp tot
algemene- en maatwerkvoorzieningen.

Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de collectieve voorzieningen en het maatwerk uit programma 7,
omdat de collectieve voorzieningen de toestroom naar individuele ondersteuning moet beperken. Met het
faciliteren van culturele- en sportieve voorzieningen en activiteiten en het investeren daarin, dragen we bij aan
ontmoeting en verbinding, waardoor inwoners kunnen meedoen aan de samenleving en daaraan ook een
bijdrage kunnen leveren.

Met de monitor sociaal domein is een instrument beschikbaar waarin we de inzet en resultaten in het sociaal
domein kunnen monitoren.

Stand van zaken en vooruitblik

1. Samenkracht en burgerparticipatie
Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties
Elk jaar is € 100.000 beschikbaar voor activiteiten voor de jeugd tot en met 23 jaar, mensen met een beperking
en kwetsbare inwoners. Medio 2020 is aan zeven organisaties subsidie verleend voor structurele activiteiten
die in 2021 worden uitgevoerd. De regeling is er ook om culturele en sportieve evenementen die openbaar
toegankelijk zijn te stimuleren en te faciliteren. Halverwege 2020 is voor vier evenementen subsidie verstrekt.

Beleidskader wijken die werken
Met de wijkgerichte aanpak richten we ons op het sociaal functioneren van de wijk en stimuleren we de
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Met de Buurtknip prikkelen en nodigen we inwoners en
inwonersorganisaties uit om met initiatieven en ideeën te komen die bijdragen aan een sociale en leefbare
samenleving. In de eerste helft van 2020 zijn zeven aanvragen binnengekomen en toegekend, waarvan er één
wegens corona niet door kon gaan.

Met onze partners pakken we sociale vraagstukken aan die meer dan gemiddeld voorkomen in een bepaalde
kern of wijk. Het gaat bijvoorbeeld om schulden, eenzaamheid of gezondheidsproblemen. Onze partners zijn
Bibliotheek Oostland, Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-
Nootdorp (SWOP), de woningcorporaties en de politie.

2. Volksgezondheid
Onze gemeente is in het algemeen een ‘gezonde’ gemeente. Er is wel een aantal kwetsbare doelgroepen, dat
aandacht vraagt. In 2019 zijn we gestart met het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid. De nieuwe
nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024 is in de tweede helft van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
In het convenant 2018-2021 hebben gemeenten en JGZ gezamenlijke doelen en uitgangspunten benoemd.
Vervolgens is begin 2019 de strategische koers 2019-2022 vastgesteld. De ambities in de Strategische Koers
2019-2022 betreffen:
• Een sterke collectieve preventie binnen alle acht gemeenten;
• Van curatie naar preventie;
• Vooruitstrevend in de digitale revolutie;
• Vooruitstrevend in beleidsadvies en datamining.

Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
De aanscherping van de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft tot extra werkdruk
bij Veilig Thuis (VT) geleid. De stijging van het aantal wachtenden buiten de wettelijke termijn is in mei 2019
tot staan gebracht door een gezamenlijke inspanning van VT en de gemeenten, maar blijft aandacht vragen.
Vanaf 1 mei 2019 is wekelijks een medewerker van VT gedetacheerd bij onze kernteams. Dit verbetert de
samenwerking in lopende en nieuwe onderzoeken.

Tijdens de coronacrisis in het voorjaar 2020 was een stabilisatie van het aantal meldingen bij Veilig Thuis
Haaglanden te zien. Veilig Thuis Haaglanden monitort de situatie zodat we kunnen bijsturen als het aantal
melding weer gaat stijgen. De komende jaren staan in het teken van “het in control komen” van VT.

In 2020 zijn door het Rijk meer middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Dit zal naar verwachting ook deels ten gunste komen van de Veilig Thuis organisatie in
Haaglanden.

3. Wijkteams (kernteams)
De doorontwikkeling van de toegang sociaal domein is volop aan de gang, hierin spelen kostenbeheersing,
preventie, samenwerking met aanbieders en doorontwikkeling van vakmanschap binnen de teams een rol. In
het kader van de kostenbeheersing wordt de rol die door medewerkers uitgevoerd wordt verder uitgebreid,
het taakveld waarin zij actief zijn wordt verbreed, medewerkers doen meer en meer zelf. De samenwerking
met eventuele aanbieders en het komen tot een passend, integraal, gezinsplan is hierin de basis. We vragen
ook in grote mate kostenbewustzijn van onze medewerkers. Vanuit de regierol van medewerkers wordt het
hulpverleningsproces meer en meer geëvalueerd op basis van het behaalde resultaat, zowel individueel als
maatschappelijk.

Er is toenemende aandacht voor preventie, hetgeen ook vruchten afwerpt. Hiertoe wordt samengewerkt met
verschillende partners in het sociaal domein. Drie belangrijke ontwikkelingen zijn de verdere doorontwikkeling
van (preventieve) schuldhulpverlening, de praktijkondersteuning jeugd bij de huisartsen en de voorschools-
maatschappelijk werkers die actief zijn binnen de voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, gastouders, etc.). Allemaal ontwikkelingen die aantoonbaar intensievere vervolgtrajecten
en daarmee aantoonbaar duurdere kosten achteraf voorkomen.

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. Voor implementatie van deze
wet treffen wij de nodige voorbereidingen.

Naast bovenstaande ontwikkelingen neemt in de dagelijkse praktijk de complexiteit van en de hoeveelheid
vraagstukken toe. Schuldenproblematiek en complexe scheidingen zijn meermaals oorzaak van deze
vraagstukken. In combinatie met de opdracht van kostenbesparing is het een uitdaging te bepalen welke
verantwoordelijkheid de gemeente heeft, inzet en kosten te kaderen en te bepalen welke wet verantwoordelijk
is voor bekostiging. Ook in 2021 blijven we er aan werken om onze klanten zo goed mogelijk te helpen, binnen
de kaders van eigen kracht, normaliseren en de financiële ruimte die er is.

4. Sportbeleid en activering
We werken aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Nota sport en bewegen 2017-2020. In
2019 hebben we een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de Nota sport en bewegen. Deze hebben wij,
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conform de ambities uit het Nationaal Sportakkoord, vertaald naar een Lokaal Sportakkoord 2020-2021. In het
Lokaal Sportakkoord gaat het om drie aandachtspunten:

1. Een nog beter sluitend aanbod (met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen).
2. Meer bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl.
3. Betere samenwerking tussen sectoren (sport, onderwijs en kinderopvang).

Sinds 2013 doen we mee aan de Brede
Regeling Combinatiefuncties. Hierdoor
beschikken we over 6,0 fte aan
combinatiefunctionarissen sport (naast
1,8 fte cultuur) die samen Team4Talent
(T4T) vormen. Negentien scholen, drie
kinderopvangorganisaties, vier sport-
organisaties en één andere organisatie
betalen mee aan de uitvoering. T4T richt
zich vooral op de doelgroep jeugd. In 2019
liepen bestaande afspraken rondom T4T
af. Na evaluatie is besloten de inzet van T4T
voor twee jaar te continueren: 2020 en
2021.

Naast T4T zijn er sinds 2017 ook 1,5 fte
beweegcoaches voor de doelgroepen
senioren en aangepast sporten. De beweegcoach heeft een belangrijke rol om initiatieven te nemen, te
verbinden en uit te voeren. Hij stimuleert ook de samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsprofessionals.
De beweegcoaches werken samen met bestaande (lokale) sport- en beweegaanbieders. MEE/VTV, Ipse de Brug-
gen, Pieter van Foreest en SWOP betalen mee aan de beweegcoaches. Ook de inzet van de beweegcoaches is
eind vorig jaar geëvalueerd, omdat de projectperiode afliep. Gemeente en partners zijn een nieuwe
projectperiode overeengekomen voor drie jaar: 2020-2022.

Personen aangesloten bij een sportvereniging
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5. Sportaccommodaties
Er wordt uitvoering gegeven aan de investeringsplannen voor zowel de buitensport, als de binnensport.

Buitensport
Op sportcomplex De Groene Wijdte is een nieuw grasvoetbalveld gereed gekomen en is voetbalveld 1 een
kwartslag gedraaid en in kunstgras uitgevoerd. Hiermee is het mogelijk geworden om een vierde hockeyveld
op het complex aan te leggen. Ook realiseren wij daar extra parkeerruimte.
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Het Beheerplan buitensport 2020-2024 is vastgesteld. Hierdoor kan (onder meer) de renovatie van
kunstgrasvelden op de sportparken Centrum, 's Gravenhout en de Groene Wijdte versneld worden uitgevoerd.
Het college heeft aan de raad voorgesteld om bij het vaststellen van de meerjarenbegroting in 2021 bij SV
Nootdorp een kunstgrasveld aan te leggen in plaats van het derde WeTraveld.

Binnensport
De komende jaren investeren we in de realisatie van verschillende binnensprtaccommodaties: een nieuwe Jan
Janssenhal op de huidige locatie, een sportcarré als onderdeel van IKC Ackerswoude en een voorziening voor
de sport en het bewegingsonderwijs als onderdeel van de onderwijsontwikkelingen op de locatie aan de Groen
van Prinstererlaan (IKC Schatkaart en IKC Casaschool).

6. Cultuurvoorzieningen
De in september 2019 vastgestelde Cultuurnota met de bijbehorende uitvoeringsagenda 2019-2023 wordt
uitgevoerd. Van de acht hoofdlijnen zoals opgenomen in de Cultuurnota worden er zes reeds uitgevoerd
namelijk de Uit-agenda, meer aanbod voor jeugd, het cultuurhuis, kunst in de openbare ruimte, city marketing
en promotie, de cultuurcoach en de cultuurknip.

In februari is de Uit-agenda gelanceerd, Cultuureducatie met Kwaliteit is verlengd tot 2024 en het onderzoek
naar een cultuurhuis is in volle gang. Hiernaast is er in het Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp magazine voor de
tweede keer een artikel over cultuur geplaatst en hebben onze inwoners gestemd op een kunstwerk dat na de
zomer in het Emmapark geplaatst wordt.

Per 1 maart 2020 is de cultuurcoördinator gestart. De cultuurcoördinator kon een belangrijke rol spelen richting
het culturele veld in de coronacrisis. Ook is de Cultuurknip vastgesteld waardoor inwoners vanaf 15 juli 2020
op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van een subisidie voor culturele initiatieven.

Theater CulturA & Zo heeft een vliegende start gemaakt met meer dan 37.000 bezoekers in een half jaar tijd,
een diverse sociale- en culturele programmering en meer dan 100 bewonersinitiatieven. Het jaar 2020 heeft
voor een uitdaging gezorgd, omdat het theater gesloten werd vanwege de coronamaatregelen. De huur van
de structurele huurders zonder gemeentelijke subsidierelatie is kwijtgescholden voor de duur van de
maatregelen waardoor CulturA & Zo gesloten is. De sociale- en culturele programmering is voor zover mogelijk
doorgezet naar het najaar. CulturA & Zo heeft vanuit de samenwerking van de proeftuin 'Cultuuranker
methodiek, Cultuurparticipatie in de regio' een drietal projecten opgezet die deels in 2020 en in 2021 uitgevoerd
zullen worden.

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit is voortgezet waardoor leerlingen van het
basisonderwijs en het middelbaar onderwijs ook in de periode 2021-2024 in aanraking kunnen komen met
kunst en cultuur via school. In 2021 zal voor het eerst Kijk|Kunst plaatsvinden in CulturA & Zo, waardoor de
leerlingen een echte theaterervaring op kunnen doen in de eigen gemeente.

Vanwege de coronacrisis zijn verschillende structurele en eenmalige culturele activiteiten verplaatst, die zijn
gesubsidieerd via de Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen. Ondanks de coronamaatregelen is De
Verbeelding wel door gegaan, zij het in aangepaste vorm. In 2019 zijn drie gemeentelijke monumenten
gesubsidieerd voor onderhoud of restaturatie en in 2020 zijn meerdere aanvragen binnen gekomen. Er is een
comité samengesteld, zodat onze gemeente nu onderdeel uit maakt van de Open Monumentendag. Tevens is
de lijst met gemeentelijke monumenten in 2020 (naar verwachting) aangevuld met verschillende
monumentwaardige panden.

7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein
Preventief jeugdbeleid
Op basis van het kader preventief jeugdbeleid investeren we in jongeren zodat ze gezond, veilig en kansrijk
opgroeien. Concrete acties hebben we vastgelegd in het uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid. Specifieke
thema’s met het onderwijs worden besproken binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). We blijven investeren
in de verbinding tussen zorg, onderwijs en kernteam. We willen hiermee problemen zoveel mogelijk voorkomen
of er anders vroeg bij zijn om erger te voorkomen. Eind 2020 evalueren we onze inzet op basis van het kader
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preventief jeugdbeleid. Het beleid wordt herzien en wordt onderdeel van een bredere gemeentelijke visie op
preventie 0 tot 100 jaar.

Doorontwikkeling van de algemene voorzieningen
De algemene voorzieningen in onze gemeente zijn gericht op preventie en het afvangen van
maatwerkvraagstukken, door inzet van vrijwilligers en de sociale omgeving van inwoners met een hulpvraag.
Daarnaast richt de ontwikkeling van de algemene voorzieningen zich op het verbinden van de algemene
(gesubsidieerde) voorzieningen met de maatwerkvoorzieningen. Hiermee vergroten we de doelmatigheid en
vormen we een aansluitend pallet van ondersteuningsmogelijkheden voor onze inwoners.

In 2020 staan vier thema's centraal:
• Financiele zelfredzaamheid waaronder schuldhulpverlening:
• Gezonde levensstijl;
• Mantelzorgondersteuning;
• Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) .

In de tweede helft van 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe visie op de algemene
voorzieningen.

Wvggz
Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Ggz (Wvggz) van kracht. De wet heeft de bedoeling om crises te
voorkomen en in te kunnen grijpen wanneer iemand vanwege een ggz aandoening voor gevaar (dreigt) te
zorgen. Tussen januari en medio juni 2020 is de wet in Pijnacker-Nootdorp vier maal ingezet om iemand
verplichte zorg op te leggen. In alle gevallen ging het om mensen die al in een instelling verbleven. Pijnacker-
Nootdorp was voordat de wet van kracht werd al ingericht op het vroegtijdig signaleren van problemen en
crises zoveel als mogelijk te helpen voorkomen.

Sluitende aanpak personen met verward gedrag
Naast de uitvoering van de Wet verplichte GGZ, blijft de sluitende aanpak personen met verward gedrag
noodzakelijk. Verward gedrag kan namelijk ook voortkomen uit dementie, een verstandelijke beperking,
middelengebruik, onjuiste medicatie of ernstige spanning. Het in 2018 geactualiseerde uitvoeringsplan is in
uitvoering. Situaties van verward gedrag kunnen gemeld worden bij het ‘meldpunt bezorgd', deze meldingen
worden direct doorgegeven aan het kernteam, dat ook direct actie onderneemt.

In 2019 heeft het kernteam 21 meldingen geregistreerd in Pijnacker-Nootdorp, vier meer dan in 2018, nog
steeds substantieel lager dan de 36 meldingen in 2017. Uit analyse lijkt de in 2018 ingezette laagdrempelige
schuldhulp bij te dragen aan het lagere niveau. In 2017 was bij twintig meldingen financiën de hoofdoorzaak
van het verwarde gedrag. In 2018 bij vier meldingen en in 2019 bij drie meldingen.

Ingezette acties lopen uiteen van het inzetten van intensieve zorg tot het in actief in beeld houden van een
situatie. Verder kunnen mensen ook direct naar de Opvang Verwarde Personen (OVP) in Delft gebracht worden,
bijvoorbeeld wanneer iemand verward wordt aangetroffen door de politie. Bij de OVP zijn in 2019 totaal
achttien mensen uit Pijnacker-Nootdorp gezien, tegenover 22 in 2018.

Collectief aanvullend vervoer
Inmiddels maken meer dan 2.000 inwoners maandelijks gebruik van de Regiotaxi. Omdat de meeste reizigers
een Wmo indicatie hebben, krijgen zij korting en betaalt de gemeente een deel van de kosten. We verwachten
de komende jaren een stijging van de kosten van de regiotaxi. De bestaande begroting van de gemeente houdt
rekening met eventuele kostenstijgingen (als gevolg van stijging CAO loon en hogere kosten doordat bedrijven
BPM op voertuigen niet meer terug kunnen vragen) en het verlagen van de Brede Doeluitkering-bijdrage door
de MRDH. Omdat het contract met de huidige vervoerders en het callcenter afloopt per 1 maart 2021, is gestart
met een nieuwe aanbesteding Regiotaxi. Hierbij is rekening gehouden met de impact van de coronacrisis op
het aanbod van reizigers.
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8. Ondersteuning vrijwillers en mantelzorgers
In november 2020 vindt de vierde editie van de 'Week van de Mantelzorg' plaats. Gezien de coronacrisis zal dit
wellicht op een iets andere manier vormgegeven worden. Met de 'Week van de Mantelzorg' wordt opnieuw
een blijk van waardering voor mantelzorgers op collectieve wijze in natura aangeboden.

Mantelzorgondersteuning is dinsdag t/m vrijdag bereikbaar, maar mantelzorgers kunnen iedere werkdag
terecht via het centrale nummer van de SWOP. Gezien de coronamaatregelen heeft Mantelzorgondersteuning
het aanbod voor mantelzorgers moeten aanpassen. Het contact met mantelzorgers is telefonisch voortgezet.
Hiernaast is Mantelzorgondersteuning gestart met wandelgroepen waarmee lotgenotencontact voortgezet kan
worden, rekening houdend met de 1,5 meter maatregelen. Tevens is er gestart met onderzoek naar een andere
vorm van bezoekdienst respijtzorg. Bij Mantelzorgondersteuning stonden op 29 juni 2020 394 mantelzorgers
geregistreerd. In 2019 stonden er 388 mantelzorgers geregistreerd.

Ook het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) heeft de werkzaamheden anders moeten inrichten door de
coronacrisis. De verwachting is dat vrijwilligersorganisaties door de onzekerheid over het al dan niet weer
oplaaien van het virus niet weten op welke manier zij hun vrijwilligers kunnen gaan inzetten. Dit heeft een
directe link met het aanbod van organisaties in de vacaturebank: er zullen vacatures verdwijnen uit het huidige
aanbod en nieuwe corona-gerelateerde vacatures ontstaan. Tevens wordt verwacht dat er meer gaat worden
ingezet op online trainingsaanbod, dat mensen thuis kunnen volgen in plaats van een trainingsaanbod op
locatie.

Het huidige vrijwilligersbestand van oudere inwoners zal mogelijkerwijs verminderen vanwege de verhoogde
kwetsbaarheid van de doelgroep. Aanwas van nieuwe vrijwilligers in deze leeftijdscategorie wordt mogelijk ook
moeilijker. Dit betekent dat ingezet wordt op het werven van vrijwilligers uit andere doelgroepen zoals jongeren.

9. Begraafplaatsen
De gemeente is verplicht om te voorzien in de mogelijkheid van een openbare begraafplaats. Deze voorziening
is de Algemene Begraafplaats Sint Janshof. Voor het beheer van de begraafplaats is een stichting opgericht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1.Faciliteren samenkracht en
burgerparticipatie

Uitvoeren subsidieregelingen Samenkracht en
burgerparticipatie

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en
gefaciliteerd

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke
Gezondheid

Uitvoeringsprogramma Nota lokaal
gezondheidsbeleid 2020-2024

Volksgezondheid Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de
actiepunten uit het uitvoeringsprogramma

3. Bepalen toegang sociaal domein (kern-
teams)

Invoeren richtinggevend kader en rekentool
jeugdhulp

Wijkteams Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de
voortgang

Inrichten informatievoorziening en kwaliteit
data

Wijkteams Een monitor sociaal domein die jaarlijks bij de Jaarrekening
wordt gepresenteerd en meting cliëntervaring middels het
instrument Sensemaker

4. Faciliteren en regisseren preventieve
voorzieningen jeugd

Uitvoeren van geactualiseerd
uitvoeringsplan preventie op het onderdeel
jeugd

Samenkracht en
burgerparticipatie

Uitvoeringsplan is samen met het veld in uitvoering

5. Faciliteren sportvoorzieningen Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en
bewegen / lokaal sportakkoord

Sportbeleid en activering Thematische uitvoering actiepunten volgens beleidsnota /
lokaal sportakkoord

Uitvoeren investeringsplan sportvoor-
zieningen PN 2018: Kwaliteitsverbetering en
uitbreiding hockey- en voetbalcapaciteit

Sportbeleid en activering Resultaten volgens investeringsplan sportvoorzieningen
PN 2018

Uitvoeren accommodatieplan binnensport
2018

Sportbeleid en activering Resultaten volgens accommodatieplan binnensport 2018

Uitvoeren beheerplan buitensport
2020-2024

Sportbeleid en activering Resultaten volgens beheerplan buitensport 2020-2024

6. Faciliteren culturele voorzieningen Uitvoeren cultuurnota Cultuurpresentatie,
productie en participatie

Uitvoeren van cultuurnota middels Uitvoeringsagenda
2020-2023

7. Faciliteren en regisseren preventieve en
algemene voorzieningen in het sociaal
domein

Uitvoeren subsidieplan Fonds 1818,
jaarprogramma 2021

Schulhulpverlening en
Sociaal domein

Verbeterd werkproces, kwaliteit
vrijwilligersondersteuning, kennsiniveau, data en
datagebruik
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Rol Activiteit Taakveld Resultaat
Dagbesteding voor inwoners met dementie
in wijkcentra

Sociaal domein Kwalitatief goede dagbesteding voor inwoners met
dementie en vermindering van zorgdruk van hun
mantelzorgers

Uitvoeren Wet verplichte GGZ Samenkracht en
burgerparticipatie

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels
uitvoeringsagenda

Uitvoeren Sluitende aanpak personen met
verward gedrag

Samenkracht en
burgerparticipatie

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de
voortgang

8. Faciliteren ondersteuning mantelzor-
gers en vrijwilligers(zorg)

Uitvoeren van de Week van de mantelzorg Samenkracht en
burgerparticipatie

Week van de mantelzorg

Toelichting
1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregelingen waarmee we verschillende initiatieven in de
samenleving stimuleren en faciliteren. Daarnaast werken we met onze partners en SBJ Samen Sterk, verder
aan de ontwikkeling van netwerken rondom de thema's financiële zelfredzaamheid, kwetsbare ouderen
(waaronder mantelzorg) en een gezonde levensstijl.

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke Gezondheid
Samen met de GGD en de lokale partners werken we aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2020-2024.

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams)
Zoals verwoord in de stand van zaken, gaan we de ontwikkelingen die zich voordoen in onze toegang monitoren.
Voor de kernteams houden we de wachtlijsten en kosten in de gaten en kijken we of de formatie in onze toegang
voldoende is toegerust op de nieuwe taken en nieuwe werkwijze. Waar nodig rapporteren we hierover via de
P&C cyclus.

4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd
We voeren het Kader preventie jeugd uit. Daarnaast werken we samen met onze partners aan een project om
de visie op preventie sociaal domein te actualiseren. Oplevering hiervan is voorzien bij de Kadernota 2021.

5. Faciliteren van sportvoorzieningen
De komende jaren blijven we investeren in onze sportvoorzieningen. In 2021 ronden we de werkzaamheden
op sportcomplex De Groene Wijdte af en vervangen we de toplagen van de (kunstgras)velden 2, 6 en 8. Op
sportcomplex 's Gravenhout vervangen wij een grasveld voor een kunstgrasveld. 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.

De inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent en van de beweegcoaches zetten we voort.
Hiermee stimuleren we het sport- en beweeggedrag van onze jeugd, senioren, mensen met een beperking en
een chronische aandoening en faciliteren we sportaanbieders bij het verbreden van het sport- en
beweegaanbod. In 2021 evalueren we de inzet van Team4Talent. Met uitvoering van het Lokaal Sportakkoord
dragen we bij aan onze eigen ambities op het gebied van sport, bewegen, zorg, welzijn en gezondheid en
ondersteunen we de ambities uit het Nationaal Sportakkoord.

6. Faciliteren cultuurvoorzieningen
In 2021 voeren we samen met inwoners en het culturele veld de Cultuurnota uit op basis van de
Uitvoeringsagenda 2020-2023. CulturA voert de activiteiten uit die zijn voortgekomen uit de samenwerking in
het kader van de proeftuin 'Cultuuranker methodiek, Cultuurparticipatie in de regio'.

7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het 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. We zien nieuw aanbod
bij vervoer, maaltijden, bewegen en welzijn op recept.
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In 2018 hebben we een netwerk gevormd waarin het gemeentelijk team schulddhulp en de gesubsidieerde
partijen samenwerken. Doel is het voorkomen van schulden en het duurzaam afwikkelen van problematische
schulden bij huishoudens. Het netwerk heeft een subsidie aangevraagd bij Fonds 1818. Hiervoor is voor een
periode van drie jaar een subsidie van totaal 80.000 Euro toegekend door Fonds 1818. Steeds wordt een jaarplan
opgesteld en uitgevoerd, waarbij samen doen en samen leren de werkwijze vormt.

De komende jaren groeit de groep inwoners in de leeftijd 75-plus sterk in onze gemeente. Tot 2025 is dit 30%
en ook de jaren daarna zet dit groeipercentage door. Hierdoor verwachten we een toenemende vraag naar
ondersteuning bij dementie. We willen inwoners met beginnende dementie dichtbij huis opvangen en een
goede dagbesteding bieden. Hiermee geven we ook hun mantelzorgers wat respijt bij hun taak. Door
ondersteuning dichtbij aan te bieden kan het sociale netwerk van de inwoners beter betrokken blijven. Ook
biedt het organiseren van dagbesteding vanuit de algemene voorzieningen goede randvoorwaarden om een
integraal pakket aan ondersteuning te bieden, waarbij naast professionele begeleiding ook vrijwilligers worden
ingezet. Naast de inhoudelijke argumenten moet deze maatregel ook bijdragen aan de kostenbeheersing.

In 2021 voeren we de Wet verplichte GGZ uit en het plan van aanpak personen met verward gedrag.

8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
We streven ernaar om jaarlijks de ‘Week van de Mantelzorg’ te organiseren. Hiermee bieden we onze
mantelzorgers op collectieve wijze een blijk van waardering aan. Deze week wordt uitgevoerd door SBJ Samen
Sterk, een samenwerkingsverband tussen SWOP, Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Midden Holland (StJJMH).

Wat mag het kosten?

Collectieve voorzieningen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 2.888 1.780 2.024 1.398 1.388 1.342

Lasten -15.929 -15.151 -15.824 -15.474 -15.522 -15.554

Totaal Collectieve voorzieningen -13.041 -13.371 -13.800 -14.075 -14.135 -14.211
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Specificatie van de lasten en baten per product

Collectieve voorzieningen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
510 - Sportbeleid en activering -523 -657 -624 -496 -496 -496

520 - Sportaccommodaties -3.910 -3.268 -3.570 -3.752 -3.786 -3.932

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie -696 -869 -841 -838 -854 -786

540 - Musea -14 -87 -59 -59 -59 -59

560 - Media -886 -896 -932 -932 -932 -932

610 - Samenkracht en burgerparticipatie -6.386 -6.206 -6.061 -6.058 -6.059 -6.014

620 - Wijkteams -1.057 -686 -895 -797 -797 -797

710 - Volksgezondheid -2.197 -2.329 -2.393 -2.393 -2.393 -2.393

750 - Begraafplaatsen en crematoria -171 -153 -151 -149 -147 -146

Totaal Lasten per Taakveld -15.840 -15.151 -15.524 -15.474 -15.522 -15.554
Baten per Taakveld
510 - Sportbeleid en activering 68 130 130 0 0 0

520 - Sportaccommodaties 1.119 1.070 1.004 1.004 1.004 1.004

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie 72 15 15 15 15 15

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 197 184 187 187 187 142

620 - Wijkteams 40 0 14 0 0 0

750 - Begraafplaatsen en crematoria 4 12 12 12 12 12

Totaal Baten per Taakveld 1.500 1.410 1.363 1.219 1.219 1.173
Totaal saldo van baten en lasten -14.341 -13.741 -14.161 -14.255 -14.304 -14.380
Toevoegingen aan reserves
520 - Sportaccommodaties 0 0 -300 0 0 0

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie -89 0 0 0 0 0

Totaal Toevoegingen aan reserves -89 0 -300 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves
510 - Sportbeleid en activering 0 43 0 0 0 0

520 - Sportaccommodaties 625 133 433 176 165 165

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie 191 193 144 4 4 4

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 573 0 0 0 0 0

620 - Wijkteams 0 0 84 0 0 0

Totaal Onttrekkingen aan reserves 1.388 370 661 180 169 169
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 1.299 370 361 180 169 169
Resultaat -13.041 -13.371 -13.800 -14.075 -14.135 -14.211

Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

06 Collectieve voorzieningen
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

510 Sportbeleid en activering
Resultaatbestemming: In 2020 via resultaatbestemming eenmalig € 43.242 toegekend voor T4T. -43 43

Overig 0 -10

520 Sportaccommodaties
Kapitaallasten: De hogere lasten worden veroorzaakt door investeringen in onder andere aanleg nieuwe
toplagen op de kunstgrasvelden in sportparken 's-Gravenhout en Centrum en het nieuw aangelegde veld
10 in sportpark de Groene Wijdte.

- -267

Reserve: Ter dekking van de afschrijvingslasten van het kunstgrasveld op sportpark 's-Gravenhout wordt een
bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

300 -300

Specifieke uitkering sport (SPUK): Gedurende vier jaar is de SPUK-regeling van kracht. Hierbij kan een subsidie
aangevraagd worden ter compensatie van niet compenseerbare btw. Deze wordt door het ministerie van
VWS pas in het lopend jaar toegekend.

-80 -
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06 Collectieve voorzieningen
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- -28

Overig 15 -7

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Reserve: Vanuit de reserve Gevolgen Corona wordt € 14.000 onttrokken voor kwijtschelding huur. -14 -

Resultaatbestemming: In 2020 is vanuit de uitvoeringsagenda eenmalig een budget van € 35.035 toegekend
voor de uitvoering van de Cultuurnota.

-35 35

Overig 0 -7

540 Musea
Monumenten: De afwikkeling van de monumentensubsidie 2019 heeft in 2020 plaatsgevonden. - 30

Overig - -2

560 Media
Subsidies: Het beschikbaar budget voor de subsidie aan de JGZ is geïndexeerd. - -36

Overig - 0

610 Samenkracht en burgerparticipatie
Algemeen budget SD: Van een algemeen budget Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2020 € 89.000
ingezet op andere onderdelen en taakvelden binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld voor dekking van
kosten van extern advies of externe inzet. Afhankelijk van de behoefte wordt het budget 2021 ook als zodanig
ingezet.

- -89

Algemeen budget SD: Voor de bekostiging van overkoepelende werkzaamheden binnen het Sociaal Domein
(adviezen/trainingen e.d.) is in 2021 een bedrag beschikbaar. Vanwege de toegenomen vraag hiernaar in
afgelopen jaren is dit budget hoger dan in 2020.

- -17

Bijstelling Sociaal Domein: Met deze budgettoevoeging worden de uitvoeringsbudgetten Sociaal Domein
op dit taakveld gelijkgesteld aan het laatst bekende realisatieniveau.

- -45

GR Servicebureau : De gemeentelijke bijdrage aan de vastgestelde begroting 2021 van het Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden is hoger dan in 2020.

- -18

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -95

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo
geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 428

Overig 3 -18

620 Wijkteams
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -11

Jeugdhulp: Het door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in 2021 in rekening te brengen
bedrag is regionaal afgestemd en bedraagt € 95.566 meer dan in 2020.

- -96

Voorschools maatschappelijk werk: In 2021 vindt er extra inzet plaats op de activiteit voorschools
maatschappelijk werk. Als dekking voor deze kosten wordt er € 84.000 uit de reserve Sociaal Domein
onttrokken.

98 -98

Overig - -3

710 Volksgezondheid
Gemeenschappelijke regeling GGD: Het beschikbare budget voor deelname aan de gemeenschappelijke
regeling GGD is aangepast aan de vastgestelde begroting GGD Haaglanden 2021.

- -33

Subsidies: Het beschikbare budget voor de subsidie aan het JGZ is geïndexeerd. - -71

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld.
De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- 40

Overig - 0

750 Begraafplaatsen en crematoria
Overig - 2

Totaal 06 Collectieve voorzieningen 244 -673

Investeringen

Collectieve voorzieningen
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

718205 DGW: korfbalvelden - toplaag (2022) 0 185.000 0 0

718280 Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019)SPUK 51.737 0 0 0

718281 Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag(2019)SPUK 199.650 0 0 0
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Collectieve voorzieningen
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

718282 Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk (2022) 0 97.000 0 0

718286 DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021) 455.000 0 0 0

718287 DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021) 455.000 0 0 0

718288 DGW: kunstgrasveld 2 - toplaag (2021) 455.000 0 0 0

718291 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen - bouwkundig (2022) 0 2.098.200 1.398.800 0

718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022) 0 0 800.000 0

718293 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021) 28.100 28.100 640.680 427.120

718294 Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras onderb(2021)SPUK 300.000 0 0 0

719228 Ackerswoude, gym accom - bouwkosten(2017) SPUK 585.743 0 0 0

719238 PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020) 0 868.285 0 0

719239 RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) 0 868.285 0 0

719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) 0 0 868.285 0

719241 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) 1.140.180 0 0 0

719242 Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) 21.938 21.938 500.175 333.450

719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) 0 520.971 347.314 0

719244 Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang (2019) 351.216 0 0 0

719246 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: kinderopvang (2019) 702.433 468.288 0 0

719249 CulturA: reviseren lift (2022) 0 30.000 0 0

719250 CulturA: verlichting theater (2022) 0 50.000 0 0

719251 CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022) 0 80.000 0 0

719252 CulturA: vervangen installatie keuken (2022) 0 60.000 0 0

719254 Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein '21 50.000 542.500 0 542.500

Totaal Collectieve voorzieningen 4.795.997 5.918.567 4.555.254 1.303.070
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7. Individuele voorzieningen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die
het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.

Algemene omschrijving

Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende acht onderdelen:
1. Inkomensregelingen;
2. Begeleide participatie;
3. Arbeidsparticipatie;
4. Schuldhulpverlening;
5. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+;
6. Geëscaleerde zorg 18+;
7. Maatwerkdienstverlening 18-;
8. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp.

We willen bereiken dat iedereen als volwaardig lid kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Of zoals
het in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 staat: al onze inwoners doen mee in de samenleving en niemand
staat aan de kant.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en
ontwikkeling van kwetsbare inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar
vermogen

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en
participeren in de samenleving

1. Bepalen individuele inkomensonder-
steuning

2. Bepalen individuele ondersteuning bij re-
integratie, participatie en schuldhulpverlening

3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo

4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp

5. Bepalen handhaving en fraude sociaal
domein

6. Verbinden collectieve voorzieningen aan
maatwerkvoorzieningen

De komende jaren gaan we door met het ontwikkelen van de transformatie waarin de publieke waarde leidend
is: we zijn mensgericht en bieden passende en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners
in een kwetsbare positie.

In onze visie op het sociaal domein hebben inwoners aandacht voor elkaar en vinden ze het normaal om zoveel
mogelijk zelfredzaam en zelfwerkzaam te zijn. Een doelmatig werkend professioneel vangnet voor inwoners
die het niet op eigen kracht redden is het sluitstuk in dit perspectief.
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De gemeente heeft een bepalende rol bij de inzet van de individuele voorzieningen. Dit vanuit verschillende
wettelijke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet
inburgering en regelingen die daarmee verband houden zoals de Wet schuldbemiddeling. Uitgangspunt is om
(waar nodig) ontschot hulp te bieden vanuit de verschillende regelingen.

Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om de sterk stijgende kosten in het Sociaal Domein een halt toe te
roepen. Maatregelen om kosten te beheersen worden in de komende jaren verder geimplementeerd. Hierbij
kijken we niet alleen naar de toegang, het aanbod en samenwerking met zorgaanbieders, het (preventieve)
aanbod en samenwerking met maatschappelijke partners, maar ook kritisch naar onze eigen organisatie. Om
zo ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen blijven verlenen. Deze is zo licht en zo kort mogelijk,
maar wel adequaat en passend, binnen verantwoorde financiële kaders (zie hiervoor de paragraaf Sociaal
domein).

Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 6 ‘collectieve voorzieningen’. In programma 6
worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld die voorliggend of aanvullend zijn op de individuele
persoonsgebonden voorzieningen. Deze voorliggende voorzieningen spelen een cruciale rol bij preventie, het
vroeg signaleren van problemen en een beroep doen op de eigen mogelijkheden van inwoners.

Stand van zaken en vooruitblik

1.  Inkomensregelingen
Op 1 januari 2020 werden 475
bijstandsuitkeringen verstrekt. Het aantal
huishoudens met een bijstandsuitkering is
aanzienlijk lager dan het landelijk
gemiddelde, namelijk 16,4 per 1.000
inwoners.

In 2016 en 2017 zagen we nog een groei
van het aantal uitkeringen. Vanaf 2018 is
dit gedaald en gestabiliseerd. Dit kan
worden verklaard door de lagere
taakstelling huisvesting
vergunninghouders en de economisch
gunstige(re) omstandigheden. Inwoners
kunnen makkelijker werk vinden en
hoeven geen beroep te doen op een
bijstandsuitkering.

We zien dat het steeds moeilijker wordt om inwoners met een bijstandsuitkering naar werk te bemiddelen. Dit
komt door inburgeringsverplichtingen, taalproblemen, gezondheidsproblemen of geldproblemen. Vaak een
combinatie ervan. We hebben daarom in 2019 een plan van aanpak opgesteld om participatie te bevorderen.
De verwachtte hogere uitstroom in 2020 is gestagneerd door de maatregelen tegen de bestrijding van het
coronavirus. Door het vertragend effect verwachten we in 2021 een hogere instroom van inwoners die als
gevolg van de coronamaatregelen hun baan zijn verloren. Ook verwachten we een groter beroep op bijstand
van ex-zelfstandigen die zich gedwongen zien hun onderneming te beëindigen. Hoe groot de instroom zal zijn
laat zich moeilijk voorspellen. Dit is mede afhankelijk van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen.

In 2021 wordt het plan van aanpak voortgezet. Hiervoor zijn (met het oog op de nieuwe doelgroepen)
prioriteiten bijgesteld. Ook gaan we door met het verder verbeteren van het digitale klantvolgsysteem.

Met het Werkgeverservicepunt Zuid-Holland Centraal wordt intensief samengewerkt. Zij bemiddelen en
plaatsen kandidaten met een korte(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Met hen en de andere gemeenten in Zuid-
Holland Centraal is een sector gerichte aanpak ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op kansrijke sectoren: Zorg &
Welzijn, Transport &Logistiek, Groen en Detailhandel.

Personen met een bijstandsuitkering
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In 2019 is de armoedemonitor uitgevoerd. Onze gemeente heeft 804
minimahuishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal
minimum. Dit is 3,7 % van alle huishoudens. In 2015 waren dit 794
huishoudens.

In onze gemeente wonen 13.549 kinderen. Hiervan groeien 680 kinderen
op in een minimahuishouden. Dit bedraagt 5% van alle opgroeiende
kinderen in Pijnacker-Nootdorp. Het aantal minimahuishoudens met
kinderen is licht gedaald, maar het aantal minimakinderen is gestegen.
Gemiddeld gezien hebben de minimahuishoudens in 2018 dus meer
kinderen dan de minimahuishoudens in 2015.

De grafiek geeft vanwege BBV-voorschriften een andere indicator dan het
aantal kinderen in minimahuishoudens. Namelijk het aantal kinderen in
uitkeringsgezinnen. In 2018 was dit 3,1% in Pijnacker-Nootdorp en 6,5%
landelijk.

Ook in 2021 kunnen kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130% gebruik maken van het kindpakket
van Stichting Leergeld. Ook kunnen zij lid worden van een sport- of cultuurvereniging via het Jeugdfonds sport
en cultuur. De overeenkomsten met de Stichting Leergeld en Jeugdfonds sport en cultuur zijn in 2020 met drie
jaren verlengd. Ook is de Rotterdampas te koop. Voor minimahuishoudens is deze met korting beschikbaar.

2.  Begeleide participatie
Op 1 januari 2020 werkten 35,8 SE (is ongeveer gelijk aan een fte) op grond van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw). Hiervan zijn 26,4 SE zijn werkzaam bij Werkse! in Den Hoorn en 9,4 SE werken bij DSW in Zoetermeer.
In 2019 is een onderzoek naar de mogelijkheden voor de toekomst van de Wsw gedaan. De Wsw zelf uitvoeren
is (iets) goedkoper, maar er zijn ook (financiele) risico's voor een kwetsbare doelgroep. Op basis van het
onderzoek is besloten vanaf 2020 met met Werkse! en DSW te blijven samenwerken. In 2020 zijn de
overeenkomsten met Werkse! en DSW verlengd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid om twee
maal met een jaar te verlengen.

Vanaf 2017 moeten gemeenten beschutte werkplekken aanbieden. In 2020 is het maximaal aantal beschutte
werkplekken 11. Deze inwoners werken bij Werkse! in Den Hoorn en DSW in Zoetermeer.

Tot slot wonen in onze gemeente 85 inwoners (jongeren) met een doelgroepverklaring. Deze jongeren komen
bij ons in beeld via de netwerkoverleggen met het speciaal onderwijs en door warme overdracht van VO/MBO
scholen. Een deel van deze jongeren gaat werken met een loonkostensubsidie. Er zijn loonwaardemetingen
gedaan om te bepalen welke loonwaarde ze hebben op de werkplek. Dat is de basis voor de vergoeding die we
de werkgever betalen via een loonkostensubsidie. Vaak gaat hier een periode van intensieve begeleiding aan
vooraf. Hierin worden de vaardigheden en uitstroomkansen van deze jongeren beoordeeld.

Kinderen in uitkeringsgezinnen
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3. Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie
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De netto arbeidsparticipatie van onze inwoners was in 2019 74,8%. In Nederland was dit 68,8%. Netto
arbeidsparticipatie betekent het percentage van de werkzame inwoners, ten opzichte van de mensen die
potentieel kunnen werken.

Banen
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In 2019 waren er in onze gemeente 421 banen per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar. Landelijk is dit 677 per 1.000
inwoners. Een groot deel van onze inwoners werkt dus niet binnen de gemeente. Ook voor onze inwoners met
een bijstanduitkering betekent dit dat zij voor werk voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van
werkgelegenheid in de regio (zie ook programma 2). Daarom werken wij in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland
Centraal samen met de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en
Voorschoten, het UWV en VNO-NCW.

De gevolgen van de Coronamaatregelen voor de arbeidsparticipatie en het aantal banen laat zich moeilijk
voorspellen. Uiteraard zullen we dit goed monitoren.
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Lopende re-integratievoorzieningen
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Onze inzet is gericht op het vergroten van de (arbeids)participatie van onze inwoners. Met het voeren van
frequente, intensieve en persoonlijke gesprekken krijgen we de inwoners goed in beeld. Om inwoners aan het
werk te helpen worden re-integratievoorzieningen ingezet. Bijvoorbeeld de werkacademie en bemiddeling via
het werkgeversservicepunt. Daarnaast hebben wij een top-30 aanpak ontwikkeld. Inwoners worden hier
intensief en groepgewijs getraind. Inwoners die nog niet bemiddelbaar zijn, worden geplaatst op re-
integratietrajecten om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Bijvoorbeeld: Biesieklette, Make a move en
het Traject Onderhoud Openbare ruimte. Individuele bemiddeling van vergunninghouders naar werk loopt via
traject ‘Grenzeloos’. Hierbij is aandacht voor culturele aspecten en gewoonten op de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Specifiek voor jongeren is er een jongerencoach. Hij bemiddelt jongeren naar werk,
leerwerkplekken en stages. Recent is een bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau gerealiseerd. Hierdoor
zijn alle jongeren tot 27 jaar zonder werk en opleiding in beeld.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Wij zijn in 2020 begonnen met de voorbereiding op de
nieuwe wet. Dit doen we intern, lokaal en regionaal. Wij hebben hiervoor nauw contact met SWOP en het
Taalhuis van Bibliotheek Oostland. In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal wordt intensief
samengewerkt. De mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van taallessen wordt onderzocht. Onze gemeente
doet mee aan een pilot 'brede intake'. Dit is een van de vereisten in de nieuwe wet inburgering.

4. Schuldhulpverlening
Sinds 2019 voeren we schuldhulpverlening in eigen beheer uit. De samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Zoetermeer is beëindigd. Sinds 2020 is onze gemeente toegelaten als lid van de NVVK. Deze
certificering houdt in dat onze dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Gedragscodes
Schulphulpverlening.

Op 1 januari 2020 hebben 151 inwoners een schuldhulpverleningstraject. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen vier soorten trajecten: 100% betalingsregeling, 100% herfinanciering, schuldregelingen tegen finale
kwijting en saneringskrediet tegen finale kwijting.

Daarnaast wordt aan 44 inwoners flankerende ondersteuning ingezet. Het gaat hierbij om externe
bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching en/of toeleiding naar de Wet schuldsanering natuurlijke
personen.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat iedere vier jaar een beleidsplan wordt vastgesteld.
Het huidige beleidsplan loopt af in 2020. Daarom wordt in 2021 voor de periode 2021 - 2024 een nieuw
beleidsplan vastgesteld. Dit wordt in 2020 voorbereid.

In februari 2020 zijn we gestart met de pilot Vroeg Eropaf Pijnacker-Nootdorp. Met woningbouwvereniging
Rondom Wonen, waterbedrijf Dunea en een zestal zorgverzekeraars is een convenant gesloten om
betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren. Vroegsignaleren van schulden wordt ingezet ter voorkoming
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van problematische schulden. Eind 2020 wordt deze pilot geevalueerd en over de toekomstige uitvoering
geadviseerd.

5. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en maatwerkdienstverlening 18+

WMO-clienten met een maatwerkarrangement
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Het aantal voorzieningen Wmo per 10.000 inwoners blijft vergeleken met het gemiddelde in Nederland laag.
Dit komt doordat wij een relatief jonge bevolking hebben. Ook zien we dat een deel van de hulpvragen in het
collectieve aanbod wordt opgevangen. Wel zien we een toename van het aantal hulpvragen. Ook worden ze
complexer. Deze ontwikkelingen hebben te maken met een groei van de doelgroep. Ook wonen onze inwoners
langer thuis. De nieuwe wetgeving voor de eigen bijdrage blijkt ook van invloed op de toename van het aantal
hulpvragen.

Verder zien we dat de tarieven voor hulp bij het huishouden onder druk staan, door afspraken over loonstijging
die in de cao's worden gemaakt door de gespannen marktsituatie. Ook de tarieven voor hulpmiddelen staan
onder druk.

In 2021 zetten we de transformatielijn van de afgelopen jaren door en scherpen die aan op basis van ervaringen.
Dit doen we door:
• Preventieve algemene voorzieningen in te zetten (het ondersteunen van inwoners bij hun hulpvragen

met inzet van vrijwilligers). Hiermee willen we de druk op de maatwerkvoorzieningen verlichten. Het
ondersteunen van mantelzorgers is hierbij een speerpunt.

• Resultaatgericht werken.
• Het optimaliseren van doelmatige ondersteuning. We maken stappen in het datagedreven werken. We

krijgen een steeds beter beeld van de vraag van onze inwoners, de resultaten van onze interventies en
de trends.

• Tenslotte hebben we aanvullende maatregelen ontwikkeld om de kosten te beheersen en werken we
die uit.

6. Geëscaleerde zorg 18+
Wij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De
centrumgemeente Delft ontvangt het rijksbudget en organiseert de voorzieningen.

De gemeente Delft bepaalt naast de toegang tot de voorzieningen, ook de hoogte van de eigen bijdrage. Vanaf
2021 moeten wij dit zelf organiseren. We maken een beweging van beschermd wonen, naar beschermd thuis.
Dat wil zeggen: perspectief ontwikkelen in de eigen woning in plaats van meer problemen en in een instelling
terechtkomen.

Het afgelopen jaar is het tempo van deze decentralisatie van taken vertraagd onder invloed van voortschrijdend
inzicht bij de landelijke overheid en centrumgemeenten. Niettemin zetten wij met centrumgemeente Delft
stappen om gezamenlijke escalatie van problematiek zoveel mogelijk te voorkomen. Dat moet uiterlijk in 2021
leiden tot nieuwe samenwerkingsafspraken met de centrum- en regiogemeenten.

82



7. Maatwerkdienstverlening 18-

Jongeren met jeugdhulp
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10,4% van onze jongeren van 0-18 jarigen heeft in 2019 een jeugdhulpvoorziening gekregen. Dit is licht
afgenomen ten opzichte van 2018. Toen was dit 10,8%.

Vanaf 2018 zien we de kosten voor jeugdhulp stijgen. De kostenstijging is in onze gemeente minder dan in de
omringende gemeenten. Het Servicebureau H10 verklaart deze stijging door de toename van de hulpvragen
en de intensiteit van zorg. Maar ook door wisseling van de aangeboden zorg en de harmonisatie van tarieven.

De maatregelen om kosten te beheersen die in 2020 zijn vastgesteld, worden verder uitgevoerd. Via regionale
ontwikkeltafels, worden er door gemeenten in de regio Haaglanden met aanbieders over de verdere
implementatie van resultaatsturing en kostenbeheersing gesprekken gevoerd. Indien nodig worden er
tussentijds afspraken gemaakt met aanbieders en/of worden contracten gewijzigd.

In 2021 wordt gestart met het implementeren van de in 2020 ontwikkelde regiovisie 2021-2025. Deze Regiovisie
geeft ook de verbinding tussen jeugdhulp en andere aanpalende velden in het sociaal domein, de samenwerking
met de jeugdhulpaanbieders, de bovenregionale samenwerking, de samenwerking tussen de gemeenten en
de governance weer.

8. Geëscaleerde zorg 18-
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Van onze jongeren tot 18 jaar had 0,5 % in 2019 te maken had met jeugdbescherming. Landelijk is dat 1,1%.
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Jongeren met jeugdreclassering
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Het percentage jongeren tot 18 jaar die in 2019 te maken had met jeugdreclassering is 0,1%. Landelijk ligt dit
percentage op 0,3%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Bepalen individuele Inkomensonder-
steuning

Uitvoeren armoedemonitor Inkomensregelingen Inzicht in armoede en het gebruik van minimaregelingen

2. Bepalen individuele ondersteuning bij re-
integratie, participatie en
schuldbemiddeling

Uitvoeren maatregelen plan van aanpak
participatie

Arbeidsparticipatie (deels ook
Begeleide participatie)

Voortgangsrapportage over de resultaten van genomen
maatregelen en eventuele bijsturing daarvan in eerste
kwartaal 2021

Maximale ondersteuning aan inwoners met
een arbeidsbeperking

Begeleide participatie Meer kwetsbare inwoners aan het werk

Implementeren van de wet inburgering Arbeidsparticipatie Inburgeringsvoorzieningen ingekocht (regionaal) en
vastgestelde beleidsregels en verordeningen

Herijken beleidsplan Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Vastgesteld beleidsplan Schuldhulpverlening 2021
-2024

3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo Implementeren resultaat gericht werken bij
begeleiden Wmo

Maatwerkvoorzieningen
(Wmo)

Aansturen aanbieders op effectieve ondersteuning

Aanscherpen beleidsregels en Verordening
Wmo

Maatwerkvoorzieningen
(Wmo)

Beheersing van oplopende kosten voor Wmo maatwerk

Anticiperen op de decentralisatie
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen

Geescaleerde zorg 18+ Vastgesteld regionaal convenant maatschappelijke
opvang en beschermd wonen

4. Bepalen individuele voorzieningen
jeugdhulp

Aanpak kostenontwikkeling Jeugdhulp;
effectief uitvoeren van lokale en regionale
beheersmaatregelen om ‘ in control’ te
komen en te blijven

Maatwerkdienstverlening 18- Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de
resultaten van de genomen (lokale en regionale)
beheersmaatregelen en eventuele bijsturing daarvan

Transformatie; zowel lokaal als regionaal
uitvoering geven aan de wettelijke
transformatie-opgave waaronder
resultaatgerichte inkoop 2020-2024 en
Regiovisie jeugdhulp

Maatwerkdienstverlening 18- Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de
resultaten van de brede wettelijke transformatie-
opgave binnen de jeugdhulp

5. Bepalen handhaving en fraude sociaal
domein

Inzet van handhavers in het sociaal domein Sociaal Domein Resultaten via het jaarverslag Sociaal Domein

6. Verbinden collectieve voorzieningen aan
maatwerkvoorzieningen

Ontwikkelen visie op het voorliggend veld Sociaal Domein Beleidsplan Visie op preventie in het Sociaal Domein. Zie
ook programma 6

Evalueren pilot Vroeg Eropaf Pijnacker-
Nootdorp

Schuldhulpverlening Evaluatierapport met aanbevelingen voor de
toekomstige uitvoering

Toelichting
1. Bepalen individuele inkomensondersteuning
In 2021 voeren wij de armoedemonitor over het jaar 2020 uit. Hierdoor krijgen wij inzicht in armoede en het
gebruik van minimaregelingen binnen de gemeente. Bij het professionaliseren van onze dienstverlening
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betrekken we de aanbevelingen uit de armoedemonitor en het rekenkameronderzoek naar armoede en
schulden.

2. Bepalen individuele ondersteuning bij re-integratie, participatie en schuldhulpverlening
In 2021 voeren we het plan van aanpak Participatie verder uit. Hierin zijn maatregelen opgenomen om de
uitstroom en participatie van inwoners met een grote(re) afstand te bevorderen. Met het voeren van frequente,
intensieve en persoonlijke gesprekken krijgen we de inwoners goed in beeld. Zo kunnen we hen stappen richting
werk laten zetten. We besteden extra aandacht aan doelgroepen met ontwikkelingsmogelijkheden, zoals
alleenstaande ouders en statushouders. Om (lokale) werkgevers te ondersteunen zetten wij een jobcoach in.
Tevens wordt ingezet op het versterken van de banden met (lokale) werkgevers. Ook worden de re-
integratievoorzieningen tegen het licht gehouden en afgezet tegen de behoeften van onze inwoners en
werkgevers.

We signaleren in onze dienstverlening aan inwoners vaak financiële problemen. Om deze problemen integraal
aan te pakken willen wij onze dienstverlening rondom schuldhulpverlening verder professionaliseren. Wij doen
dit inmiddels als NVVK gecertificeerde organisatie. De Wet schulphulpverlening vereist dat iedere vier jaar een
beleidsplan wordt vastgesteld. Het huidige beleidsplan eindigt in 2020.

Daarnaast treedt op 1 juli 2021 de nieuwe Wet inburgering in werking. Dit vereist het maken van beleidsmatige
keuzes voor de uitvoering hiervan. Deze worden vastgelegd in beleidsregels, verordeningen en werkinstructies.
Ook moeten taallessen en inburgeringstrajecten worden ingekocht, naar verwachting middels regionale
aanbesteding.

3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo
Met het verder ontwikkelen van resultaatgericht werken bij begeleiding willen we aanbieders beter aansturen
op de effectiviteit van hun ondersteuning en de doelgerichtheid.

De beleidsregels en de Verordening maatschappeljke ondersteuning worden aangescherpt, zodat deze weer
in lijn zijn met de actuele regelgeving, de kwaliteit en eenduidigheid van de beoordeling van een aanvraag is
geborgd en de kosten van Wmo maatwerkvoorzieningen beheersbaar worden. Deze worden in 2021
geïmplementeerd.

Wij moeten maatschappelijke opvang en beschermd wonen vanaf 2022 zelf organiseren. Wij hebben een
preventieve manier van werken, die helpt te voorkomen dat inwoners gebruik moeten maken van
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Toch vragen intensievere vormen om een zekere schaalgrootte
(regionale samenwerking). In het regionale convenant notitie maatschappelijke opvang en beschermd wonen,
worden in 2021 keuzes uitgewerkt.

4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp
De komende periode staat grip krijgen en houden op de kostenontwikkeling in de jeugdhulp centraal. Dit willen
we bereiken door gericht en efficiënt aan de wettelijke transformatie-opgaven te werken. De invoering van
resultaatgerichte inkoop en het versterken van de samenwerking tussen de kernteams en de huisartsen krijgen
prioriteit. Hierover wordt gerapporteerd via de P&C-producten.

5. Bepalen handhaving en fraude sociaal domein
Binnen het sociaal domein zijn twee handhavers aangesteld. Deze hebben de taak om oneigenlijk gebruik en
misbruik van gemeenschapsgeld te voorkomen en te bestrijden, dit in aansluiting op de Nota misbruik en
oneigenlijk gebruik (2019). Binnen de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18+ (Wmo) en
maatwerkvoorzieningen 18- is dit relatief nieuw. Lokale en regionale ervaringen vormen de basis om onze
werkwijze in 2021 verder uit te rollen.

6. Verbinden collectieve voorzieningen aan maatwerkvoorzieningen
Ook in 2021 geven we verder vorm aan onze transformatieopgave. We ontwikkelen activiteiten en diensten
die voorliggend of aanvullend zijn op de individuele persoonsgebonden voorzieningen. Deze voorliggende
voorzieningen spelen een cruciale rol bij preventie, het vroeg signaleren van problemen en een beroep doen
op de eigen mogelijkheden van inwoners.
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We willen onze subsidiemiddelen optimaal gebruiken. Hiervoor zijn we zijn we op zoek naar de meest effectieve
ondersteuning voor de beste prijs. Effectiviteit is van groot belang. Hiervoor actualiseren we onze visie op de
algemene voorzieningen in het sociaal domein.

Wat mag het kosten?

Individuele voorzieningen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 9.054 8.228 8.140 7.915 7.913 7.913

Lasten -30.327 -29.178 -30.349 -29.556 -29.557 -29.556

Totaal Individuele voorzieningen -21.274 -20.950 -22.209 -21.641 -21.643 -21.643

Specificatie van de lasten en baten per product

Individuele voorzieningen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
630 - Inkomensregelingen -10.419 -8.821 -10.030 -10.031 -10.032 -10.032

640 - Begeleide participatie -2.841 -2.994 -2.974 -2.974 -2.974 -2.974

650 - Arbeidsparticipatie -1.085 -1.172 -1.232 -1.007 -1.007 -1.007

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.798 -2.053 -2.071 -2.071 -2.070 -2.070

671 - Maatwerkdienstverlening 18+ -3.091 -3.196 -3.377 -3.377 -3.377 -3.377

672 - Maatwerkdienstverlening 18- -10.496 -10.353 -9.984 -9.465 -9.465 -9.465

681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ -24 -25 -26 -26 -26 -26

682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- -573 -565 -655 -606 -606 -606

Totaal Lasten per Taakveld -30.327 -29.178 -30.349 -29.556 -29.557 -29.556
Baten per Taakveld
630 - Inkomensregelingen 8.345 7.614 7.615 7.636 7.634 7.634

640 - Begeleide participatie 58 50 0 0 0 0

650 - Arbeidsparticipatie 133 0 0 0 0 0

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 104 109 111 90 90 90

671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 189 189 189 189 189 189

Totaal Baten per Taakveld 8.829 7.961 7.915 7.915 7.913 7.913
Totaal saldo van baten en lasten -21.499 -21.217 -22.434 -21.641 -21.643 -21.643
Onttrekkingen aan reserves
630 - Inkomensregelingen 0 25 0 0 0 0

650 - Arbeidsparticipatie 225 137 225 0 0 0

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 104 0 0 0 0

Totaal Onttrekkingen aan reserves 225 266 225 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 225 266 225 0 0 0
Resultaat -21.274 -20.950 -22.209 -21.641 -21.643 -21.643
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Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

07 Individuele voorzieningen
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

630 Inkomensregelingen
Bijstandsuitkeringen: Voor 2021 is de verwachting dat het gehele BUIG budget dat bestemd is voor
bijstandsuitkeringen wordt besteed waardoor de lasten hoger zijn. In 2020 werd rekening gehouden met
een € 0,5 miljoen onderuitputting.

- -500

Bijzondere bijstand: Na 2020 is er geen budget beschikbaar voor de Rotterdampas. Als gevolg hiervan zijn
er op dit taakveld lagere lasten in 2021.

- 40

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -10

Resultaatbestemming: In 2020 is er via resultaatbestemming een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld
voor het PVA 'Werken, werken aan en meedoen'.

-25 25

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -757

Overig 1 -7

640 Begeleide participatie
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. - -99

Sociale werkvoorziening: Als centrumgemeente ontvangt de gemeente Delft ook de Rijksvergoeding sociale
werkvoorziening voor de deelnemers uit onze gemeente. Tot 2020 kwam een deel van deze vergoeding (2
medewerkers) aan onze gemeente toe en is het budget jaarlijks tussentijds aangepast. Wanneer blijkt dat
dit in 2021 weer het geval is worden zowel de uitgaven als de inkomsten op dit taakveld aangepast.

-50 50

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 69

Overig - 0

650 Arbeidsparticipatie
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -26

Participatie: Voor de uitvoering van het plan van aanpak Werken aan werk en meedoen is vanuit de reserve
Sociaal Domein € 225.000 beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het participatiebudget.

225 -225

Resultaatbestemming: In 2020 is er € 137.000 toegevoegd aan dit taakveld vanuit het rekeningresultaat
2019. In 2021. In de Kadernota 2020 is reeds € 60.000 opgenomen zodat de afwijking ten opzichte van 2020
€ 77.000 bedraagt. Dit is een incidentele mutatie die in 2021 niet plaatsvindt.

-137 77

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 117

Overig 0 -4

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -47

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -49

Woonvoorzieningen: Bij de verstrekking van een omvangrijke Wmo voorziening in 2020 is ervoor gekozen
om deze te activeren en de jaarlijkse afschrijvingslasten ten laste van dit taakveld te brengen.

- -24

Woonvoorzieningen: In 2020 vond een incidentele bijdrage uit de reserve Sociaal Domein plaats ten behoeve
van een woningaanpassing. Dit veroorzaakt in 2021 een afwijking van € 104.000 aan zowel de baten- als de
lastenkant van dit taakveld.

-104 104

Overig 2 -2

671 Maatwerkdienstverlening 18+
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -88

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen
financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -88

Overig - -5

672 Maatwerkdienstverlening 18-
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -417

kostenbeheersing SD: De uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregelen in het sociaal domein resulteert
in een besparing van € 750.000. Voor dit bedrag is het budget 2021 lager dan in 2020. Voor 2022 en verder
is dit € 1.250.000.

- 750

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Maatwerkdienstverlening 18-. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen
financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 6

Overig - 29

681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+
Overig - -1

682 Maatwerk geescaleerde zorg 18-
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -23

Verbeterplan GI's: Met de toevoeging van dit budget worden maatregelen inzake het verbeterplan
Gecertificeerde Instellingen uitgewerkt. Het verbeterplan behelst o.a. het uniformiseren van de tarieven
tussen de jeugdhulpregio's, waaronder Haaglanden, en een verlaging van de caseload.

- -67

Overig - 0

Totaal 07 Individuele voorzieningen -88 -1.171
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Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.
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8. Veiligheid en duurzaamheid

Pijnacker-Nootdorp heeft een veilig, schoon en duurzaam woon- en leefklimaat.

Algemene omschrijving

Het programma Veiligheid en duurzaamheid bestaat uit vijf onderdelen:
1. Crisisbeheersing en brandweer;
2. Openbare orde en veiligheid;
3. Riolering;
4. Afval;
5. Energietransitie.

Met de uitwerking van deze onderdelen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. Dit willen we
bereiken samen met onze inwoners, organisaties, ondernemers en bestuurlijke partners. Daarom stimuleren
en faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan een veilige, duurzame en energieneutrale
gemeente.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Veilige woonkernen met oog voor
duurzaamheid waar inwoners, ondernemers en
organisaties zich actief inzetten en zich
betrokken voelen

Een veilige gemeente om in te wonen, te
werken en te recreëren

Een duurzame en energieneutrale gemeente

1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en
leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven
en partners

2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te
kunnen wonen, werken en recreëren

3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die
bijdragen aan een duurzame en
energieneutrale gemeente

Pijnacker-Nootdorp wil zich onderscheiden met een veilig en duurzaam woon- en leefklimaat voor mens en
dier. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met inwoners, organisaties, ondernemers, politie en brandweer
te werken aan de veiligheid van wijk of buurt. Daarvoor ondersteunen we Wijktoezicht, Burgernet en WhatsApp
Buurtpreventie. Inwoners worden aangemoedigd om aan de veiligheid van hun woning te werken, door onder
andere het Politiekeurmerk Veilig Wonen toe te passen.

Het is onze plicht ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast en de volksgezondheid wordt
beschermd. Dat doen we onder meer met het Gemeentelijk Rioleringsplan. Afval halen we op volgens de aanpak
Omgekeerd Inzamelen. Zo willen we samen met Avalex en onze inwoners het restafval verminderen. Bovendien
kunnen op die manier de grondstoffen zo goed mogelijk worden gescheiden om hergebruik mogelijk te maken.

In 2050 komt alle energiegebruik in onze gemeente uit hernieuwbare bronnen. En als het kan nog eerder. Deze
ambitie staat in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en in het beleid dat is vastgelegd in de thematische
structuurvisie Duurzame Energie en Energieneutraliteit. We willen concrete doelen en stappen afspreken om
deze ambitie te bereiken, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Die doelen en
stappen moeten het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen, de energietransitie en circulaire
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grondstoffenstromen te realiseren. We zetten een heldere marsroute uit door het opstellen van een
energietransitieplan. Daarbij horen tussenresultaten die we kunnen meten. Zo hebben wij meer invloed op
deze grote thema’s, waarbij we afspraken vastleggen in een klimaatconvenant.

Stand van zaken en vooruitblik

1. Crisisbeheersing en brandweer
De volgende maatregelen en activiteiten op het gebied van de fysieke veiligheid zijn gestart en deels al
uitgevoerd:
• In het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 van de brandweer richt de brandweer zich op drie pijlers:

energietransitie (en de gevolgen hiervan voor brandveiligheid), verdichting (en gevolgen hiervan voor
bereikbaarheid voor de brandweer) en duurzame inzetbaarheid.

• De ingezette lijn ten aanzien van zelfredzaamheid op het gebied van brandveiligheid wordt voortgezet.
Inmiddels zijn in onze gemeente vier zogenoemde ‘brandweerambassadeurs’ actief. Dit zijn door de
brandweer opgeleide bewoners, die voorlichting aan huis geven over brandveiligheid.

• In regionaal verband wordt gewerkt aan een nieuw plan Bevolkingszorg, waarmee de gemeentelijke
crisisorganisatie beter en breder is toegerust op allerlei calamiteiten.

• Samen met de GHOR en zorgaanbieders wordt in regioverband aan een aanpak gewerkt, waardoor bij
calamiteiten beter de zorg aan zelfstandig wonende minder zelfredzame personen geregeld kan
worden.

2. Openbare orde en veiligheid
Doelen en prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn vastgelegd in het Integraal
Veiligheidsplan 2018-2022. De prioriteiten zijn:
• Veilige en leefbare wijken en kernen.
• Verminderen van (jeugd)overlast, alcohol- en drugsgebruik.
• Tegengaan van ondermijning.

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 Handhavingsuitvoeringsprogramma.

1. Veilige en leefbare wijken en kernen
In het algemeen doet onze gemeente het goed op het gebied van veiligheid. In 2019 is het aantal diefstallen
uit woningen uitgekomen op 1,4 per 1.000 inwoners, waarmee de dalende tendens van voorgaande jaren is
doorgezet. De komende jaren blijven we werken aan vermindering en voorkoming van woninginbraken. Dat
doen we onder meer door middel van het ondersteunen van WhatsApp-groepen, wijktoezicht en het Donkere
Dagen Offensief.

Diefstallen uit woning
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Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte is in Pijnacker-Nootdorp licht gestegen van
2,6 in 2018 naar 2,8 per 1.000 inwoners in 2019 (5,4 in Nederland).

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
ruimte)
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Het aantal geweldsmisdrijven blijft dalen. Van 3,1 per 1.000 inwoners in 2018, naar 2,6 in 2019.

Geweldsmisdrijven
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Het aantal winkeldiefstallen in 2019 komt uit op 1,1 per 1000 inwoners.

Winkeldiefstallen
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2. Verminderen (jeugd)overlast, alcohol- en drugsgebruik
We zijn positief over de ontwikkeling van de jeugd in onze gemeente. Er is een klein aantal jongeren dat voor
overlast zorgt. Het aantal meldingen van jeugdoverlast fluctueert. In 2018 waren er 278 meldingen. Het aantal
verwijzingen naar Halt is in 2019 ten opzichte van 2018 licht gestegen naar 75. Met het jeugd- en jongerenwerk
en de driemensschappen (jongerenwerker, wijkmanager en wijkagent) blijven we werken aan het terugdringen
van de overlast.

Meldingen jeugdoverlast

2014 2015 2016 2017 2018
273 311 286 351 278

Verwijzingen Halt
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Alcoholgebruik op jonge leeftijd is schadelijk en het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren
onder de achttien is op grond van de Drank- en Horecawet verboden. We zetten in op preventie. Zo zijn er
onder meer voorlichtingsbijeenkomsten op scholen georganiseerd. Ook sportverenigingen worden
ondersteund bij het verminderen van het alcoholgebruik door jongeren. Er vindt ook toezicht- en handhaving
bij horeca, detailhandel en sportverenigingen plaats. Daarnaast doen zich ook andere fenomenen voor zoals
gameverslaving en gebruik van lachgas. Beiden zullen meegenomen worden in het nieuwe preventieve
gezondheidsbeleid (Programma 6). Ten aanzien van lachgas zal ook samen met de politie toezicht en handhaving
plaatsvinden.

3. Tegengaan van ondermijning
Bij ondermijning gaat het om verschillende vormen van criminaliteit. Deze criminaliteitsvormen hebben als
overeenkomst dat boven- en onderwereld zich op een manier vermengen, waarbij de fundamenten van de
rechtsstaat worden aangetast. Het gevaar van ondermijning is dat het vertrouwen van de samenleving in
reguliere instanties verdwijnt. We werken aan eeen structurele aanpak om ondermijning tegen te gaan. Dat
doen we op drie manieren, namelijk door bewustwording, door informatie te delen en door gebruik te maken
van beleid, regelgeving en vergunningen, toezicht en handhaving. Er is een ondermijningsbeeld voor de
gemeente opgesteld en een weerbaarheidsscan. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak voor de komende
jaren opgesteld.

3. Riolering
Het beheer en onderhoud van de riolering wordt uitgevoerd volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
2018-2021, dat in 2018 is vastgesteld. In het GRP staat hoe de wettelijke zorgplicht wordt ingevuld die de
gemeente heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater.

In het GRP wordt ook de reden en de hoogte van de rioolheffing uitgelegd. Met de zorg voor riolering wordt
gewerkt aan bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving en bescherming
van het milieu en de natuur.
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In de afvalwaterketen wordt samengewerkt met het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Dat is een
netwerkorganisatie van de gemeenten en drinkwaterbedrijven die rondom onze gemeente liggen.

4. Afval
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!”. We willen
bereiken dat ten minste 75% van de grondstoffen uit huisvuil wordt hergebruikt. Of dat er maximaal 100 kg
restafval per inwoner per jaar is.

In 2021 wordt het project afgerond om het Het Nieuwe Inzamelen
gemeentebreed in te voeren. 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.

5. Energietransitie
Ambitie en beleid
We willen dat Pijnacker-Nootdorp in 2050 een energieneutrale gemeente
is. Daarvoor is beleid gemaakt (2016) voor de komende tien à vijftien jaar.
Dit beleid is vastgelegd in de thematische structuurvisie Duurzame Energie
en Energieneutraliteit en de Bodemenergievisie.

Als uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 heeft de raad in
februari 2019 de startnotitie Energietransitieplan vastgesteld. Dit plan
biedt inzicht op welke wijze we de ambitie van energieneutraliteit willen

bereiken. Het Energietransitieplan geeft invulling aan de marsroute naar 2050, waarin de acties staan die nodig
zijn om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Het energietransitieplan bestaat uit een drietal
deelproducten, de energiemix, het participatieplan en de energietransitievisie.

De energiemix geeft weer op welke wijze de energievraag (elektriciteit en warmte) zich ontwikkelt in Pijnacker-
Nootdorp richting 2030 en 2050. Daarnaast geeft de energiemix inzicht in de wijze waarop deze vraag ingevuld
kan worden. Er wordt een inschatting gegeven in termijnen van 10 jaar tot aan het jaar 2050. Op deze wijze
helpt de energiemix de discussie over energietransitie richting te geven. De energiemix is door de raad
vrijgegeven voor participatie met de samenleving. Het participatieproces is gekoppeld aan het
participatieproces voor de omgevingsvisie. De uitkomsten van de energiemix leiden namelijk tot ruimtelijke
ingrepen, welke integraal afgewogen moeten bij het opstellen van de omgevingsvisie. Het participatieproces
stond in de planning om te starten in het voorjaar van 2020. In verband met de coronacrisis is dit uitgesteld
tot het najaar van 2020.

In 2020 moet het aandeel hernieuwbare energie 15% zijn. Bij hernieuwbare energie gaat het om elektriciteit
en warmte. In 2017 was de opgewekte hernieuwbare energie 7,7% van het totale energieverbruik in onze
gemeente. Dit ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (6,8%).

Omvang huishoudelijk restafval
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Hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt uit zon, wind, waterkracht of
biomassa. Onze gemeente scoorde in 2018 met hernieuwbare elektriciteit
4,2%. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 18,5%. Door het grote
verbruik van de glastuinbouw scoort onze gemeente lager dan gemiddeld.
Hernieuwbare elektriciteit komt in onze gemeente vooral uit zonne-
energie. In onze gemeente wordt geen hernieuwbare energie opgewekt
door wind.

De productie van duurzame elektriciteit met behulp van zonne-energie is
in 2018 met 55% gestegen ten opzichte van 2017. In 2018 werd 3,6% van
het gemeentelijke elektriciteitsverbruik opgewekt met zonnepanelen. Dit
is 0,5% van het totale energieverbruik van de gemeente.

Hernieuwbare warmte wordt opgewekt uit onder meer verbranding van
afval, biomassa, Warmte Koude Opslag (WKO) en aardwarmte. Het
aandeel opgewekte hernieuwbare warmte kwam in 2017 voor onze
gemeente uit op 9,2% tegen 5,4% landelijk.

Uitvoering
We werken op verschillenden fronten aan de energietransitie. Het betreft onder andere:
• We stimuleren onze inwoners om energiemaatregelen te nemen. Hiervoor kunnen ze bij de gemeente

energieadvies krijgen en geld lenen om zulke maatregelen uit te voeren. De voorwaarden van de
gemeentelijke duurzaamheidslening zijn gunstig. Inwoners kunnen de rente van de lening betalen met
de besparing die de energiemaatregelen opleveren.

• De gemeente heeft met succes een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling Regeling Reductie
Energieverbruik. In totaal is ongeveer 667.000 euro beschikbaar voor inwoners van de gemeente om
te besteden aan energiebesparende maatregelen. De gemeente is hiervoor een samenwerking
aangegaan met de WoonWijzerWinkel. Door middel van een vouchercode kan korting verkregen
worden op artikelen.

• In 2018 is de Warmte Samenwerking Oostland van start gegaan. Dat is een samenwerking van onze
gemeente, de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen en LTO Glaskracht. Warmte
Samenwerking Oostland organiseert de warmtevraag in het Oostland. Met deze samenwerking geven
we de ontwikkeling van een regionaal warmtenetwerk met voeding door lokale bronnen een impuls.
In 2019 is een eerste verkenning opgesteld voor Oostland en Pijnacker-West. Er is een onderzoek gestart
naar de mogelijkheden voor Regio Ypenburg/Nootdorp/Noukoop-Balijade. De warmtevraag in de regio
is echter niet volledig op te vangen met alleen lokale bronnen. Restwarmte uit de Rotterdamse haven
is nodig als ondersteuning. Om deze reden richt de WSO zich ook op het ministerie van EZK en de
Gasunie om een aansluiting op de zogeheten Leiding door het Midden te realiseren.

• De 23 MRDH-gemeenten, vier waterschappen en de provincie werken sinds 2018 aan een Regionale
Energiestrategie (RES). Deze energiestrategie is een instrument om op basis van de
Klimaatakkoorddoelen gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit,
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie
infrastructuur. In het voorjaar van 2020 is de concept versie van de RES opgeleverd. De gemeenteraden
en de staten hebben de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het concept. Deze worden
dan meegenomen in het vervolgproces om te komen tot een definitieve RES. Deze moet in het voorjaar
van 2021 gereed zijn.

• De gemeente heeft een aanvraag voor een bijdrage gedaan voor Klapwijk in het kader van het landelijke
Programma Aardgasvrije Wijken. Door de herinrichting van de wijk in het kader van klimaatbestendig
Klapwijk te combineren met de aanleg van een warmtenet kan de hele wijk relatief eenvoudig van het
gas af worden gehaald. De beoordeling van de aanvraag door het Rijk volgt in het najaar van 2020.

Hernieuwbare electriciteit
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Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en
leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en
partners

Handhavingsuitvoeringsplan 2020 Openbare orde en
veiligheid

Resultaten conform het
Handhavingsuitvoeringsplan

Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2020-2021 Openbare orde en
veiligheid

Resultaten conform het uitvoeringsplan
Integrale veiligheid

2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen
wonen, werken en recreëren

Handhavend optreden met het oog op openbare orde
en veiligheid

Openbare orde en
veiligheid

Voortgangsrapportage over inzet en
prioriteiten op basis van uitvoeringsplan Inte-
grale veiligheid en Handhavingsuitvoeringsplan

3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die
bijdragen aan een duurzame en energieneutrale
gemeente

Opstellen Energietransitieplan, inclusief
uitvoeringsprogramma

Energietransitie Een vastgesteld Energietranistieplan om te
komen tot een energienietrale gemeente in
2050

Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale
warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de
glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-
Nootdorp

Energietransitie Voortgangsrapportage over inzet en
prioriteiten conform plan van aanpak verduur-
zaming warmtevoorziening

Uitvoering jaarplan 2020/2021 Warmte
Samenwerking Oostland

Samenwerken Regionale Energie Strategie Rotterdam
Den Haag

Energietransitie Regionale Energie Strategie Rotterdam Den
Haag

Continueren uitrol elektrische laadpalen Energietransitie Nieuwe concessie voor elektrische laadpalen

Klimaatbestendig en gasloos Klapwijk Energietransitie Bij toekenning van de gevraagde bijdrage aan
het Rijk wordt hier een gedetailleerd plan voor
opgesteld

Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van
hemelwaterafvoer en riolering

Riolering Uitvoering conform Gemeentelijk
Rioleringsplan 2018 - 2021

Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de
gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg volgens
de Gemeenschappelijke regeling samenwerking
gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater

Riolering Uitvoering conform Gemeenschappelijke
regeling

Invoeren Omgekeerd Inzamelen volgens
Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen

Afval Uitrol Omgekeerd Inzamelen in vervolgwijken;
meer grondstoffen, minder restafval

Toelichting
1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en
partners
We werken aan onze veiligheid en leefbaarheid volgens het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2021.
We stimuleren activiteiten waarbij inwoners, organisaties en bedrijven bijdragen aan de veiligheid in hun directe
woon- en leefomgeving. Dat zijn onder andere Burgernet, wijktoezicht en WhatsApp Buurtpreventie. Nieuwe
inwoners krijgen informatie van de brandweer over brandveilig leven.

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.

2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren
Hierbij maken we gebruik van het Handhavingsuitvoeringsprogramma. We hanteren een informele
handhavingsaanpak (‘in contact’) bij overtredingen, meldingen en de afhandeling van klachten. Wanneer de
informele aanpak niet werkt, zetten we formele handhaving in. De prioriteiten voor de komende jaren zijn:
• Toezicht en handhaving winkelcentra, woonwijken en bedrijventerreinen;
• Naleving van de regels bij het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar;
• Het aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken op het gebied van hondenpoep;
• Het bijplaatsen van (grof) afval bij verzamelcontainers in wijken en buurten;
• Parkeeroverlast van auto’s in wijken en winkelcentra.

Voor zowel de aanpak van overlast door hondenpoep, als het bijzetten van (grof) afval gebruiken we een
hotspot-benadering. Hotspots worden volgens een plan gecontroleerd. Alle betrokkenen (handhaving,
servicebedrijf en Avalex) werken samen aan het terugdringen van de overlast. Mensen die afval buiten de
containers zetten, krijgen (indien traceerbaar) een boete. Samen met Avalex zorgen we ervoor dat dit afval ook
weer snel wordt opgeruimd.
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We verdubbelen de capaciteit voor toezicht en handhaving openbare ruimte om de leefbaarheid en veiligheid
in het algemeen te vergroten en meer preventief te kunnen werken.

Vanaf 2020 verzorgt de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als centrumgemeente van de Gemeenschappelijke
regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater, het beheer en onderhoud van de
gemalen in de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg.

3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale
gemeente
In 2021 wordt de uitvoering van de werkzaamheden uit het Plan van Aanpak Verduurzaming
Warmtevoorziening en het opstellen van het Energietransitieplan verder voortgezet.

De afgelopen jaren is beleid gemaakt voor energieneutraliteit en zijn (voorzichtige) stappen gezet in de
uitvoering. Het percentage hernieuwbare energie dat wordt opgewekt in onze gemeente loopt achter op het
landelijke gemiddelde. Willen we de beleidsdoelstellingen bereiken, dan moeten we meer gaan doen. De
oplossingen zoeken we in een mix van maatregelen: bijvoorbeeld energiebesparingsmaatregelen, geothermie,
zonne-energie en (lokale) warmtenetten. In beeld is gebracht wat de lokale mogelijkheden zijn voor de opwerk
van hernieuwbare energie, dit is vertaald in de concept-energiemix. De uitvoering is niet alleen een taak van
de overheid. De energietransitie vraagt inzet en een gedragsverandering van inwoners, bedrijven,
(sport)verenigingen en andere partijen in de samenleving. Om inwoners en bedrijven te informeren en over
te halen om een bijdrage te leveren, wordt zwaar ingezet op participatie. Aangezien participatie op meerdere
beleidsonderwerpen gewenst is, is ervoor gekozen om de energietransitie te koppelen aan het opstellen van
de omgevingsvisie. Energieopwekkende maatregelen kennen over het algemeen ruimtelijke gevolgen welke
het beste in samenhang onderzocht en beoordeeld moeten worden.

Een 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. In 2020 zijn we hiermee aan de slag gegaan. De campagne “Met
Energie Aan de Slag is geintroduceerd en de gesprekken met professionele partijen en bewoners zijn gaande.
In het verlengde hiervan heeft de gemeente een RRE (Regeling Reductie Energie)-bijdrage ontvangen voor
kleinschalige maatregelen aan huis. Ook is een aanvraag gedaan voor Klapwijk in het kader van het landelijke
Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma is erop gericht om te leren van de aanstaande warmtetransitie
in Nederland, van aardgas naar alternatieve warmtebronnen. De ervaringen die opgedaan worden in Klapwijk
kunnen gebruikt worden bij het opstellen van de overige gebiedsvisies.

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 huidige concessie voor het plaatsen en exploiteren van elektrische laadpalen loopt af. De rijksoverheid zet
stevig in om elektrisch rijden te stimuleren. Dit vraagt ook meer elektrische laadpalen in de (semi)openbare
laadpalen. Er wordt gewerkt aan een aanbesteding voor het verlenen van een nieuwe concessie. Dit traject
start in het najaar van 2020 en wordt in 2021 afgerond. Parallel hieraan wordt een onderzoek uitgevoerd naar
het optimaliseren van de laadinfrastructuur in de gemeente.

In 2020 is de conceptversie van de RES Rotterdam Den Haag opgeleverd. De RES is een bouwsteen voor ons
Energietransitieplan. Ons Energietransitieplan concretiseert weliswaar op gemeentelijke niveau de lokale
opgave in concrete plannen, maar regionale samenwerking en afstemming blijven noodzakelijk om de
uitvoering voor (boven)regionale zaken krachtig op te pakken.

De woonwijzerwinkel is het energieloket binnen onze gemeente. Zij geeft informatie en verzorgt
energieadviezen aan huis. Deze diensten zullen opnieuw in de markt worden gezet, waarbij de dienstverlening
wordt afgestemd met onze campagne “Met Energie Aan de Slag” en het opstellen van het energietransitieplan.
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Wat mag het kosten?

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 13.901 15.892 14.668 14.840 14.942 15.045

Lasten -17.802 -20.192 -19.100 -18.964 -19.065 -19.169

Totaal Veiligheid en duurzaamheid -3.901 -4.300 -4.432 -4.123 -4.123 -4.123

Specificatie van de lasten en baten per product

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
110 - Crisisbeheersing en brandweer -4.534 -3.606 -3.784 -3.784 -3.784 -3.784

120 - Openbare orde en veiligheid -949 -1.105 -1.097 -1.097 -1.097 -1.097

720 - Riolering -4.436 -5.883 -5.823 -5.931 -6.033 -6.136

730 - Afval -5.581 -6.346 -6.417 -6.417 -6.417 -6.417

740 - Milieubeheer -1.801 -3.251 -1.978 -1.734 -1.734 -1.734

Totaal Lasten per Taakveld -17.302 -20.192 -19.100 -18.964 -19.065 -19.169
Baten per Taakveld
110 - Crisisbeheersing en brandweer 162 0 0 0 0 0

120 - Openbare orde en veiligheid 95 74 76 76 76 76

720 - Riolering 5.396 6.980 6.759 6.864 6.966 7.069

730 - Afval 6.452 7.329 7.688 7.888 7.888 7.888

740 - Milieubeheer 17 679 12 12 12 12

Totaal Baten per Taakveld 12.122 15.063 14.535 14.840 14.942 15.045
Totaal saldo van baten en lasten -5.180 -5.129 -4.565 -4.123 -4.123 -4.123
Toevoegingen aan reserves
740 - Milieubeheer -500 0 0 0 0 0

Totaal Toevoegingen aan reserves -500 0 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves
110 - Crisisbeheersing en brandweer 889 0 0 0 0 0

720 - Riolering 0 50 0 0 0 0

730 - Afval 630 0 0 0 0 0

740 - Milieubeheer 260 779 133 0 0 0

Totaal Onttrekkingen aan reserves 1.779 829 133 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 1.279 829 133 0 0 0
Resultaat -3.901 -4.300 -4.432 -4.123 -4.123 -4.123
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Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

08 Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

110 Crisisbeheersing en brandweer
Veiligheidsregio Haaglanden: op basis van de begroting 2021 van de VRH is het budget verhoogd. - -178

Overig - 0

120 Openbare orde en veiligheid
Overig 1 8

720 Riolering
DPRA-voucher: In 2019 en 2020 is eenmalige subsidie ontvangen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA). Hiervan is in 2020 nog € 129.000 beschikbaar.

- 129

Gemalendienst NAD: Door formatievermindering wordt minder overhead toegerekend aan de
gemalendienst.

-40 40

Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door
naar 2021.

- -195

Resultaatbestemming: In 2019 is het eerste deel van de subsidie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) ontvangen. Het niet uitgegeven deel van € 50.000 is via resultaatbestemming overgebracht
naar 2020.

-50 -

Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)' is
in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers.

-199 199

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Riolering. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op
het begrotingsresultaat.

- -130

Overig 18 17

730 Afval
Afvalinzameling: De verwachte opbrengsten voor gescheiden inzameling zijn naar beneden bijgesteld. -140 -

Afvalinzameling: Het budget is verhoogd op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2021 met Avalex. - -83

Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting
staat in de paragraaf lokale heffingen.

492 -

Overig 7 12

740 Milieubeheer
Reserve: Eenmalige inzet van de bestemmingsreserve energie-neutrale gemeente ten behoeve van
duurzaamheid.

- 516

Reserve: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen
ten behoeve van duurzaamheid.

-516 -

Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor
verduurzaming woningen particulieren.

-30 30

Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een eenmalig budget ten behoeve van het
actieplan geluid beschikbaar gesteld.

-100 100

RRE-subsidie: Eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen van het rijk in 2020 ten
behoeve van duurzaamheid.

-667 -

RRE-subsidie: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE)
ontvangen ten behoeve van duurzaamheid.

- 667

Overig 0 -40

Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid -1.224 1.092

Investeringen

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

731031 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) 990.000 0 0 0

731093 Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017) 300.000 0 0 0

731097 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('22) 0 990.000 0 0

731108 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022) 0 220.000 0 0

731110 GRP18-21: overstortmeters (2021) 30.000 0 0 0

731112 GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 (2020) 1.067.057 0 0 0

731113 GRP18-21: vrijvervalriol. Klapwijk - fase 3 (2021) 0 1.067.057 0 0

731119 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023) 0 0 220.000 0

731120 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2023) 0 0 1.067.057 0

731121 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie 2023 0 0 990.000 0
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Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

731124 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024) 0 0 0 110.000

731125 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2024) 0 0 0 1.067.057

731126 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie(2024 0 0 0 990.000

Totaal Veiligheid en duurzaamheid 2.387.057 2.277.057 2.277.057 2.167.057
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9. Bestuur en dienstverlening

Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners,
instellingen en ondernemers.

Algemene omschrijving

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:
1. Bestuur;
2. Samenwerkingsverbanden;
3. Dienstverlening.

Enerzijds gaat dit programma over de voorwaarden voor het bestuur om zijn wettelijke en autonome taken te
kunnen uitvoeren en om de bestuurlijke en politieke ambities te kunnen realiseren. Hiervoor werken we samen
met maatschappelijke en bestuurlijke partners. Anderzijds gaat het programma over onze dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wat willen
we bereiken

Wat gaan we
daarvoor

doen

Een krachtig bestuur en een effectief en
efficiënt werkende dienstverlenings-
organisatie

Goede democratische besluitvorming

Onze positie in de Metropoolregio is benut

De publieksdienstverlening is naar
tevredenheid van inwoners en ondernemers

1. Zorgen voor goede besluitvorming in de
gemeenteraad en het college en in verbinding
met de samenleving

2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van
intergemeentelijjke samenwerkings-
verbanden

3. Doorontwikkelen van de (digitale)
dienstverlening

Besturen doen we niet alleen, maar altijd samen met anderen en vooral met organisaties die een rol spelen in
de samenleving. In dit programma komen verschillende onderdelen van samenwerking met maatschappelijk
partners aan de orde. Onder meer:
• Hoe de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met elkaar omgaan;
• De verplichtingen over en weer van de gemeente aan de ene kant en ondernemers en maatschappelijke

organisaties aan de andere kant;
• Een evenwichtige relatie met individuele inwoners, waarbij het op de eerste plaats gaat om

dienstverlening.

Het bestuur van onze gemeente werkt niet geïsoleerd. Dat kan ook niet als je naar de geografische ligging kijkt.
Op alle beleidsterreinen is sprake van maatschappelijke samenhang, die weinig rekening houdt met
gemeentegrenzen.

Samenwerking tussen gemeenten is essentieel en soms verplicht. De specifieke positie van Pijnacker-Nootdorp
in de regio willen we zo goed mogelijk benutten voor onze inwoners en de metropoolregio.
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Stand van zaken en vooruitblik

1. Bestuur
Verder in verbinding
De raad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 24 april 2018 het Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Verder in
verbinding; iedereen doet mee en woont prettig in een duurzaam en veilig Pijnacker-Nootdorp” vastgesteld.
De ambities en afspraken die opgenomen zijn in het Hoofdlijnenakkoord zijn in september 2018 door het college
uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda waarin staat voor welke aanpak wordt gekozen om tot resultaten te
komen. Halverwege de raadsperiode hebben college en raad samen de balans opgemaakt via een midterm
review. De Uitvoeringsagenda voor de tweede helft van deze bestuursperiode is bijgesteld, rekeninghoudend
met 'het nieuwe normaal'.

Tijdens de midterm review is ook gesproken over de samenwerking tussen raad en college in het kader van
verder in verbinding. ‘In verbinding’ is immers het centrale thema van het Hoofdlijnenakkoord en de
uitvoeringsagenda, waarmee bedoeld wordt dat de inwoners, organisaties, ondernemers en raad vanuit
partnerschap en co-creatie betrokken worden. Dit zegt alles over de bestuursstijl en de rollen die ingenomen
worden bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord. De raad ziet voor zichzelf met name een
verantwoordelijkheid in de relatie met het college én in de relatie met de samenleving, terwijl het college het
versterken van de verbinding met de samenleving én de raad als zijn rol ziet.

Raad en college bepalen samen kaders en uitgangspunten, waarbij de randvoorwaarde om ‘financieel
gezond’ te blijven in beeld blijft. Het instrument op basis waarvan raad en college het gesprek voeren is de
startnotitie. In de startnotitie staan de context van het vraagstuk, het beoogde doel/resultaat, de kaders en
uitgangspunten waarbinnen het vraagstuk ter hand wordt genomen, het proces dat gevolgd wordt, de te
betrekken partners, (advies)organen, inwoners, de rol die raad en college innemen en de financiële
randvoorwaarden vanuit Financieel gezond uit het Hoofdlijnenakkoord.

De midterm review laat zien dat verreweg de meeste van de in 2018 gemaakte afspraken tussen raad en college
in de afgelopen twee jaar zijn nagekomen. De geleverde inspanningen hebben geresulteerd in een reeks
startnotities, gevolgd door diverse beleidsnota’s en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Zoals afgesproken
is -met wisselend succes- geëxperimenteerd met diverse vormen van participatie.

In het algemeen is het gelukt om binnen de gestelde financiële randvoorwaarden te blijven. Binnen het sociaal
domein, en met name de Jeugdhulp en Wmo, zien we de afgelopen jaren overschrijdingen. Bij de Kadernota
2020 is een set van beheersmaatregelen aan de raad voorgelegd. Deze maatregelen moeten leiden tot een
verbetering van de beheersbaarheid van de kosten binnen het sociaal domein in de komende jaren.

Het resterende deel van deze bestuursperiode zal met name gebruikt worden voor de implementatie van het
nieuwe reeds vastgestelde beleid en de realisatie van de maatregelen uit de vastgestelde
uitvoeringsprogramma’s. Meer nog dan aan het begin van deze bestuursperiode is de uitdaging daarbij om in
verbinding te zijn. Vanuit de effecten van de coronacrisis zoeken moeten we meer afstand houden tot elkaar.
Dit vraagt om herbezinning en om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om in verbinding te blijven. Dit is
een gezamenlijke opgave van raad, college en ambtelijke organisatie. Om zicht te krijgen op de effecten van
corona in de samenleving, verrichten wij een maatschappelijke impactanalyse Covid-19.
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Financieel Gezond - Behoedzaam en zorgvuldig
Wij gaan voorzichtig en verantwoord om met gemeenschapsgeld, zoals ook staat aangegeven in het
Hoofdlijnenakkoord 2018-2022. Eerst moet duidelijk zijn dat ergens geld voor is, voordat we besluiten het uit
te geven. Het uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting voor alle jaren sluitend is. Wanneer tekorten dreigen,
staan in de begroting maatregelen om dat te voorkomen. Onze ambitie is om de lokale lasten voor onze inwoners
en ondernemers zo laag mogelijk te houden.

In de Kadernota 2020 is voor de periode 2021-2024 voor ieder jaar een sluitende begroting gepresenteerd.
Afspraken die reeds zijn gemaakt worden uitgevoerd, ruimte voor nieuw beleid bestaat in het
meerjarenperspectief echter niet of nauwelijks. Dit blijkt ook uit de actualisatie van het meerjarenperspectief
naar aanleiding van de meicirculaire.

Op basis van deze actualisatie staat het meerjarenperspectief onder druk en is naar mogelijkheden gezocht om
middels de begroting 2021 een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Dit leidt ertoe dat er in 2021
geen ruimte is voor nieuw beleid en het opvangen van autonome tegenvallers en/of ontwikkelingen. Daarnaast
worden de extra uitgaven in het sociaal domein opgevangen door te sturen op de kosten. In de afgelopen jaren
is de autonome groei binnen de begroting opgevangen. De komende jaren is hiervoor geen ruimte en wordt,
mede door beheersmaatregelen in het sociaal domein de autonome groei binnen bestaande budgetten
opgevangen.

Door het Rijk zijn extra middelen toegezegd om gemeenten te compenseren voor de extra gemaakte kosten
en gederfde inkomsten veroorzaakt door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. Daarnaast heeft het
Rijk afspraken gemaakt met de VNG over het fixeren van het accres voor 2021 en 2022, de zogenaamde 'trap-
op-trap-af-systematiek'.

Ondanks dat we behoedzaam en zorgvuldig zijn, zetten we in op doen wat afgesproken is. We investeren in de
samenleving en leggen een solide basis voor de komende jaren.

2. Samenwerkingsverbanden
Voor onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen in regioverband. Belangrijkste
motieven voor regionale samenwerking zijn dat het leven van onze inwoners niet stopt bij de gemeentegrenzen
en om de krachten te bundelen: samen staan we sterker. Op sommige onderdelen is het wettelijk verplicht,
zoals bij participatie in de arbeidsmarktregio. Sommige samenwerkingsverbanden zijn vrijwillig in de vorm van
een gemeenschappelijke regeling (GR), zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarin 23
gemeenten samenwerken op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Elke nieuwe
bestuursperiode (eens in de vier jaar) stelt het bestuur van de MRDH een regionale strategische agenda vast,
van waaruit de regionale vraagstukken worden opgepakt. In juli 2019 heeft het algemeen bestuur van de MRDH
de Strategische Agenda ‘Samen aan het werk’ vastgesteld. De agenda brengt de Roadmap Next Economy, de
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en het MIRT-gebiedsprogramma, samen in één handelingsperspectief voor
de komende jaren.

Rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft,
worden verbonden partijen genoemd. Dit geldt voor de Veiligheidsregio Haaglanden, maar bijvoorbeeld ook
de GGD en VT Haaglanden, de Bank Nederlandse Gemeenten en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden,
waar het regionaal inkopen en contracteren van jeugdhulp centraal staat. Een volledig overzicht is te vinden in
de paragraaf Verbonden Partijen. Voor andere samenwerkingsverbanden is er een convenant of een platform
voor overleg of afstemming, zoals de Warmte samenwerking Oostland, de Strategische Samenwerking
Middengebied (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zoetermeer) en de H6 samenwerking ten behoeve van
Wmo voorzieningen. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en het is belangrijk deze goed te monitoren, intern
te delen en continu hierop onze inzet en handelingsperspectief af te stemmen. Met de geactualiseerde
Netwerkstrategie ruimtelijk domein en de Netwerkstrategie sociaal domein heeft het college focus aangebracht
in de voor Pijnacker-Nootdorp belangrijke opgaven.
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3. Dienstverlening
Onze dienstverlening laat zich zien als een dynamisch proces dat zich constant aanpast aan de eisen van de
tijd. Dit vraagt continu verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen we door middel van een integraal
programma, waarin ICT en dienstverlening in relatie tot elkaar worden ontwikkeld.

Dienstverlening en digitalisering
Hoe klanten onze dienstverlening ervaren wordt bepaald vanaf het allereerste contactmoment. Een succesvolle
online gemeentelijke dienstverlening is hierbij essentieel. Wij meten jaarlijks de kwaliteit van onze online
gemeentelijke dienstverlening van veelvoorkomende producten en de digitale volwassenheid om aan inwoners
en ondernemers inzicht te geven in deze scores.

Digitale volwassenheid producten voor inwoners
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In 2018 nam onze gemeente van de 380 gemeenten in Nederland de 16e positie in bij digitale volwassenheid
voor inwoners en de 32e positie bij digitale volwassenheid voor ondernemers. Hier mogen we met recht trots
op zijn, maar onze ambitie gaat verder.

Doorontwikkelen van de digitale dienstverlening
De visie op (digitale) dienstverlening geeft richting aan de ontwikkelingen die we willen doormaken. De vier
belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• Verbeteren van de informatieveiligheid;
• Verbeteren van de privacybescherming;
• Vergroten van het aanbod van digitale dienstverlening en stimuleren van het gebruik daarvan;
• Integreren van gegevensverzamelingen en gegevensstromen om zowel de klantgerichtheid als het

niveau van dienstverlening te vergroten.
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Digitale technologie is onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Hierop moeten we als gemeente
inspelen. De klantbeleving staat hierbij hoog op onze agenda. Informatie wordt digitaal in het gehele
werkproces verwerkt. Wat niet digitaal is wordt digitaal gemaakt, zodat workflow analyse van informatie
toegepast kan worden. Verschillende kanalen, zoals de nieuwe website, zijn met elkaar verbonden. Daardoor
bestaat een goed beeld welke kanalen inwoners, organisatie en ondernemers gebruiken. Daarmee wordt de
inrichting van de dienstverleningskanalen en -processen voortdurend verbeterd. Onze nieuwe website is daar
een voorbeeld van. Ons doel is de dienstverlening klantgericht te versterken en maatwerk te bieden waar nodig,
ook in de vorm van persoonlijk contact.

Digitalisering zal steeds sneller gaan. Deze trends en ontwikkelingen werken ook door in gemeentelijke
processen. Hierbij is het belangrijk dat onze inwoners erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met
hun gegevens omgaat. Door het digitaal uitwisselen van data nemen risico’s op datalekken toe. Daarom werken
we aan een zo goed mogelijke informatiebeveiliging en privacybescherming. Sinds de invoering van de
Algemene verordening gegevensbescherming in 2018, zijn wij ook verplicht om aan te kunnen tonen passende
organisatorische en technische maatregelen genomen te hebben ten aanzien van privacybescherming. We
analyseren hoe we risico’s kleiner kunnen maken en hoe we een juiste balans kunnen vinden tussen beveiliging
en bescherming aan de ene kant en voldoende kwaliteit en slagkracht in uitvoeringsprocessen aan de andere
kant.

Wat gaan we daarvoor doen?

Rol Activiteit Taakveld Resultaat
1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het
college en in verbinding met de samenleving

Uitvoeren van de bijgestelde uitvoeringsagenda
‘Verder in verbinding’

Bestuur Resultaten conform de bijgestelde
Uitvoeringsagenda 2018-2022

Opvolging geven aan bevindingen uit de
Eindrapportage Maatschappelijke Impactanalyse
COVID-19

Bestuur Bevindingen geagendeerd in de P&C-cyclus

2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden

Versterken regionale samenwerking MRDH Bestuur Verbetervoorstellen MRDH

3. Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening Het iteratief verbeteren van de digitaal aan te vragen
producten, dit doen we samen met inwoners en
bedrijven

Bestuur We behouden de score op digitale
volwassenheid en verbeteren de score op
klantbeleving

Toelichting
1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college en in verbinding met de
samenleving
In het Hoofdlijnenakkoord wordt onderscheid gemaakt tussen gevraagde inspanningen en beoogde resultaten.
Bij inspanningen gaat het om een in te zetten beweging, waarvoor wij ons direct moeten inspannen met een
transparante aanpak. Bij resultaten gaat het om zaken waarbij de realisatie direct wordt opgepakt met een
concreet eindresultaat. De genoemde inspanningen en resultaten zijn zeer divers van aard. In de
Uitvoeringsagenda staan de speerpunten die het college centraal stelt. Uitvoeringsagenda en
Programmabegroting geven samen aan op welke wijze en wanneer de ambities worden uitgevoerd. Halverwege
de raadsperiode hebben raad en college samen de balans opgemaakt via een midterm review. Deze gaf
aanleiding om de Uitvoeringsagenda mede als gevolg van de coronacrisis op onderdelen bij te stellen.

De coronacrisis heeft de wereld grotendeels tot stilstand gebracht en op zijn kop gezet. Het is duidelijk dat de
impact van de coronacrisis zowel raakt aan de korte als (middel)lange termijn. Wij willen hier pro-actief op
reageren om de samenleving, de organisatie en het bestuur daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Hiertoe
is in 2020 gestart met het opstellen van een Maatschappelijke Impactanalyse, waarbij een brede verkenning
is gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis op onze gemeente. Hierbij is rekening gehouden met enkele
scenario’s. Voor het bespreken van de analyse en het benoemen van de opgaven is een dialoog met de raad
en stakeholders uit onze gemeente georganiseerd. De eindrapportage van de Maatschappelijke Impactanalyse
Covid-19 wordt in het vierde kwartaal van 2020 aangeboden aan de raad.

2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
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. In de MRDH vormen de 23
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gemeenten samen het bestuur. Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben daarin hun eigen rol. Alle
deelnemende gemeenten worden ondersteund door een compacte MRDH-organisatie aan de hand van een
inhoudelijke jaarplanning die medio december 2020 verschijnt. Per kwartaal is aangegeven welke (grote)
onderwerpen voor behandeling gepland staan in de bestuurscommissie(s), adviescommissie(s), dagelijks
bestuur en algemeen bestuur. Op deze manier kunnen verbetervoorstellen worden ingediend en is tevens in
één oogopslag te zien welke onderwerpen in dezelfde tijdsperiode in de verschillende gremia behandeld
worden. In het overzicht is ook aangegeven voor welke onderwerpen er een zienswijzeprocedure voorzien is.
Een volledig overzicht van rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij
een financieel belang heeft, is te vinden in de paragraaf Verbonden Partijen.

3. Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening
Inwoners en ondernemers willen graag 7x24 uur producten en diensten van de gemeente kunnen aanvragen.
Daarom is het belangrijk dat wij de mogelijkheid bieden om producten en diensten digitaal aan te vragen.
Digitale volwassenheid is een wijze om uit te drukken in hoeverre er sprake is van een geavanceerde digitale
dienstverlening. De gemeente scoort op dit moment al goed op digitale volwassenheid. De actuele stand van
zaken is te volgen op de site van de VNG https://www.waarstaatjegemeente.nl/ onder dienstverlening en
digitalisering. Ons doel is de dienstverlening nog verder te verbeteren. Hiervoor is het van belang dat wij ons
ook richten op de verbetering van de beleving van onze dienstverlening, het in gebruik nemen van de nieuwe
website draagt hieraan bij.

Wat mag het kosten?

Bestuur en dienstverlening
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 752 904 805 805 805 805

Lasten -6.100 -5.043 -4.832 -4.808 -4.798 -4.745

Totaal Bestuur en dienstverlening -5.347 -4.139 -4.027 -4.003 -3.993 -3.940

Specificatie van de lasten en baten per product

Bestuur en dienstverlening
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
012 - Bestuur -4.028 -3.272 -3.242 -3.242 -3.200 -3.147

020 - Burgerzaken -2.072 -1.770 -1.590 -1.566 -1.598 -1.598

Totaal Lasten per Taakveld -6.100 -5.043 -4.832 -4.808 -4.798 -4.745
Baten per Taakveld
012 - Bestuur 30 30 31 31 31 31

020 - Burgerzaken 722 874 774 774 774 774

Totaal Baten per Taakveld 752 904 805 805 805 805
Totaal saldo van baten en lasten -5.347 -4.139 -4.027 -4.003 -3.993 -3.940
Resultaat -5.347 -4.139 -4.027 -4.003 -3.993 -3.940
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Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

09 Bestuur en dienstverlening
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

012 Bestuur
Amendement bevrijdingsfeest: Met het amendement Bevrijdingsfeest is in 2020 een incidenteel budget van
€75.000 beschikbaar gesteld voor de viering van 75-jarige vrijheid.

- 75

Indexering gemeenschappelijke regelingen: Een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (€10.000) en de VNG (€12.000). De verplichte bijdrage Nationale
Ombudsman (onderdeel VNG bijdrage) wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit de Algemene
uitkering.

- -22

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Bestuur. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- -12

Overig 1 -11

020 Burgerzaken
legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het
Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per
saldo een budgettair neutrale mutatie.

-100 -

Legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het
Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per
saldo een budgettair neutrale mutatie.

- 100

Urentoerekening: Als gevolg van de herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld
Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op
het begrotingsresultaat.

- 76

Overig 0 4

Investeringen

Bestuur en dienstverlening
(bedragen in €)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

ICT-infrastructuur investeringen 316.000 40.000 280.000 40.000

Kantoorautomatisering 150.000 250.000 267.000 0

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) 643.500 165.000 355.000 300.000

Publieksdienstverlening 390.000 45.000 825.000 270.000

Basisregistraties 0 302.000 0 30.000

Tractie 71.000 408.000 97.000 0

Nader uit te splitsen uren 482.516 479.595 471.877 466.929

Totaal Bestuur en dienstverlening 2.053.016 1.689.595 2.295.877 1.106.929
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Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien
Onderdeel A is qua opbouw afwijkend ten opzichte van die van de beleidsprogramma’s, maar telt financieel
wel mee voor de begroting. Eerst worden de lasten en baten weergegeven en daarna volgt de toelichting op
de diverse taakvelden. In voorgaande jaren werden de algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en de
onverdeelde lasten opgenomen. Met ingang van de Programmabegroting 2018-2021 is de inhoud van dit deel
aanzienlijk gewijzigd en worden naast genoemde posten ook diverse taakvelden afzonderlijk benoemd,
waaronder de taakvelden Overhead, Treasury, OZB Woningen en OZB Niet woningen.

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld, of specifieke
uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop
worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.

De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:
• de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
• de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
• dividenden en rentebaten wegens interne financiering.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten 91.136 165.759 93.107 88.191 86.189 89.283

Lasten -32.569 -106.583 -31.128 -27.388 -25.230 -28.170

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 58.567 59.176 61.979 60.803 60.959 61.112
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Specificatie van de lasten en baten per product

Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld
040 - Overhead -13.090 -13.198 -14.575 -14.500 -14.464 -14.299

050 - Treasury -38 -26 -23 -23 -23 -22

061 - OZB Woningen -512 -402 -461 -461 -461 -461

062 - OZB Niet woningen -276 -304 -269 -269 -269 -269

063 - Parkeerbelasting -38 -23 -23 -23 -23 -23

064 - Belasting overig -236 -260 -186 -186 -186 -186

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds -14 -9 -9 -9 -9 -9

080 - Overige baten en lasten -566 -3.731 -3.244 -6.625 -9.306 -11.922

090 - Vennootschapsbelasting -1.230 0 -1.187 -1.393 -491 -980

Totaal Lasten per Taakveld -16.000 -17.953 -19.976 -23.488 -25.230 -28.170
Baten per Taakveld
050 - Treasury 2.954 88.114 1.433 1.900 2.363 3.041

061 - OZB Woningen 6.751 6.806 7.067 7.270 7.541 7.823

062 - OZB Niet woningen 3.322 3.269 3.334 2.925 2.983 3.043

063 - Parkeerbelasting 17 10 10 10 10 10

064 - Belasting overig 198 194 211 139 144 150

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds 59.190 62.855 65.916 68.253 70.585 72.429

080 - Overige baten en lasten 40 0 0 27 55 83

Totaal Baten per Taakveld 72.471 161.247 77.971 80.524 83.682 86.578
Totaal saldo van baten en lasten 56.471 143.295 57.995 57.037 58.452 58.408
Toevoegingen aan reserves
040 - Overhead -69 0 0 0 0 0

050 - Treasury 0 -85.396 0 0 0 0

080 - Overige baten en lasten -16.500 -3.234 -11.152 -3.900 0 0

Totaal Toevoegingen aan reserves -16.569 -88.630 -11.152 -3.900 0 0
Onttrekkingen aan reserves
040 - Overhead 734 821 587 468 436 436

050 - Treasury 0 0 2.177 1.873 1.581 1.289

070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds 490 0 0 0 0 0

080 - Overige baten en lasten 17.441 3.690 12.372 5.326 491 980

Totaal Onttrekkingen aan reserves 18.665 4.511 15.136 7.666 2.507 2.705
Toevoegingen en onttrekkingen reserves 2.096 -84.119 3.984 3.766 2.507 2.705
Resultaat 58.567 59.176 61.979 60.803 60.959 61.112
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Analyse afwijkingen

Totaal 09 Bestuur en dienstverlening -99 111
10 Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen × € 1.000)

Baten Lasten

040 Overhead
Indexering: Betreft de toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten op het taakveld overhead
(opslag op interne producten).

- -1.375

Reserve: Een lagere onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten in 2021 op taakveld Overhead. -234 -

Overig 0 -2

050 Treasury
Deelneming Nutsbedrijven: Vanaf 2021 is de volledige dividendopbrengst van Eneco Groep N.V. vervallen
en is alleen nog dividend geraamd voor Stedin voor € 600.000.

-1.917 -

Eneco Groep N.V : In 2020 zijn de aandelen Eneco Groep N.V. verkocht voor € 85,4 miljoen. De volledige
opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

-85.396 85.396

Reserve: Met ingang van 2021 valt jaarlijks een deel van de reserve Lagere rente langlopende leningen vrij. 2.788 -

Overig 21 3

061 OZB Woningen
OZB woningen: De lasten en baten OZB woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de
aangepaste woningbouwprognose.

261 -59

Overig 0 0

062 OZB Niet woningen
OZB niet woningen: De lasten en baten OZB niet woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet
en de aangepaste woningbouwprognose.

65 35

Overig 0 0

063 Parkeerbelasting
Overig 0 0

064 Belasting overig
Hondenbelasting: De begrote opbrengst hondenbelasting is berekend op basis van het werkelijk aantal
honden per 01-07-2020.

17 -

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Belastingen overig. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- 74

Overig 0 0

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering Gemeentefonds: De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste
inkomstenbron van de gemeente. In de begroting 2021 zijn de gewijzigde inkomsten algemene uitkering uit
de meicirculaire 2020 opgenomen o.b.v. bijgestelde hoeveelheden van de gemeente specifieke
maatstafgegevens als inwonertal, aantallen jongeren, aantallen ouderen en belastingcapaciteit.

3.061 -

Overig 0 0

080 Overige baten en lasten
Areaal en indexering: Mutaties op stelpost areaal en prijsindex 2021 ten opzichten van 2020. - -677

Kostenbeheersing SD: Het resultaat van de kostenbeheersmaatregelen sociaal domein is op dit taakveld als
uitgavenstelpost opgenomen.

- -750

Reserve: Vanuit de Kadernota 2020 diverse dotaties vanuit de algemene reserve aan de bestemmingreserve
Scholen Ackerswoude en Keijzershof, reserve School Regenboog, reserve Implementatie Omgevingswet,
reserve 'financiële gevolgen corona', reserve Stanislascollege en reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord.

6.251 -6.251

Resultaatbestemming: Betreft de onttrekking uit de algemene reserve in 2020 ter dekking van de
resultaatbestemmingen.

1.126 -

Schadevergoeding: Conform de Kadernota 2020 wordt er uit de algemene reserve een bedrag van € 134.000
onttrokken voor het uitkeren van schadevergoedingen.

-134 134

Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441)
vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500
worden in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de
stelpost is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2.
Economie & Glastuinbouw.

- 73

Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016
in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de
winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald
vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht
wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

1.187 -

Overig 252 41

090 Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016
in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de
winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald
vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht
wordt gedekt vanuit de algemene reserve

- -1.187

Overig - 0
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1. Overhead

In juli 2016 is de nieuwe Notitie overhead gepubliceerd, als onderdeel van diverse wijzigingen van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De wijzigingen die hierin zijn aangegeven zijn
bedoeld om een beter inzicht in de overhead te bieden en daarmee de interne sturing alsmede de
vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten te bevorderen.

De definitie van overhead is als volgt geformuleerd: alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp verdeelt de kosten van de overhead, in navolging van de Notitie Overhead
van het BBV, in 11 categorieën. Voor elke van deze categorieën is in het onderstaande schema een
kostenprognose weergegeven. Vervolgens is weergegeven waar de kosten voor de overhead aan toegerekend
worden.

Categorie overhead
Bedragen x 1.000

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

01. Leidinggevenden primair proces 1.120 1.120 1.120 1.120

02. Financiën, toezicht en controle 1.329 1.329 1.329 1.329

03. P&O 2.011 1.911 1.911 1.911

04. Inkoop 262 262 262 262

05. Interne en externe communicatie 765 765 765 777

06. Jurische zaken 305 305 305 305

07. Bestuurszaken en bestuursondersteuning 274 274 274 274

08. Informatievoorziening en automatisering 4.803 4.877 4.880 4.795

09. Facilitaire zaken en huisvesting 3.141 3.102 3.060 3.025

10. DIV 833 833 833 833

11. Managementondersteuning primair proces 525 525 525 525

Totaal 15.369 15.303 15.264 15.156
De bovengenoemde kosten voor de overhead worden toegerekend aan:

Exploitatie 13.723 13.659 13.629 13.577

NAD 260 260 260 206

Grondexplotiatie 1.137 1.134 1.126 1.126

Investeringen 250 250 249 247

Totaal 15.369 15.303 15.264 15.156

Het percentage van de overhead (toegerekend aan de exploitatie) ten opzichte van de totale lasten van de
begroting 2021 (excl. mutaties reserves) is 8,6% en is 0,7 procentpunt hoger dan in de begroting 2020.

2. Treasury

2.1. Renteresultaat
De investeringen in duurzame activa worden, overeenkomstig de verwachte levensduur, over meer jaren
afgeschreven. Deze investeringen en de lopende grondexploitaties moeten worden gefinancierd. De gemeente
financiert deze investeringen met eigen vermogen (reserves), de voorzieningen en de aangetrokken
langlopende geldleningen. De betaalde rente op de aangetrokken geldleningen vormt de rentelasten. Deze
lasten worden toegerekend aan de diverse taakvelden op basis van de boekwaarde van de investeringen per
taakveld. De bij de Kadernota 2020 berekende omslagrente was 1,84% voor het begrotingsjaar 2020. Dit
percentage is voor begrotingsjaar 2021 bijgesteld naar 1,55% en gebruikt voor de toerekening aan de
taakvelden. De toegerekende rente aan de grondexploitaties voor begrotings 2021 bedraagt 0,685%.

Per saldo resteert een voordelig renteresultaat van circa € 0,74 mln. in 2021 en dit loopt op naar € 2,3 mln. in
2024. Een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van de rentepercentages wordt gegeven in de paragraaf
Financiering.
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2.2. Dividenden en ontvangen rente
Dividenden
In 2020 zijn alle aandelen van Eneco Groep N.V. verkocht waardoor geen dividend meer wordt ontvangen vanuit
de Eneco Groep N.V. Met ingang van 2021 wordt dividend begroot van Stedin Holding en de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG) voor respectievelijk € 600.000 en € 94.405. Deze bedragen zijn structureel opgenomen in
de meerjarenbegroting.
 
Ontvangen rente
In de begroting zijn meerjarige inkomsten geraamd van ongeveer € 60.000 voor uitgezette langlopende
leningen.

3. OZB Woningen en OZB Niet woningen

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De OZB is een belasting die gemeenten mogen heffen over woningen en niet-woningen. Er is een relatie tussen
de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie ook Algemene Dekkingsmiddelen). Eén van de
maatstaven bij de verdeling van de algemene uitkering is de belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een
afgeleide van de waarde van onroerende zaken. Gemeenten die binnen hun grenzen veel waardevolle
onroerende zaken hebben, ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder
waardevolle onroerende zaken. De OZB genereert voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de hoogste
belastingopbrengst. De OZB kan worden gesplitst in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De
aanslagen OZB worden berekend op basis van de waarde van de onroerende zaken. Deze waardering dient de
gemeente uit te voeren op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Het tarief voor de heffing van de OZB wordt jaarlijks gewijzigd. De aanslag OZB wordt berekend naar een
percentage van de waarde van de onroerende zaken, zoals die op de voet van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken wordt vastgesteld. Als zich afrondingsverschillen voordoen, wordt het passend
geacht om dat in het voordeel van burger en bedrijfsleven te beslechten.

Voor het jaar 2021 worden de onroerende zaken gewaardeerd naar waarde peildatum 01 januari 2020. Een
uitgebreide toelichting wordt gegeven in de paragraaf Lokale heffingen.

4. Belasting overig

Een uitgebreide toelichting wordt gegeven in de paragraaf Lokale heffingen.

5. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

5.1. Inleiding
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor Pijnacker-Nootdorp de grootste bron van inkomsten. De
hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van objectieve maatstaven zoals bijvoorbeeld het aantal
inwoners, de sociale en fysieke samenstelling van de gemeente en het aantal woonruimten. Er worden meer
dan 65 maatstaven gebruikt voor het bepalen van de totale inkomsten. Belangrijke maatstafgegevens die bij
elkaar meer dan de helft van de inkomsten bepalen zijn:

Maatstaven in de algemene uitkering 2021 2022 2023 2024
aantal inwoners 56.446 57.541 58.636 59.731

aantal inwoners: jongeren < 18 jaar 13.718 13.626 13.765 13.499

aantal inwoners: ouderen > 64 jaar 8.505 8.785 9.069 9.358

aantal huishoudens 21.913 22.338 22.763 23.188

aantal minderheden 4.257 4.340 4.422 4.505
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De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de begroting:

bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Inkomsten AU in de begroting 65.916 68.253 70.585 72.429

5.2. Algemene uitkering in de begroting 2021-2024
In de Kadernota 2020 is de basis bepaald voor de opbrengsten algemene uitkering uit het gemeentefonds over
de periode 2021-2024. Voor de Begroting 2021 zijn deze aangepast met de informatie zoals die door het
ministerie van BZK gepubliceerd is in de meicirculaire 2020. De meest omvangrijke onderwerpen hierin zijn:
• Een op termijn tegenvallend accres
• Een afname van de integratie uitkering Voogdij/18+
• Herijking Gemeentefonds
• Ruimte onder het BCF plafond

Accres
Voor 2023 en 2024 zijn de accrestranches neerwaarts bijgesteld. De reden hiervoor is dat de
middellangetermijnverkenning van het CPB een neerwaartse bijstelling voorziet van de zorguitgaven die
doorwerkt in het accres vanaf 2022. Deze informatie is afkomstig uit de voorjaarsnota van het Rijk en dus pre-
corona. Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders
overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Voor die jaren wordt
dat dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen volgen.

Voogdij/18+
De integratie uitkering Voogdij/18+ voor 2020 en verder wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten
t-2. De realisatie over 2018 is bepalend voor de inkomsten op dit onderdeel in 2020. Voor 2018 waren de kosten
voor onze gemeente lager dan in 2017 waardoor deze uitkering neerwaarts is bijgesteld. Dit onderdeel van het
sociaal domein is een van de weinigen die nog worden verdeeld op basis van historie in plaats van op basis van
actuele maatstafgegevens.

Herijking verdeling gemeentefonds
In februari 2020 hebben de beheerders van het gemeentefonds aan de Tweede Kamer laten weten dat de
invoering van de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds met een jaar wordt uitgesteld tot 2022. De
herziening van de verdeelmodellen van het gemeentefonds bestaat uit drie elementen: een wijziging van de
verdeling van de gemeentefondsmiddelen waarmee de gemeenten de taken in het sociaal domein betalen,
een wijziging van de verdeling van de overige (klassieke) taken en een eventuele wijziging van de verdeling van
de manier waarop in de verdeling rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die gemeenten hebben om
zelf eigen middelen op te halen. Voor zowel het klassieke deel als voor het sociaal domein zijn aanvullend
onderzoek en nadere analyses op de voorgestelde wijze van verdeling nodig. Naar verwachting start half
september 2020 de consultatieperiode waarin de fondsbeheerders advies vragen aan de VNG en de Raad voor
het Openbaar Bestuur over de verdeelvoorstellen. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling
wordt dan in 2020 afgerond, met verwerking van de uitkomsten in de decembercirculaire 2020.

Er zijn nog geen concrete bedragen bekend maar op grond van de eerste uitkomsten wordt aangenomen dat
gemeenten in de groottegroep 50.000 – 100.000 inwoners er in inkomsten op achteruit gaan. Hiervoor wordt
per 2022 rekening gehouden met een lagere inkomst algemene uitkering oplopend tot € 600.000. Dit is
ongeveer 1% van de totale opbrengsten uit de algemene uitkering van 2020 en is gebaseerd op de
verwachtingen van de effecten van de herijking zoals die tot nu toe gepubliceerd zijn. Ook wordt er in de
risicoparagraaf in deze begroting een risico voor opgenomen. 

BCF plafond
Op basis van de uitgekeerde onbenutte ruimte in het btw compensatiefonds 2019 wordt een bedrag van
€ 200.000,- opgenomen in de begrote inkomsten algemene uitkering. Dit komt overeen met de richtlijn die de
provinciaal toezichthouder aangeeft.
 
Het financiële effect van deze en de overige onderwerpen uit de meicirculaire op de inkomsten algemene
uitkering 2021 en verder:
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bedragen * € 1.000 2021 2022 2023 2024
Accres 217 649 88 - 533

Voogdij/18+ - 360 - 360 - 362 - 362

Stelpost herijking Gemeentefonds -200 -600 -600 -600

Ruimte BCF plafond 200 200 200 200

Overig - 3 53 71 64

Totaal -146 -58 -603 -1.231

Ten opzichte van de Kadernota 2020 is dit het effect op het saldo van de Begroting 2021.

Sociaal domein
In de meicirculaire 2019 is voor de periode 2019-2021 in totaal € 1 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd
als compensatie voor de tekorten in de Jeugdzorg. In september 2020 wordt de uitslag verwacht van het
onderzoek naar de kosten Jeugdzorg. Gemeenten mogen in de aanloop hiervan ook na 2021 structureel een
raming opnemen ter waarde van het gemeentelijk aandeel in € 300 miljoen. In de begroting van Pijnacker-
Nootdorp gaat het om € 800.000,- dat hiervoor als inkomst algemene uitkering is opgenomen. Bij het opmaken
van de Programmebegroting 2020 is dit reeds verwerkt.

6. Vennootschapsbelasting

6.1. Inleiding
In Nederland zijn overheidsondernemingen sinds 2016 belastingplichtig voor de Nederlandse
vennootschapsbelasting.

Uit jaarlijkse inventarisaties van de activiteiten binnen de reguliere exploitatie blijken geen Vpb-plichtige
(clusters van) activiteiten aanwezig te zijn. De inventarisatie is gebaseerd op de jaarrekeningen 2014 t/m 2018
en de (concept)begroting. Daar waar binnen bepaalde clusters van activiteiten overschotten worden behaald,
wordt niet voldaan aan de criteria die worden gesteld voor toetreding tot Vpb-ondernemerschap. De criteria
waaraan moet worden voldaan om als ondernemer te kwalificeren.

Er is sprake van:
• een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
• en deelname aan het economisch verkeer;
• en een winstoogmerk/structurele overschotten.

Met name vanwege de laatste twee criteria vallen de activiteiten binnen de gemeentelijke exploitatie buiten
de Vpb-plicht.

6.2. Grondbedrijf/grondexploitaties
Het Grondbedrijf van de gemeente komt wel door de ondernemerspoort omdat wordt voldaan aan de drie
gestelde criteria. Van de toekomstige winstnemingen uit de grondexploitaties wordt derhalve 25% gereserveerd
ten behoeve van de vennootschapsbelastingplicht.

7. Stelposten

Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn
uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Het is wenselijk zo
min mogelijk met stelposten te werken. Soms is het niet mogelijk een post geheel in te vullen en resteert een
stelpost. Een positieve stelpost is nog toe te wijzen budget en een negatieve stelpost een nog in te vullen
taakstelling.

De begroting is opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kaders. Voor de prijsindex en
areaaluitbreiding zijn hiertoe stelposten opgenomen, die in onderstaande tabellen zijn opgenomen.
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De in de begroting 2021-2024 opgenomen stelposten staan in de onderstaande tabellen.

7.1. Stelpost prijsindex
Alle budgetten in de programma’s worden in constante prijzen geraamd. Voor 2021 en verder is voor elk van
de onderdelen van deze stelpost jaarlijks een percentage prijsstijging geraamd, het onderstaand overzicht geeft
deze percentages weer. Deze percentagens zijn ten opzichte van de Kadernota 2020 ongewijzigd.

Prijsstijging t.o.v. het voorgaande jaar 2021 2022 2023 2024
Salarissen 2,8% 2,0% 2,5% 2,5%

Goederen en diensten (inkomsten) 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Goederen en diensten (uitgaven) 0,9% 1,6% 1,6% 1,6%

Subsidies en gemeenschappelijke regelingen 2,2% 1,9% 1,9% 1,9%

Deze percentages zijn gebaseerd op de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) en wettelijke
verplichtingen op grond van de CAO en de hoogte van de werkgeverspremies zoals bekend bij het bepalen van
de kaders voor deze begroting en verplichte periodieken. Op basis van de bovenstaande onderdelen wordt in
de onderstaande tabel de meerjarige prognose gegeven van de stelpost prijsindex.

bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Stelpost prijsindex 885 2.267 3.676 5.113

7.2. Stelpost areaaluitbreiding
Naast de prijsindexatie wordt tevens een stelpost geraamd voor areaaluitbreiding. Voor de diverse typen
budgetten is hiervoor voor 2021 2,0% geraamd, voor 2022 2,0%, voor 2023 1,9% en voor 2024 1,9%.

bedragen * € 1.000 2021 2022 2023 2024
Stelpost areaaluitbreiding 209 2.014 3.377 4.367

7.3. Overige stelposten
Taakmutaties algemene uitkering
In verband met door het Rijk gewenste beleidsintensiveringen/nieuw beleid ontvangt de gemeente via de
algemene uitkering uit het gemeentefonds extra middelen. De gemeente besluit zelf hoe ze deze extra middelen
besteedt. Om hierover goed te kunnen besluiten moet er voor de betreffende taken eerst beleid uitgewerkt
worden, op basis waarvan de raad middelen beschikbaar kan stellen. Om te voorkomen dat de betreffende
middelen worden ingezet voor andere doelen, kunnen deze worden gereserveerd in afwachting van besteding.

Stelposten uit de algemene uitkering (* € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Wet verplichte GGZ 41 49 51 51

Taakmutatie Donorwet 19 20 21 21

Intensivering toezicht en handhaving gastoudergezin 7 7 8 8

Impuls combinatiefuntionarissen 5 5 5 5

totaal 72 81 85 85

8. Onvoorzien

Voor 2021 en verder is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 202.348. Zie onderstaande
tabel.

bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Post onvoorzien 202 202 202 202

Een raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplichte post. Via de stelposten voor prijsindex en
areaaluitbreiding (zie 7. Stelposten) wordt de post onvoorzien jaarlijks aangepast aan de inflatie en groei van
de gemeente.
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Paragrafen

1. Lokale heffingen

In artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat de paragraaf
betreffende de lokale heffingen tenminste bevat:
• de geraamde inkomsten;
• het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
• een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de

berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerktstelligd
dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten
zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling
worden gehandteerd;

• een aanduiding van de lokale lastendruk;
• de beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

1.1 Beleidsuitgangspunten
Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
• Het toepassen van een jaarlijkse indexering;
• Rekening houden met de areaaluitbreiding;
• Het hanteren van, daar waar mogelijk, maximale kostendekkendheid.

1.1.1 Indexering
In de Kadernota 2020 is als uitgangspunt neergelegd dat wordt uitgegaan van een index van 1,8% op inkomsten
en 0,9% voor de uitgaven. De onroerende-zaak belasting voor woningen en niet-woningen, honden- en
toeristenbelasting zullen alleen met de inflatiecorrectie voor inkomsten worden verhoogd. Voor de retributies
(gemeentelijke diensten tegen betaling, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges) geldt als uitgangspunt
dat deze tarieven maximaal 100% kostendekkend zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de index op
uitgaven van 0,9% en een index op bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen van 2,2%.

1.1.2 Areaaluitbreiding
De groei van het aantal woningen is voor 2021 vastgesteld op 438 woningen. Dit is iets lager dan waar bij de
Kadernota 2020 van uit is gegaan. Voor de Onroerende-zaak belasting heeft dit ook tot gevolg dat de
bouwgronden, die onder het niet-woningen tarief vallen, verder zullen afnemen. Het aantal woningen, inclusief
de ondergrond worden voor het tarief Onroerende-zaak belasting woningen aangeslagen.

1.2 Overzicht belastingen en heffingen
In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies)
de gemeente mag heffen.

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden de volgende gemeentelijke heffingen geheven:
• onroerende-zaakbelastingen;
• afvalstoffenheffing;
• rioolheffing;
• hondenbelasting;
• toeristenbelasting;
• leges.

1.2.1. Geraamde opbrengsten belastingen 2021-2024
In onderstaande tabel en grafiek zijn aangegeven de geraamde opbrengsten voor de komende jaren.
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Tabel 1.2.1 Geraamde opbrengsten
bedragen * € 1.000 2021 2022 2023 2024
OZB eigendom woningen 7.067 7.270 7.541 7.823

OZB eigendom niet-woningen 2.049 1.791 1.829 1.867

OZB gebruik niet-woningen 1.285 1.134 1.155 1.176

Leges 3.672 3.651 3.671 3.691

Afvalstoffenheffing 7.468 7.668 7.668 7.668

Rioolheffing 5.245 5.349 5.451 5.554

Hondenbelasting 211 139 144 150

Toeristenbelasting 205 208 211 214

Totale opbrengst 27.202 27.211 27.670 28.143

Grafiek 1.2.1 Belastingopbrengsten 2021

OZB eigendom woningen 26,0%: (7067)

OZB eigendom niet-woningen 7,5%: (2049)

OZB gebruik niet-woningen 4,7%: (1285)

Leges 13,5%: (3672)

Afvalstoffenheffing 27,5%: (7468)

Rioolheffing 19,3%: (5245)

Hondenbelasting 0,8%: (211)

Toeristenbelasting 0,8%: (205)

1.3 Landelijke ontwikkelingen
1.3.1 Waarderen van woningen op gebruiksoppervlakte
Sinds 1 juli 2011 is het verplicht de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te gebruiken
binnen de WOZ-administratie. Dit geldt echter niet voor de gebruiksoppervlakte. Woningen binnen de
gemeente worden op dit moment nog gewaardeerd op basis van de inhoud. In september 2016 heeft de
Waarderingskamer het besluit genomen dat, met een overgangstermijn van vijf jaar, alle woningen verplicht
moeten worden gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte van de BAG. Het besluit van de
Waarderingskamer om hier op over te gaan, sluit veel beter aan op de beschikbare openbare gegevens. De
marktinformatie die wij gebruiken bij het waarderen van woningen is in de meeste gevallen gebaseerd op de
gebruiksoppervlakte van de woning. Daarnaast is het in het kader van het stelsel van basisregistraties
'eenmalige inwinning, meervoudig gebruik' een logische stap. Wij zijn hard bezig om de WOZ-administratie
tijdig op orde te krijgen zodat de waardering voor het belastingjaar 2022 op basis van de gebruiksoppervlakte
uitgevoerd kan worden.

1.3.2 Correspondentie via MijnOverheid
Sinds februari 2017 worden via de berichtenbox van MijnOverheid aanslagbiljetten verzonden. Inmiddels heeft
ruim 41% van de belastingplichtigen zich hiervoor aangemeld en ontvangt dus de aanslag gemeentelijke
belastingen in de berichtenbox van MijnOverheid.

1.3.3 Benchmark woonlasten
Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een
benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te
maken. Deze benchmark wordt uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden (COELO), onderdeel van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
De benchmark is opgenomen in de Atlas van de lokale lasten 2020.
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Uit de benchmark blijkt dat onze gemeente in 2020 voor een meerpersoonshuishouden op plaats 319 staat en
dat de mutatie in de woonlasten op het landelijk gemiddelde van 5% ligt.

1.4 Belastingvoorstellen 2021
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen worden later dit jaar door de gemeenteraad
vastgesteld. In het voorstel voor de tarieven wordt uitgebreid ingegaan op de diverse belastingen en heffingen.
Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste voorstellen:

1.4.1 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Onder de naam OZB worden op basis van artikel 220 t/m 220h van de Gemeentewet drie belastingen geheven,
namelijk:
1. OZB van de eigenaren van woningen;
2. OZB van de eigenaren van niet-woningen;
3. OZB van de gebruikers van niet-woningen.

De belasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde, rekening houdend met vrijstellingen
voor de heffing van de OZB. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2021 worden de onroerende
zaken gewaardeerd naar waardepeildatum 1 januari 2020. De marktanalyse geeft aan dat de
marktontwikkeling, zoals die bekend is op 1 juli 2020, voor woningen een waardestijging geeft van 5%. Voor
niet-woningen blijkt dat er wederom sprake is van een waardedaling van gemiddeld 1,5%. De
waardeontwikkeling is berekend ten opzichte van de waarden naar peildatum 1 januari 2019.

Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Eén van de maatstaven
bij de verdeling van de algemene uitkering is de belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is gelijk aan de totale
waarden waarover de gemeente OZB kan heffen, zowel voor woningen, als voor niet-woningen. Voor de
gemeente Pijnacker-Nootdorp geldt dat 4,0% van de OZB-capaciteit onbenut blijft. Landelijk is dit percentage
1,4% (bron: waarstaatjegemeente.nl).

1.4.1.1. Ondernemersfonds
In 2016 is besloten om het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp voort te zetten tot en met belastingjaar
2021. Daarom worden ook dit jaar de opbrengst en daarmee de tarieven voor de niet-woningen voor
belastingjaar 2021 verhoogd met € 50 per € 100.000 aan heffingsgrondslag. 40% komt voor rekening van de
gebruikers, 60% wordt in rekening gebracht bij de eigenaren. Deze meeropbrengst wordt afgedragen aan het
Ondernemersfonds Pijnacker Nootdorp (OFPN).

Bij de vaststelling van de tarieven voor 2021 worden de tarieven berekend naar de op dat moment bekend
zijnde waardeontwikkeling.

1.4.2 Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan degene die gebruik maakt van een perceel, waarvoor, als gevolg
van artikel 10.11 van de Wet Milieubeheer, een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
geldt. De afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van
huishoudelijk afval.

Voor de afvalstoffenheffing is een actuele opstelling gemaakt van de kosten die volgens de huidige inzichten
en de methodiek van kostentoerekening mogen worden betrokken bij een kostendekkende tariefstelling
afvalstoffenheffing. In de Nota Lokale Heffingen heeft de raad bepaald dat het taakveld afvalinzameling 100%
kostendekkend moet zijn. Wettelijk gezien mogen de baten de kosten niet overstijgen, dus is 100%
kostendekkendheid het wettelijk maximum. Uitgaande van de door de VNG uitgebrachte notitie
kostenonderbouwing afvalstoffenheffing is het model kostenonderbouwing als volgt:
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Tabel 1.4.2 Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
Onderdeel Activiteit Toerekening
Inzameling DVO Avalex 100%

Exploitatie inzamelmiddelen 100%

Straatvegen 25%

Straatreiniging 25%

Beleid Personele kosten 100%

Perceptiekosten directe kosten 100%

Perceptiekosten uren 100%

Onderzoek en advies 100%

Overig BTW verrekening max € 1,1 mln

Kwijtscheldingen 100%

Overhead 100%

Uitgangspunt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de inzameling van huishoudelijk afval is volledige
kostendekkendheid. Dit betekent dat alle begrote kosten in bovenstaand overzicht worden doorberekend aan
de eindgebruiker. Bij vaststelling van de Begroting 2020 is door de raad een amendement aangenomen waarin
besloten is voor 2020 en 2021 incidenteel een lagere kostendekkendheid toe te staan van respectievelijk
€ 500.000 en € 200.000. Dit betekent voor 2021 een kostendekkendheidspercentage van 97,5%.

Na actualisatie van de cijfers voor de Begroting 2021 resulteert op het taakveld afvalinzameling een tekort van
€ 460.000 t.o.v € 500.000 tekort in 2020. Hiervan wordt € 200.000 gedekt uit de stelpost lastenverlichting vanuit
het eerder genoemde amendement. Het resterende tekort van € 260.000 wordt verhaald op de eindgebruiker
met als gevolg dat de tarieven 2021 stijgen met 5,9% t.o.v het (verlaagde) tarief van 2020.

De begrote opbrengst, kosten en kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is als volgt:

Tabel 1.4.2.a Overzicht begroting afvalstoffenheffing
(bedragen x
€ 1.000)

directe kosten
loon & mat.

directe kosten
afdrachten

indir. kosten
loonkosten

overige
bijdrage Netto opbrengsten

Kostendekkend-
heid

1.444 6.210 173 160 7.468 97,5%

1.4.3 Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven op grond van artikel 228a van de Gemeentewet. Rioolheffing is een
bestemmingsbelasting en dient als bekostigingsinstrument van de gemeentelijke watertaken. Deze watertaken
zijn het inzamelen, zuiveren en transporteren van huishoudelijk afvalwater, het inzamelen en transporteren
van bedrijfsafvalwater en het inzamelen en verwerken van hemelwater. De kosten die hiervoor gemaakt
worden, worden met de rioolheffing verhaald op de gebruikers van woningen en niet-woningen.
Het model kostenonderbouwing voor de rioolheffing is al volgt:

Tabel 1.4.3 Model kostenonderbouwing rioolheffing
Onderdeel Toerekenen Rekenkundig

of zakelijk
Toelichting

Riolering algemeen 100% R

Hoofdgemalen 100% R

Rioolgemalen 100% R

Vrijverval riolering 100% R

Drukriolering 100% R

Reparaties drukriolering 100% R

Grondwater 100% R

Lasten rioolheffingen 100% R

BTW exploitatie 100% R

BTW investeringen max €300.000 R

Kwijtscheldingen 100% R

Voorziening riolering 100% R [1]

Voorziening baggeren 75% Z [2]

Straatvegen 25% Z [3]

Overhead 75% Z [4]
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[1] De eerste aanleg van riolering in nieuwbouwwijken wordt gefinancierd uit de betreffende grondexploitatie.
In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is vastgesteld dat voor de vervanging van deze investeringen een
voorziening wordt getroffen. Deze wordt jaarlijks gevoed op basis van de in het GRP opgenomen berekening.

[2] Voor het baggeren van de watergangen is een beheerplan opgesteld. Hieruit blijkt dat de uit te voeren
werkzaamheden hoofdzakelijk te maken hebben met doorstroming, berging, peilbeheer. De kosten worden
voor 75% ten laste van het product riolering gebracht.

[3] De kosten voor het schoonhouden van wegen (veegkosten) dragen in belangrijke mate bij aan het onderhoud
en de goede werking van de riolering. Er zijn nog geen metingen verricht naar de mate hiervan. Vooralsnog
lijkt een bijdrage van tenminste 25% op het product riolering reëel.

[4] Onder ‘overhead’ worden hier o.a. verstaan de personele inzet op product rioolheffing vanuit de disciplines:
communicatie, financiën, DIA, KCC, administratie, onderzoek & advies, meldpunt wijkbeheer,
communicatie/PR, behandeling bezwaren (handhaving en heffing), cursussen/bijeenkomstkosten,
lidmaatschappen, abonnementen/literatuur, etc. Het overheadbedrag wordt jaarlijks berekend, hiervan wordt
75% toegerekend aan het product riolering.

Het tarief is een vast bedrag voor maximaal 400 m³ afgevoerd afvalwater. Van huishoudens wordt dit vaste
bedrag geheven. Voor iedere 50 m³ afgevoerd afvalwater of een gedeelte daarvan boven 400 m³ geldt een
opslag. Deze opslag geldt voor de zgn. grootverbruikers. In overeenstemming met het geldend Gemeentelijk
RioleringsPlan 2018-2021 blijft het tarief voor 2021 onveranderd.

Ook voor de rioolheffing wordt in de begroting voor wat betreft de groei van het aantal objecten gerekend met
het aantal bouwvergunningen van 2 jaar geleden (t-2).

De uitvoering van de gemeentelijke watertaken is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In mei
2018 is het GRP 2018-2021 vastgesteld. De begrote opbrengst, kosten en kostendekkendheid is als volgt:

Tabel 1.4.3.a Overzicht begroting rioolheffing

(bedragen x € 1.000)

Directe
kosten loon &
mat.

Directe
kosten
afdrachten

Indir. kosten
loonkosten

overige
bijdrage Opbrengsten

Kosten-
dekkend-heid

Rioolheffing 4.738 356 171 20 5.245 100%

1.4.4 Hondenbelasting
De hondenbelasting wordt geheven op grond van artikel 226 van de Gemeentewet. De hondenbelasting is een
algemene belasting. Dit houdt in dat de gemeente vrij is in de besteding van de opbrengst. Er hoeft geen relatie
met de kosten te zijn. De hondenbelasting van Pijnacker-Nootdorp is een progressief tarief. Dit houdt in dat
voor een tweede en derde hond een hoger tarief geldt dan voor een eerste hond. Voor 2021 zijn de geraamd
opbrengsten van € 211.000 berekend op basis van het werkelijk aantal honden op 01-07-2020.

1.4.5 Toeristenbelasting
Op grond van artikel 224 van de Gemeentewet wordt toeristenbelasting geheven van personen die verblijf
houden binnen de gemeente en die niet als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven.
De gemeente kan de aanslag toeristenbelasting opleggen aan degene die gelegenheid tot verblijf biedt. In de
begrote opbrengst 2021 van € 205.000 is geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen rond de huidige
corona-crisis. Eventueel gederfde inkomsten als gevolg van de corona-crisis worden gecompenseerd via de
algemene uitkering.

1.4.6 Leges en kostendekkendheid van de leges
Leges worden op grond van artikel 229 van de Gemeentewet geheven ter zake van het genot van of vanwege
het door gemeentebestuur verstrekte diensten. Deze diensten zijn zeer divers en zijn limitatief opgenomen in
de legesverordening en in drie titels onderverdeeld, namelijk:
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Tabel 1.4.6 Legesverordening
Titel 1 Burgerzaken + overige leges

Titel 2 Wabo

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

De diverse leges die worden geheven worden voor 2021 allereerst met de inflatiecorrectie voor uitgaven
verhoogd. De tarieven die van rijkswege worden bepaald of gemaximeerd, zullen meer of minder dan deze
correctie stijgen. Daarna wordt de kostendekkendheid berekend. Indien de kostendekkendheid meer is dan
100% worden de tarieven aangepast. Binnen titel 1 en titel 2 is kruissubsidiering toegestaan tussen de
verschillende hoofdstukken.

1.4.6.1 Titel 1 Algemene Dienstverlening
De uitgangspunten voor de kostenonderbouwing voor de legesverordening, Titel 1 zijn als volgt:

Tabel 1.4.6.1 Model kostenonderbouwing leges titel 1, hoofdstuk 1 tot en met 4
Onderdeel Toerekening
Personeelskosten: Receptie 65%

Administratie 90%

Burgerlijke Stand 90%

Balie burgerzaken 90%

Callcenter 43%

Inhuur 100%

Beheerder E-loket 80%

Medewerker belastingen/
leges

10%

Applicatie Beheer 80%

Kennisbeheer 40%

Afdracht rijkskosten 100%

Materiaal en productkosten 100%

Tabel 1.4.6.1 a Model kostenonderbouwing leges titel 1 hoofdstuk 5 tot en met 15
Onderdeel Toerekening
Personeelskosten Gemiddelde uren per product 100%

Materiaalkosten 100%

De huidige kostendekkendheidspercentages van Titel 1, per hoofdstuk zijn als volgt:

Tabel 1.4.6.1.b Kostendekkendendheid Leges Titel 1
Titel 1 Algemene dienstverlening Lasten Baten Kostendekking
hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 38.303 36.000 94,15%

hoofdstuk 2 Reisdocumenten 256.026 234.111 91,44%

hoofdstuk 3 Rijbewijzen 268.152 264.360 98,59%

hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de
Basisregistratiepersonen

7.370 7.005 95,05%

hoofdstuk 5 Vervallen 0 0 0,00%

hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie 0 0 0,00%

hoofdstuk 7 Overige publiekszaken 24.202 22.704 93,81%

hoofdstuk 8 Gemeentearchief 0 0 0,00%

hoofdstuk 9 Huisvestingswet 3.430 3.355 97,81%

hoofdstuk 10 Leegstandwet 0 0 0,00%

hoofdstuk 11 Vervallen 0 0 0,00%

hoofdstuk 12 Kansspelen 57 53 92,98%

hoofdstuk 13 Telecommunicatie 33.292 24.981 75,04%

hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer 42.277 40.100 94,85%

hoofdstuk 15 Diversen 1.965 1.904 96,90%

Kostendekking Titel 1 675.074 634.634 94,01%
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1.4.6.2 Titel 2 WABO
Er is gerekend met de gemiddelde areaaluitbreiding van 438 woningen voor 2021. Gebleken is ook dat de
bouwsom van de diverse bouwprojecten is gestegen. De leges betreffen een percentage van de bouwkosten.
Hierdoor is er spraken van een hogere begrote legesopbrengst dan waarin bij de kadernota van 2020 rekening
is behouden. Om alle omgevingsvergunningen te kunnen toetsen, verstekken en toezicht te houden op de
bouwactiviteiten is extra personeel nodig. Ook hiervoor is een inschatting gemaakt.

De uitgangspunten voor de kostenonderbouwing voor de legesverordening, Titel 2 zijn als volgt:

Tabel 1.4.6.2 Model kostenonderbouwing leges titel 2
Onderdeel Omschrijving Toerekening
Personeelskosten ODH 10%

Accountteam 10%

Plantoetsers 100%

Applicatiebeheerder 100%

Administratieve ondersteuning 100%

Teamleider bouw 50%

Informatie WABO 100%

Behandeling principeverzoeken 25%

Inhuur 100%

Toezichthouders 70%

Ontheffingen/Vergunningverlening 90%

Aanlegvergunningen 100%

Bezwaar/beroep 0%

Straatnaamgeving 35%

Bestemmingsplanwijzigingen op verzoek 100%

Belastingen 6%

Overige kosten Adviezen/onderzoek derden 100%

Brandweer conform begroting VRH 100%

Overige goederen en diensten 100%

Welstandscommissie 100%

De tarieven voor de omgevingsvergunningen zullen met de inflatiecorrectie worden opgehoogd omdat de
kostendekkendheid niet boven de 100% uitkomt.

De huidige kostendekkendheidspercentages van Titel 2, per hoofdstuk zijn als volgt:

Tabel 1.4.6.2.a Kostendekkendheid Leges Titel 2
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Lasten Baten Kostendekking
hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 0 0 0,00%

hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 0 0 0,00%

hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.638.018 2.555.547 96,87%

hoofdstuk 4 Vermindering 0 0 0,00%

hoofdstuk 5 Verhoging 0 0 0,00%

hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 0 0 0,00%

hoofdstuk 7 Bestemmingsplanwijzigingen 1.999 1.083 54,17%

hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikkingen 0 0 0,00%

Kostendekking Titel 2 2.640.017 2.556.630 96,84%

1.4.6.3 Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn.
De uitgangspunten voor de kostenonderbouwing voor de legesverordening, Titel 3 zijn als volgt:

Tabel 1.4.6.3 Model kostenonderbouwing leges Titel 3
Onderdeel Toerekening
Personeelskosten Gemiddelde uren per product 100%

Materiaalkosten 100%
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De huidige kostendekkendheidspercentages van Titel 3, per hoofdstuk zijn als volgt:

Tabel 1.4.6.3.a Titel 3 Europese dienstenrichtlijn
Totale
Kosten

Totale
opbrengsten Kostendekking

hoofdstuk 1 Horeca 10.073 6.621 65,73%

hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 6.318 5.747 90,96%

hoofdstuk 3 Markt- en standplaatsgelden 53.805 51.027 94,84%

hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 0 € 0 0,00%

hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

1.938 1.224 63,16%

Kostendekking Titel 3 72.134 64.619 89,58

1.5 Lokale lastendruk
Om de gemiddelde woonlasten in de gemeente te kunnen berekenen, wordt voor de OZB uitgegaan van de
gemiddelde woningwaarde in de gemeente. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de gemiddelde
woningwaarde € 315.000 in 2020. De lastendruk bedraagt in 2020 voor een eenpersoonshuishouden gemiddeld
€ 803 (in 2019 € 777) en voor een meerpersoonshuishouden € 896 (in 2019 € 860). Evenals voorgaande jaren
wordt in het raadsvoorstel voor het vaststellen van de belastingtarieven nader ingegaan op de lokale lastendruk.

1.5.1 Woonlasten en tarieven in de regio
Voor de vergelijking van de woonlasten per huishouden van gemeente Pijnacker-Nootdorp met die van de
omliggende gemeenten is gebruik gemaakt van de gegevens, zoals gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl

In onderstaand overzicht zijn de gemiddelde woonlasten per huishouden in 2020 weergegeven in gemeente
Pijnacker-Nootdorp en in de omliggende gemeenten. In de berekening van de woonlasten zijn meegenomen
de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voorgaande jaren werden de gemiddelde
woonlasten per inwoner in de tabel opgenomen. Deze informatie is echter niet meer beschikbaar.

Tabel 1.5.1

Woonlasten in de
regio 2019

Gemiddelde
WOZ-waarde

Gemiddelde
OZB per
huishouden

rioolheffing per
huishouden

Afvalstoffenheffing per
huishouden

Totaal per
huishouden

Vergelijking
met P-N

Pijnacker-Nootdorp 315.000 293 228 352 873 100,0%

Delft 272.000 323 220 354 897 102,7%

Lansingerland 318.000 318 249 290 857 98,1%

Leidschendam-
Voorburg

274.000 217 174 367 758 86,8%

Midden-Delfland 326.000 392 228 372 992 11,6%

Rijswijk 222.000 207 190 387 784 89,8%

De tarieven van de omliggende gemeenten zijn de volgende:

Tabel 1.5.1 a
Tarieven in de regio 2020

Pijnacker-
Nootdorp Delft Lansingerland

Leidschendam-
Voorburg

Midden-
Delfland Rijswijk

OZB:
Eigendom woning 0,0932% 0,11915% 0,1003% 0,0795% 0,1205% 0,0932%

Eigendom niet-woning 0,2128%* 0,2902%* 0,2325% 0,3821% 0,2267% 0,5546%

Gebruik niet-woning 0,1558%* 0,2273%* 0,1889% - 0,1627% -

Afvalstoffenheffing:
1-persoonshuishouden 260 226 232 304 281 292

Meerpersoons-Huishouden 352 354 290 367 372 387

Rioolheffing: 228 220 249 174 228 190

* De tarieven van de betreffende gemeenten zijn inclusief de genoemde opslag voor het ondernemersfonds.
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1.6 Indicatoren
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1.7 Kwijtscheldingsbeleid
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp kan kwijtschelding worden verleend voor afvalstoffenheffing en
rioolheffing, als een belastingschuldige (particulier) financieel gezien niet in staat is om de belastingaanslag te
betalen. Of een belastingschuldige in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, wordt
beoordeeld aan de hand van een inkomens- en een vermogenstoets op grond van door het Rijk vastgestelde
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normen. De daarbij te hanteren kosten van bestaan worden vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm.
Wanneer bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek blijkt dat belastingplichtige geen
betalingscapaciteit heeft, wordt kwijtschelding verleend.

Het aantal kwijtscheldingsverzoeken is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Kwijtschelding
dient volgens de wet te worden verleend op verzoek. Om de administratieve lastendruk te verlagen is een
contract afgesloten bij de Stichting Inlichtingenbureau. Dit is een informatieknooppunt, ingesteld door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor gemeenten. Aan dit bureau wordt een bestand
toegezonden. Het inlichtingenbureau voert op basis van de vastgestelde normen een controle uit op de
inkomsten. Na een interne toets wordt dan bepaald of een belastingschuldige direct kwijtschelding kan worden
verleend, zonder dat daarvoor een verzoek hoeft te worden ingediend.

De kosten voor kwijtschelding worden binnen de afvalstoffenheffing en de rioolheffing meegenomen in de
berekening van de kostendekkendheid.

1.8 Perceptiekosten
Om belastingen te kunnen heffen en invorderen moeten kosten worden gemaakt. Deze kosten worden
perceptiekosten genoemd. De perceptiekosten vormen een criterium om de interne doelmatigheid van de
belastingheffing te meten. De perceptiekosten in 2021 bedragen 3,56% .

Tabel 1.8 % Perceptiekosten 2021 2022 2023 2024
% perceptiekosten 3,56 3,56 3,50 3,44
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2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering
beheersbaar te maken.

1. Aanleiding en achtergrond
Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen,
zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de
vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een
risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie.
Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.

2. Risicoprofiel
De afgelopen periode zijn de risicoprofielen van alle afdelingen doorlopen met als doel het risicoprofiel van de
Gemeente Pijnacker-Nootdorp in kaart te brengen en een update te geven. De risico’s worden bijgehouden in
het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico’s systematisch
in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. In het onderstaande overzicht worden alleen de tien risico’s
gepresenteerd die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico-
nummer

Omschrijving van het risico Kans Financieel
gevolg
maximaal

R560 Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie Ackerswoude 39% 6.592.000

R594 Verspreiding Covid-19 70% 1.500.000

R571 Inbreuk op de basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 5% 20.000.000

R93 Garantstellingen of borgstellingen aan derden of instellingen 50% 1.000.000

R570 Niet tijdig leveren van gegevens aan de LVWOZ 25% 2.000.000

R418 Decentralisatie van de taken AWBZ. Jeugdzorg en Participatiewet 50% 750.000

R592 Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie Stanislas I 27% 1.465.000

R586 Kostenstijging inzameling en verwerking huishoudelijk afval 50% 750.000

R407 Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitaties Oude Leede 43% 790.000

R595 Nieuwe verdeelsleutel gemeentefonds 70% 362.500

Het totaal van de grote risico's bedraagt € 35,2 miljoen en die van de overige risico's € 19,5 miljoen. Daarmee
bedraagt het totaal van alle risico's € 54,7 miljoen. 

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat
het reserveren van het maximale bedrag van € 54,7 miljoen ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal
tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van de risicosimulatie volgt dat 90% zeker is dat alle
risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 10,1 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Mutaties in risico
Risico-inschattingen grondexploitaties
Gewogen bandbreedte-methode
In de nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat voor de risico’s uit de grondexploitaties een voorziening
moet worden getroffen, indien de kans dat het risico zich voordoet groter is dan 50%. Bij de actualisatie van
de grondexploitaties zijn de risico's geïnventariseerd en gewaardeerd. Voor elk risico is een onderbouwde
effectberekening opgesteld en kans van optreden ingeschat door het betrokken projectteam. Daarnaast worden
voor de verschillende risico’s maatregelen benoemd en verantwoordelijken aangewezen. Om te bepalen welke
deel van de risico's moet worden afgedekt binnen de grondexploitatie en welke risico's afgedekt moeten worden
door het weerstandsvermogen wordt de gewogen bandbreedtemethode gebruikt.

Gewogen risico’s kleiner of gelijk aan 50%
Het deel van het gewogen risico tot en met 50% is het deel dat wordt opgenomen als onderdeel van het
benodigde weerstandsvermogen.
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Gewogen risico groter dan 50%
Het deel van het gewogen risico dat zich boven de 50% bevindt wordt aan de kostenkant in de
exploitatiebegroting opgenomen en maakt onderdeel uit van het verwachte resultaat van het project. Indien
het project een negatief verwacht resultaat heeft wordt dat resultaat, en dus het deel van het gewogen risico
dat zich boven de 50% bevindt, afgedekt door de voorziening nadelige complexen.

Beheersingsmaatregelen Grondexploitaties en grote infrastructurele werken
Wat betreft de risico’s zijn binnen de projecten de volgende beheersmaatregelen in het algemeen
geïmplementeerd. Risico’s moeten worden:
• Vermeden;
• Beheerst;
• Overgedragen;
• Geaccepteerd.

Om de risico’s te beheersen worden door de projectteams regelmatig bijeenkomsten gehouden waarin alle
mogelijke risico’s besproken worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden het effect van het risico in euro’s en
de kans dat het risico zich voordoet opnieuw bepaald. Hierover wordt elk half jaar gerapporteerd in de
actualisatie van de grondexploitaties of de halfjaarlijkse financiële rapportage projecten.

Beheersingsmaatregelen voor de risico’s binnen projecten, waarvan de kans groter is dan 50% dat deze zich
voordoen, zijn bijvoorbeeld:
• Tijdig onderzoek doen om extra kosten te voorkomen;
• Werkzaamheden combineren, wat tot kostenbesparing leidt;
• Samen met de ontwikkelaar oplossingen bedenken bij stagnerende vraag;
• Structureel monitoren van de nieuwbouwmarkt: Afzettempo naar segmenten, woningtypen,

kwaliteiten en prijzen.

Dit is een gebruikelijke manier om risico’s te kwantificeren. De gewogen bandbreedtemethode gaat uit van het
kwantificeren van een effect en de kans (percentage) dat een effect (risico) zich voordoet. Uitgangspunt van
deze theorie is dat niet alle risico’s zich daadwerkelijk voor zullen doen. Dit wordt verwerkt door de risico’s te
wegen aan de hand van een kans van optreden. Alle gewogen risico’s van de grondexploitatie opgeteld vormen
het totale risicoprofiel. Tezamen vormt dit het gewogen risico. Dit wordt uitgedrukt in een risico bandbreedte
ten opzichte van het basisresultaat van de grondexploitatie.

Stijgers en nieuw
Van deze top 10 risico’s is ten opzichte van de begroting 2019 een aantal risico’s veranderd. Deze worden
hieronder toegelicht.
 
R594 Verspreiding Covid-19.
Vooralsnog is voor één jaar een risico opgenomen voor de financiële gevolgen van Covid-19.
 
R595 Nieuwe verdeelseutel gemeentefonds.
Naast het in de exploitatie rekening houden met een lagere inkomst voor de algemene uitkering wordt tevens
meerjarig een risico benoemd voor financiële gevolgen van de nieuwe verdeelsleutel, aangezien niet duidelijk
is wat het financieel gevolg wordt.
 
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit het geheel aan middelen
dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

3.1 Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct
aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers. Dit betreft de algemene reserve en de post onvoorzien.
Bestemmingsreserves rekenen we niet mee, omdat een onttrekking uit deze reserves direct invloed heeft op
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de dekking van kosten in de exploitatie in meerjarenperspectief. Ook worden stille reserves buiten beschouwing
gelaten.

3.2 Structurele weerstandscapaciteit
Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent (jaarlijks in meerjarenperspectief) ingezet
kunnen worden om tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande
taken. De structurele weerstandscapaciteit is opgenomen in de exploitatie als de post Onvoorzien. Een
mogelijkheid is om de onbenutte belastingcapaciteit ook onder de structurele weerstandscapaciteit te rekenen.
Onder onbenutte belastingcapaciteit vallen met name de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing,
rioolrechten en leges. Omdat de belastingtarieven waar een direct aanwijsbare prestatie tegenover staat 100%
kostendekkend zouden moeten zijn, is voor het bepalen van de structurele weerstandscapaciteit alleen de OZB
van belang. Het verschil tussen de geraamde stijging van de OZB opbrengsten en de macronorm voor de groei
van de OZB geeft de onbenutte belastingcapaciteit weer. Omdat moet worden opgemerkt dat deze
veronderstelling sterk afhankelijk is van de politieke haalbaarheid van het verhogen van de belastingen wordt
deze post niet gekwantificeerd weergegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand Bedrag €
Algemene reserve weerstandsvermogen per 01/01/2021 106.890.940

Onvoorzien 202.348

Totale weerstandscapaciteit 107.093.288

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel
gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.
De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit = € 107.093.288

= 10,6
Benodigde weerstandscapaciteit € 10.082.573

De hierboven berekende ratio is gebaseerd op de situatie per 01/01/2021. Een meerjarige ratio
weerstandsvermogen is opgenomen in hoofdstuk 2 'Hoofdlijnen van de financiële positie'.
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Weerstandsnorm
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2.0 uitstekend

B 1.4-2.0 ruim voldoende

C 1.0-1.4 voldoende

D 0.8-1.0 matig

E 0.6-0.8 onvoldoende

F <0.6 ruim onvoldoende

Bovenstaande normtabel is door Naris ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente.

Het biedt een waardering van de berekende ratio. De ratio van de gemeente Pijnacker-Nootdorp valt in klasse
A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Het benodigde weerstandsvermogen zoals bovenstaand weergegeven betreft een momentopname. Door het
treffen van aanvullende beheersmaatregelen of door het structureel opnemen in de meerjarenbegroting door
middel van heroverwegingen, ombuigingen of bezuinigingen kan de benodigde weerstandscapaciteit worden
beïnvloed.

5. Kengetallen
De financiële positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp laat zich uitdrukken in een aantal actuele
kengetallen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de
begroting of de balans, ze helpen daarmee bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie
van een gemeente.

In 2014 heeft een adviescommissie, onder leiding van Staf Depla, een rapport uitgebracht over de vernieuwing
van het BBV. Eén van de wijzigingen betreft het verplicht opnemen van een uniforme basisset financiële
kengetallen door gemeenten en provincies. De set van vijf kengetallen is met ingang van de Jaarrekening 2015
opgenomen in deze paragraaf. Voor deze kengetallen is geen externe normering geformuleerd, het is de rol
van de directie en het college om de toelichting te verzorgen en de rol van de raad om eventuele bijstellingen
te verlangen.

De vijf kengetallen, en wat zij betekenen, op een rij:

Netto schuldquote Heeft de gemeente een hoge schuld, en hoeveel daarvan is doorgeleend aan
derden? De netto schuldquote bestaat dus uit twee ratio’s: zowel in- als
exclusief doorgeleende gelden.

Hoe lager deze percentages, hoe
beter.

Solvabiliteit Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële
verplichtingen te voldoen?

Hoe hoger dit percentage, hoe
beter.

Grondexploitatie Heeft de gemeente relatief veel grond en loopt zij daardoor veel risico? Hoe lager dit percentage, hoe beter.

Structurele
exploitatieruimte

Heeft de gemeente voldoende structurele baten om haar structurele lasten
te dekken?

Hoe hoger dit percentage, hoe
beter.

Belastingcapaciteit Heft de gemeente relatief veel belastingen en is er ruimte om deze belastingen
te verhogen?

Hoe lager dit percentage, hoe beter.

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de baten en geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten, des te
meer schulden een gemeente kan aangaan. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen
dan de jaarlijkse inkomsten. De netto schuldquote van de gemeente Pijnacker-Nootdorp laat de komende
periode een beperkte stijging zien, ondanks het feit dat de schuld van de gemeente afneemt. De stijgende netto
schuldquote heeft voornamelijk te maken met een daling van de toekomstige inkomsten op de grondexploitatie
en een snellere oplevering van bouwgronden, een positieve ontwikkeling voor de gemeente.

De netto schuldquote is pet ingang van 2020 aanzienlijk verbeterd. Dit is het gevolg van hoge liquiditeit door
de verkoop van de aandelen van de Eneco Groep N.V.. Bovenstaande netto schuld is niet één op één te
vergelijken met het percentage schuld ten opzichte van de baten zoals is opgenomen in het onderdeel
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“Hoofdlijnen van de financiële begroting”, aangezien de berekening voor de netto schuldquote een andere
definitie heeft.

Netto schuldquote

Netto schuldquote Netto schuldquote (ge…

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-100%
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100%

200%

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee
de weerbaarheid van de gemeente aan. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de
gemeente. De VNG geeft aan dat een solvabiliteitsratio boven de 20% dient te liggen, dit is voor de gemeente
Pijnacker-Nootdorp structureel hoger en loopt verder op. Ook dit wordt veroorzaakt door de hoge liquiditeit
vanwege de verkoop van de aandelen van de Eneco Groep N.V.
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Solvabiliteitsratio
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Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte
van de totale (geraamde) baten. Voor dit percentage geldt: hoe lager hoe beter. De onderstaande grafiek toont
een dalende trend, waarbij in 2021 zelfs sprake is van een negatieve boekwaarde van de grondexploitaties. Een
zeer positieve ontwikkeling. In 2022 en 2024 is er zelfs een negatieve boekwaarde van de grondexploitatie
waardoor het percentage onder de 0 (nul) komt.
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Grondexploitatie

Grondexploitatie in %
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Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt gekeken naar de structurele
baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent
dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een
lening) te dekken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp presenteert een meerjarig positief percentage. Dit kengetal
fluctueert marginaal over de komende jaren.

Structurele exploitatieruimte
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Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het zich voordoen van een financiële tegenvaller in
het volgende begrotingsjaar, deze kan worden opgevangen dan wel ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte
weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. Als ijkpunt wordt gekeken naar de landelijk gemiddelde tarieven.
Er is geen maximum gesteld aan de belastingopbrengsten. Met andere woorden: deze indicator zegt niet zozeer
iets over de daadwerkelijke financiële ruimte, dat is aan de gemeenteraad. Wel wordt inzicht gegeven in hoe
de eigen lastendruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zit net onder
het landelijk gemiddelde. De tarieven, zoals gehanteerd in de Programmabegroting 2021, worden vastgesteld
in november van het lopende jaar. Om die reden is, voor de berekening van deze indicator, uitgegaan van de
reguliere indexering.

132



Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit in %
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Samenhang
Waar de afzonderlijke kengetallen wel nuttige informatie geven, zegt het nog weinig over hoe de totale
financiële positie beoordeeld moet worden. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien,
omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven over de financiële
positie van de gemeente.
Financiële kengetallen in % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1a. Netto schuldquote 105 74 62 74 6 -2 -2 12 2

1b. Netto schuldquote (gecorrigeerd
voor alle leningen)

105 74 62 74 7 -2 -2 12 2

2. Solvabiliteitsratio 24 28 33 39 59 62 65 68 72

3. Grondexploitatie 50 36 26 34 11 3 -4 0 -2

4. Structurele exploitatieruimte 0,34 0,28 0,44 0,35 1,11 1,60 2,83 1,35 2,32

5. Belastingcapaciteit 115 116 116 134 108 113 111 109 107

133



134



3. Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente die duurzaam in stand gehouden moeten worden, zoals
wegen, riolering, bruggen en gebouwen. Deze eigendommen worden beheerd op basis van beheerplannen.
Hierin staat op welke wijze het onderhoud plaatsvindt. De gemeente hanteert voor alle beheerplannen dat het
beheer “doelmatig en duurzaam” wordt uitgevoerd op het kwaliteitsniveau “basis”. Beheerplannen worden
eens in de vier jaar geactualiseerd. Dit is geregeld in artikel 20 van de Financiële verordening gemeente
Pijnacker-Nootdorp 2017. Voor alle beheerplannen worden de uitgangspunten van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) aangehouden.

In deze paragraaf is de uitvoeringsplanning van de diverse voorzieningen in beeld gebracht. Hoewel de kosten
ook al in de beheerplannen zijn aangegeven, is niet in elk beheerplan een programma van uitvoering
opgenomen. Ook wanneer er wel een uitvoeringsprogramma is, wordt dit soms door de actualiteit ingehaald.
In deze paragraaf wordt daarom per voorziening en per beheercategorie, op basis van de laatste inzichten,
aangegeven wat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma voor 2021 is. Ook wordt de geactualiseerde
uitvoeringsplanning voor de periode 2022 – 2024 globaal in beeld gebracht.

Regulier (klein) onderhoud
Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en voor het verhelpen
van meldingen en het herstel van kleine schades. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de
exploitatiebegroting zijn reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex
en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal. Deze budgetten
zijn opgenomen in de betreffende programma’s.

Periodiek (groot) onderhoud
Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud (inclusief achterstallig onderhoud)
van kapitaalgoederen dat niet levensduur verlengend is. De kosten voor het periodiek groot onderhoud kunnen
jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van periodieke groot
onderhoud van de verschillende beheeractiviteiten. De diverse voorzieningen worden gevoed door een
jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting, zoals bepaald in de vastgestelde beheerplannen.

Nieuwe aanleg en vervanging
Hieronder wordt de nieuwe aanleg en vervanging van kapitaalgoederen verstaan. Voor aanleg, vervangingen
en renovaties worden specifieke investeringen benoemd. De investeringen zijn toegelicht bij de programma’s.

Overzicht beheerplannen
Onderstaand treft u een overzicht aan van de vigerende beheerplannen, inclusief het verwachte jaar van
actualisatie.

Beheerplan Beheerperiode Jaar van actualisatie
Oevers 2020-2023 2023

Baggeren 2020-2023 2023

Sportvelden 2020-2023 2023

Openbare verlichting 2019-2022 2022

Speelruimteplan 2019-2022 2022

Gebouwen 2019-2022 2022

Groen 2019-2022 2022

Riolering 2018-2021 2021

Wegen 2018-2021 2021

Waterklimaatplan 2017-2020 2021

Civiele kunstwerken 2016-2019 2021

Riolering
De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk
RioleringsPlan 2018-2021 (GRP). Beleidsmatig ligt de aandacht bij de samenwerking in de afvalwaterketen in
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Delfland (NAD). De essentie van de samenwerking is om in de regio te komen tot een bundeling van kennis en
capaciteit in de planvorming en uitvoering van de beheertaken. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar een
grotere efficiëntie in het beheer van de afvalwaterketen die moet leiden tot een substantiële kostenreductie.
In 2021 wordt het Gemeentelijk RioleringsPlan geactualiseerd.

Het reguliere preventieve onderhoud aan de riolering gebeurt op basis van periodiek uit te voeren inspecties.
Daarnaast wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan de reguliere bestekken voor onderhoud van wijk- en
hoofdgemalen, drukriolering en kolken.

De vervanging van de riolering gebeurt op basis van het uitvoeringsprogramma van het beheerplan. Op basis
van die planning wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd (riolering, wegen, straatmeubilair, groen,
spelen etc.). De planning van het GRP is daarmee feitelijk leidend voor de planning van de gebiedsgerichte
integrale aanpak.

Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces volgens de principes van het programma ‘in
verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2021 worden de laatste fase van de wijk Koningshof, de Vlielandseweg en de
eerste fase van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn
toegelicht in programma 8: Veiligheid en duurzaamheid.

Het taakveld riolering is een kostendekkend product. Dit betekent dat alle kosten die hiermee gepaard gaan
via de rioolheffing in rekening worden gebracht. Een overschot of tekort in enig jaar wordt verrekend met de
egalisatievoorziening riolering. Hieronder is het verloop van deze voorziening aangegeven.

Voorziening riolering
 (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 2.860 3.129 3.460 3.822

Storting 269 331 362 965

Totaal dekking 3.129 3.460 3.822 4.787
Onttrekkingen

Totaal onttrekking 0 0 0 0
Eindstand 3.129 3.460 3.822 4.787

Wegen
De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fietspaden en voetpaden zijn vastgelegd in het
Beheerplan Wegen 2018-2021. In 2021 wordt het Beheerplan Wegen geactualiseerd.

Het reguliere preventieve onderhoud aan asfaltverhardingen en verhardingen van open elementen gebeurt
op basis van een periodiek uit te voeren schouw.

Voorziening onderhoud wegen
(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 2.598 2.084 1.979 1.264

Storting 705 705 705 705

Totaal dekking 3.303 2.789 2.684 1.969
Katwijkerlaan -610

Oranjeplein -300

Sportlaan parkeerterrein -219

Delftsestraatweg

De Boezem -300

Koningshof (woonerf) -200

Europalaan (stil asfalt) -160

Beheerplan wegen -200 -650 -810 -810

Totaal onttrekking -1.219 -810 -1.420 -810
Eindstand 2.084 1.979 1.264 1.159

Via de voorziening wordt groot onderhoud bekostigd van projecten met een projectwaarde hoger dan € 75.000.
Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan Wegen. Voor 2021 staan op de rol:
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• het ophogen en herinrichten van het Oranjeplein, inclusief de vijver;
• het renoveren van de parkeerplaats Sportlaan (in combinatie met de uitbreiding van de parkeerplaats

vanwege het draaien van het hoofdveld van DSVP en Oliveo).
• het uitvoeren van groot onderhoud aan de asfaltwegen op bedrijventerrein De Boezem (Boezemweg,

Heulweg, Weteringweg)
• het integraal herinrichten van het woonerf Koningshof.

Het planmatig groot onderhoud aan elementenverhardingen wordt gebiedsgericht aangepakt. Op basis van de
planning van rioolrenovaties en verkeersmaatregelen wordt telkens een wijk of buurt integraal gerenoveerd
(riolering, wegen, straatmeubilair, groen, spelen etc.). Uitgangspunt bij integrale herinrichting is dat het proces
volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. In 2021 worden de laatste fase van
de wijk Koningshof, de Vlielandseweg en de eerste fase van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn
specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

Openbaar groen
De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Beleids- en
beheerplan “Investeren in groen” 2019-2022.

Het reguliere onderhoud vindt grotendeels plaats op basis van jaarlijks te actualiseren onderhoudsbestekken
voor onder meer het maaien, het schoffelen en het snoeiprogramma voor bomen. Verder wordt jaarlijks de
inboet (vervangen dode beplanting) verricht op basis van een periodieke inspectie.

Het groot onderhoud gebeurt op basis van het beheerplan. In het beheerplan is prioriteit gegeven aan de wijken
en buurten waar integrale renovaties zijn gepland. In 2021 worden de laatste fase van de wijk Koningshof, de
Vlielandseweg en de eerste fase van Klapwijk uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen
opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Verder zijn er ook buiten de herinrichtingswijken een aantal projecten voor groot onderhoud en renovatie van
groen. Deze projecten zijn beschreven in het beheerplan. In de tabel hieronder is aangegeven op welke wijze
de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Openbaar groen in de komende jaren worden voorzien. Het
gaat in 2021 om de projecten renovatie groen Oranjeplein, bomen aan van Nootdorp, bomen Laan der Zeven
Linden / Zuidpoldersingel en uitbreiding van vaste planten.

Voorziening openbaar groen 
(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 179 39 19 19

Storting 100 100 100 100

Totaal dekking 279 139 119 119
Renovatie groen Oranjeplein -25

Bomen Laan van Nootdorp -25

Bomen Westlaan -60

Bomen Pauwmolen -75

Middenberm Hofweg vergroenen -60

Bomen Ln der Zeven Linden/Zuidpoldersgl -90

Uitbreiding vaste planten -25

Beheerplan groen -100 -100

Totaal onttrekking -240 -120 -100 -100
Eindstand 39 19 19 19

Spelen
De uitgangspunten voor het beheer van speelplaatsen zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2019-2022.

Het dagelijkse onderhoud bestaat uit het aanvullen en reinigen van valondergronden, het uitvoeren van de
wettelijke veiligheidsinspecties en de daaruit voortkomende reparaties.

Het groot (vervangings)onderhoud vindt plaats op basis van het Speelruimteplan. Voor deze activiteiten zijn
specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.
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Civiele kunstwerken
De uitgangspunten voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan
Civiele Kunstwerken 2016-2019. De uitvoering en actualisering van dit beheerplan heeft vertraging opgelopen.
Dit beheerplan wordt in 2021 geactualiseerd.

Het kleinschalig en dagelijks onderhoud wordt aanbesteed middels een raamcontract met open posten. Op
basis van jaarlijkse inspecties worden hoeveelheden verwerkt in deelopdrachten voor het raamcontract.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het
optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van periodiek uit te voeren
inspecties. Voor dit onderhoud is hieronder aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de
Voorziening Civiele Kunstwerken in de komende jaren worden voorzien.

Voorziening civiele kunstwerken
 (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 795 784 773 762

Storting 323 323 323 323

Totaal dekking 1.118 1.107 1.096 1.085
Beheerplan Civiele Kunstwerken -334 -334 -334 -334

Totaal onttrekking -334 -334 -334 -334
Eindstand 784 773 762 751

De komende 10 jaar moet een groot aantal civiele kunstwerken in de gemeente vervangen worden. Deze zijn
in het beheerplan vastgelegd. De opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 3: Mobiliteit.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s).
De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting zijn vastgelegd in het Beheerplan Openbare
Verlichting 2019-2022.

Het regulier preventief onderhoud (o.a. groepsmatig vervangen lampen) voor de openbare verlichting en de
verkeerslichten vindt jaarlijks plaats op basis van een schouw. Daarnaast gebeurt regulier onderhoud na
storingsmeldingen, waaronder voornamelijk meldingen van kapotte lampen en kabelstoringen.

Het groot (vervangings)onderhoud van de openbare verlichting en de verkeerslichten vindt plaats op basis van
het beheerplan. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in
programma 3: Mobiliteit.

Water
De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het Waterklimaatplan 2017-2020. In dit plan ligt
beleidsmatig de nadruk op de wijze waarop de gemeente en het waterschap zich gezamenlijk richten op het
opheffen van knelpunten in het watersysteem (o.a. tekort aan waterberging). In de investeringsplanning is in
programma 4: Groen en recreatie een aantal investeringsbudgetten opgenomen. Het Waterklimaatplan wordt
in 2021 geactualiseerd.

Baggeren
De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Beheerplan baggeren 2020-2023.

Het baggeren van watergangen vindt altijd plaats in de winterperiode op basis van een mede door het
Hoogheemraadschap van Delfland bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. De uitvoering vindt
plaats door het Hoogheemraadschap. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen
weer.
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Voorziening baggerwerken 
(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 163 188 213 238

Storting 86 86 86 86

Totaal dekking 249 274 299 324
Beheerplan Baggeren -61 -61 -61 -61

Totaal onttrekking -61 -61 -61 -61
Eindstand 188 213 238 263

Beschoeiingen en oevers
De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen en overige oevers zijn vastgelegd in het Beheerplan
Oevers 2020-2023.

Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen/oevers betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis
van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van
groot onderhoud, renovatie en met name vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De uitgaven
worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie.

Het vervangen van damwanden gebeurt door het opnemen van specifieke investeringen. De hiervoor
opgenomen investeringen zijn beschreven in programma 4: Groen en recreatie.

Buitensport
De uitgangspunten voor het beheer van de sportvelden zijn vastgelegd in het Beheerplan Sportvelden
2020-2022.

Het reguliere onderhoud (maaibestekken en het periodieke onderhoud in de zomermaanden) wordt uitgevoerd
via reguliere onderhoudsbestekken. Voor het groot onderhoud aan de (gras)sportvelden is een voorziening
gevormd. Hieronder is aangegeven op welke wijze de stortingen en onttrekkingen in de Voorziening Buitensport
in de komende jaren worden voorzien.

In 2021 staat groot onderhoud gepland op sportpark Centrum Nootdorp (groot onderhoud wetra-
grasvoetbalveld 5). In 2022 staat groot onderhoud gepland op sportpark De Groene Wijdte (renovatie
grasvoetbalveld 3) en op sportpark ’s-Gravenhout (groot onderhoud wetra-grasvoetbalveld 3 en 4).

Voorziening groot onderhoud en renovaties
buitensport 
(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 221 212 18 7

Storting 41 41 41 41

Totaal dekking 262 253 59 48
Sportcomplex De Groene Wijdte

grasvoetbalveld 3 -102

grasvoetbalveld 9 -52

Sportpark Centrum

wetra-grasvoetbalveld 5 -50

Sportpark ’s-Gravenhout

wetra-grasvoetbalveld 3 -74

wetra-grasvoetbalveld 4 -59

Beheerplan Sportvelden -41

Totaal onttrekking -50 -235 -52 -41
Eindstand 212 18 7 7

Voor het vervangen van kunstgrasvelden zijn investeringskredieten opgenomen, die zijn toegelicht in
programma 6: Maatschappelijke Voorzieningen.
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Onderhoud gemeentelijke gebouwen
De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Beheerplan
Gebouwen 2019-2022.

Het reguliere preventieve onderhoud (o.a. inspecties en planmatig klein onderhoud) vindt jaarlijks plaats op
basis van reguliere onderhoudsbestekken en op basis van een schouw en op opvolging van meldingen.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. De onderstaande tabel geeft
de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Voorziening onderhoud gebouwen
(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginstand 50 16 21 21

Storting 200 200 200 200

Totaal dekking 250 216 221 221
Beheerplan Gebouwen -234 -195 -200 -200

Totaal onttrekking -234 -195 -200 -200
Eindstand 16 21 21 21

Tractie
Een aantal onderdelen van de gemeentelijke organisatie maakt gebruik van voertuigen en ander (rollend)
materieel voor de uitvoering van haar taken. Het is belangrijk dat deze tractie veilig, duurzaam en representatief
is. Uitgangspunt is dat nieuwe voertuigen –voor zover in de markt beschikbaar- worden aangeschaft in de vorm
van een elektrische auto. De investeringen hiervoor zijn opgenomen in Programma 9: Bedrijfsvoering.
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4. Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot de financieringsfunctie van de gemeente.
Het zijn de onderwerpen die betrekking hebben op het besturen en beheersen van vermogenswaarden,
geldstromen, die financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

De gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de financieringsfunctie is gebonden aan algemeen geldende
wettelijke kaders, waaronder de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden. Als uitvloeisel
van artikel 212 van de Gemeentewet is de basis vastgelegd in de Financiële verordening van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp en het Treasurystatuut.

In deze paragraaf wordt ingegaan op:
1. De beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille
2. Liquiditeitsplanning
3. Financieringsbehoefte
4. Rentetoerekening

1. De beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille
Rentevisie
Geldmarkt: de rente over kortlopende schulden wordt gebaseerd op de Euribor (Euro Interbank Offered Rate).
De Euribor is het tarief dat wordt bepaald aan de hand van de percentages waartegen Europese primaire banken
elkaar onderling leningen verstrekken. Een van de op kort geld meest toegepaste tarieven, de 3-maands Euribor,
op het moment van het opstellen van de paragraaf financiering, wordt begin 2021 op een stand van -0,3%
verwacht.

Kapitaalmarkt: op het moment van het opstellen van de begroting 2021 handhaaft (sedert maart 2016) de
Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente op 0,00%. De verwachting is dat de
herfinancieringsrente voor langere periode op het huidige lage niveau zal blijven.

Risicobeheer
De risico’s die binnen de gemeentefinanciering kunnen worden onderscheiden zijn: Koersrisico, Valutarisico,
Renterisico, Kredietrisico en Liquiditeitsrisico. De gemeente maakt geen gebruik van beursgenoteerde,
koersafhankelijke financieringsmiddelen of financieringsmiddelen in vreemde valuta en is dat de komende
jaren ook niet van plan. Er zal dus geen sprake van directe koers- of valutarisico’s zijn.

Renterisico
De Wet Fido stelt een maximum aan de renterisico’s die een gemeente mag lopen, voor zowel de korte
(kasgeldlimiet) als de lange (renterisiconorm) termijn.

Kasgeldlimiet
Om het effect van renteschommelingen op korte termijn te beperken moet de gemeente zich houden aan de
kasgeldlimiet. Deze limiet bepaalt wat het maximum totaal aan kortlopende schulden in de vorm van rekening
courantkrediet en kasgeld mag zijn, en is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Voor 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor Pijnacker-Nootdorp:
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Omschrijving (bedragen * € 1.000) 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw
Omvang begroting per 1 januari 2020 160.178 160.178 160.178 160.178

Toegestane kasgeldlimiet
In procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

In bedragen 13.684 13.684 13.684 13.684

Omvang vlottende schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0

Schuld in rekening courant 0 0 0 0

Gestorte gelden door derden <1 jaar 0 0 0 0

Overige geldleningen (geen vaste schuld) 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0

Vlottende middelen
Contante gelden inkas 0 0 0 0

Tegoeden in rekening courant (incl.SKB) 105.000 100.000 95.000 89.000

Overige uitstaande gelden <1 jaar 1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal 106.000 101.000 96.000 90.000

Toets kasgeldlimiet
Toegestane kasgeldlimiet 13.684 13.684 13.684 13.684

Total netto vlottende schuld -24.700 -16.010 -12.522 -2.969

Ruimte (+)/Overschrijding (-) 38.384 29.695 26.206 16.653

De kasgeldlimiet wordt niet overschreden.

Renterisiconorm
Ter beperking van renterisico’s op de lange termijn geldt vanuit de wet Fido de renterisiconorm. Volgens deze
norm mag het renterisico maximaal 20% van het begrotingstotaal bedragen. Hiermee wordt een evenwichtige
spreiding van renteherzienings- en herfinancieringsmomenten beoogd.

De aflossings- en herfinancieringstotalen afgezet tegen de begrotingstotalen voor de komende jaren levert het
volgende beeld op qua renterisiconorm: 

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln.) 2021 2022 2023 2024
Renterisico’s
Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0

Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0

1 Renteherziening op vaste schuld (per saldo) 0 0 0 0

2 Aflossing 12.568 12.568 12.568 12.568

Renterisico op vaste schuld (1+2) 12.568 12.568 12.568 12.568

Renterisiconorm 32.199 27.534 26.507 118.838

Ruimte onder renterisiconorm 16.849 14.033 13.205 10.865

Overschrijding renterisiconorm

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal 160.523 156.443 125.989 132.439

Vastgelegd percentage 20% 20% 20% 20%

Renterisiconorm 32.105 31.288 25.197 26.487

De renterisiconorm wordt niet overschreden.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij haar financiële verplichtingen niet na kan komen. In het geval van
uitzettingen bestaat het risico dat de kredietwaardigheid van de tegenpartij daalt.
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De in 2018 verstrekte tijdelijke voorfinanciering van € 5 miljoen aan Ammerlaan Geothermie B.V. ten behoeve
van het boren van een nieuwe aardwarmtedoublet en de uitbreiding van de aardwarmteproductie van
Ammerlaan Geothermie B.V. is in 2019 omgezet naar een definitieve lening van € 4,9 miljoen met en looptijd
van maximaal tien jaar vanaf Financial Close. De BNG Bank N.V. heeft de intentie om de lening van de gemeente
op termijn in twee tranches tegen de betaling van de op dat moment uitstaande bedragen over te nemen. In
2020 heeft Ammerlaan Geothermie B.V. meerdere aflossingen verricht en per september 2020 resteert nog
€ 1.384.460. Ondanks het lage risicoprofiel heeft de gemeente een bedrag van € 140.000 (10% van € 1,4 miljoen)
in de risicoparagraaf opgenomen om eventuele vertragingen van het overname van de lening door de BNG
Bank N.V. of vertragingen in de aflossing door de kredietnemer op te vangen.

De gemeente loopt risico op geldleningen waarover een garantstelling is verstrekt. Voor een overzicht van de
garantstellingen wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen.

De voormalig gemeente Pijnacker heeft, als secundaire arbeidsvoorwaarde, hypothecaire leningen verstrekt
aan haar personeel. Nieuwe verstrekkingen zijn inmiddels niet meer toegestaan, derhalve wordt alleen nog
risico gelopen over de restant hypotheeksommen.

Liquiditeitsrisico
Op basis van een gedetailleerde korte termijnplanning en een globale meerjarige liquiditeitsplanning wordt
ingeschat wanneer de gemeente over welke hoeveelheid liquide middelen moet beschikken. Geëigende
middelen om over de juiste liquiditeit te beschikken zijn de inzet van de rekening courant bij de BNG en
(langlopende) leningen. Omdat de gemeente een zeer solide en betrouwbare partner is kan er, ook in geval
van krapte op de geld- en kapitaalmarkt, altijd geld worden aangetrokken.

2. Liquiditeitsplanning 
De globale liquiditeitsplanning voor 2021-2024 en verder ziet er als volgt uit: 

Meerjaren liquiditeitsprognose per 1 januari (bedragen x € 1 mln.) 2021 2022 2023 2024
Cashflow in
Baten exploitatie en rente (excl.reserve & voorzieningen) 106,5 109,3 112,2 114,5

Baten Grondexploitaties 46,8 40,0 8,2 10,8

Totaal 153,3 149,3 120,4 125,3
Cashflow out
Lasten (Exploitatie en rente) -101,7 -102,7 -105,1 -107,6

Lasten (Grondexploitatie) -31,3 -26,0 -13,0 -5,4

ten laste van voorzieningen -2,4 -2,1 -2,6 -1,9

Investeringsplanning netto -20,7 -21,2 -17,7 -10,4

Aflossing leningen o/g -12,6 -12,6 -12,6 -12,6

Totaal -168,6 -164,6 -151,0 -137,9
Resultaat cashflow -15,3 -15,3 -30,5 -12,6

De komende jaren is een overliquiditeit aanwezig, mede vanwege de verkoop van de aandelen Eneco Groep
N.V. Mocht een liquiditeitsbehoefte ontstaan dan zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de
rekening courant bij de BNG Bank. De rente die op het krediet in rekening courant gerekend wordt is gebaseerd
op de kortetermijnrente en lager dan de langetermijnrente. Fluctuaties tot een limiet van € 15 miljoen debet
worden hierin opgevangen.

3. Financieringsbehoefte
In onderstaande overzicht vindt u de financieringsbehoefte van de gemeente voor de periode 2021-2024

Financieringspositie per 1 januari (bedragen x € mln.) 2021 2022 2023 2024
Daling lening portefeuille -12,6 -12,6 -12,6 -12,6

Kasstroomresultaat -2,7 -2,7 -17,9 0,0

Subtotaal -15,3 -15,3 -30,5 -12,6

RC tegoed/te kort 105,0 89,7 74,4 43,8

Financieringsbehoefte 89,7 74,4 43,8 31,3
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Op basis van de huidige informatie heeft de gemeente gedurende de gehele meerjarenbegroting een
liquiditeitsoverschot. Grootste onzekerheden in de begrote uitgaven en inkomsten vormt het achterblijven van
de realisatie van de investeringen en snellere realisatie van de grondverkopen. De lange termijn
rentepercentages (15 jaar) voor een lineaire lening is op het moment van het opstellen da de begroting rond
0,05%. De verwachting is dat de lange termijn rentepercentage voor langere periode op een lage niveau zal
blijven.

Instellen reserve 'Lagere rente langlopende leningen'
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.

4. Rentetoerekening
Het renteschema geeft inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van
rentetoerekening.

Renteschema (bedragen x € 1):
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering € 3.071.680

b. De externe rentebaten -73.885

Totaal door te rekenen externe rente 2.997.795
c. De rente die aan de grondexploitatie wordt doorberekend -174.026

De rente van projectfinanciering doorberekend aan taakveld 0

De rentebaat van doorverstrekte leningen die aan betreffende taakveld wordt doorberekend 0

-174.026

Saldo door te rekenen externe rente 2.823.769
d1. Rente over eigen vermogen 0

d2. Rente over voorzieningen 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 2.823.769
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -3.562.536

f. Renteresultaat op het taakveld treasury -738.767

Vaststelling omslagrente
Het BBV heeft vastgesteld hoe het rentepercentage aan taakvelden toe te rekenen rente dient te worden
vastgesteld. De totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente wordt afgezet tegen de begrote
boekwaarde van de activa die integraal gefinancierd worden. In het onderstaand overzicht is weergegeven
welke berekening ten tijde van de Begroting 2021 van toepassing is op de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Berekening omslagpercentage
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 2.997.795

Boekwaarde activa per 1 januari 2021 193.179.340

Omslagrente percentage 1,55%

Het percentage van 1,55% wordt, binnen de vereiste marge van 0,5%, afgerond naar 2,0%.
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Toerekening rente aan grondexploitaties
Bij het vaststellen van het beleid voor het toerekenen van rente aan de grondexploitaties is rekening gehouden
met de laatste wijzigingen van het BBV. In de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV van maart
2016 staan de volgende stellige uitspraken:

De toegestane toe te rekenen rente aan Bouwgrond In Exploitatie (BIE) moet worden gebaseerd op de
daadwerkelijke te betalen rente over het vreemde vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het eigen
vermogen toe te rekenen aan BIE. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet als volgt
worden bepaald:
1. Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in het geval van

projectfinanciering.
2. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente,

naar verhouding vreemde vermogen/totaal vermogen, indien er geen sprake is van projectfinanciering.
3. Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend.

De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van
het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten gelijkgesteld
aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de
Eurozone.

Van de eerste stellige uitspraak is alleen 1b van toepassing op de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij het bepalen
van het rekenrentepercentage voor de grondexploitaties moet namelijk rekening gehouden worden met de
verhouding eigen- en vreemd vermogen. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp geldt ten tijde van het opstellen
van de Begroting 2021 een verhouding van 56-44 (EV-VV gebaseerd op de verwachte beginbalans 2021). Dat
houdt in dat van de investering geacht wordt 44% te financieren met vreemd vermogen. Rekening houdend
met een gewogen gemiddeld rentepercentage, zoals vastgelegd in de notitie Grondexploitaties van het BBV,
kan het rentepercentage voor de grondexploitaties worden vastgesteld. De gemeente Pijnacker-Nootdorp
baseert dit percentage specifiek op het gewogen gemiddelde van de komende vier jaar, elk begrotingsjaar
wordt deze opnieuw bepaald.

Gemiddelde
rentepercentage =

∑ (Resterend bedrag lening jaar Y x
rentepercentage)

∑ Resterend bedrag leningen jaar Y

Met in acht neming van de 44% vreemd vermogen wordt het rentepercentage na afronding voor de
grondexploitaties vastgesteld op 0,685%.

In het onderstaande overzicht is weergegeven welke berekening ten tijde van de begroting 2021 van toepassing
is op de toerekening van rente aan grondexploitaties in gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Berekening toe te rekenen rentebedrag aan grondexploitatie
Boekwaarde grondexpliotaties exclusief 1-1-2021 25.405.196

Toe te rekenen rentepercentage grondexplotatie 0,685%

Toe te rekenen rentebedrag aan grondexploitatie 174.026

Door op deze wijze de rentetoerekening aan grondexploitatie te bepalen voldoet de gemeente Pijnacker-
Nootdorp aan de eisen van het BBV.

De tweede stellige uitspraak betreft de disconteringsvoet. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd
conform de stellige uitspraak van de commissie BBV is gelijkgesteld aan het maximale meerjarig
streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone. Dat percentage is op dit
moment ongeveer 2%.
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5. Bedrijfsvoering

Via de programmabegroting stelt de gemeenteraad de financiële kaders vast waarbinnen het college en de
ambtelijke organisatie de beoogde maatschappelijke effecten dienen te realiseren. Daarbij moet aan de
geldende regelgeving worden voldaan. De middelen moeten rechtmatig en ook doelmatig worden ingezet. Dit
is een taak van bestuur en management. Om dit waar te maken moet niet alleen de bedrijfsvoering op orde
zijn, maar moet ook actief worden ingespeeld op inhoudelijke ontwikkelingen en de dynamiek van de omgeving.

Een begrotingsparagraaf Bedrijfsvoering is door het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) verplicht gesteld. (De toelichting stelt: “Bedrijfsvoering is heden ten dage (…) meer en meer
van belang voor het verwezenlijken van de programma’s en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig
en doeltreffend beheer en beleid. (…). De bedrijfsvoeringsparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken
en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering.“)

De bedrijfsvoering is van belang voor het verwezenlijken van de programma’s en voor een rechtmatig, doelmatig
en doeltreffend financieel beheer en beleid. In het bijzonder zijn de volgende elementen van belang:

• planning en control (rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, ontwikkeling van de P&C-
cyclus en controle op gemeenschappelijke regelingen);

• organisatieontwikkeling (organisatieperspectief, sturen op kwaliteit, risicomanagement en
(personeels)kosten);

• privacy en informatiebeveiliging.

1. Planning en control
Rechtmatigheid
Rechtmatigheid is een vast onderdeel in de bedrijfsvoering. De rechtmatigheidsaspecten monitoren we door
audits en verbijzonderde interne controles (VIC’s). Een VIC behelst een controle op de opzet, bestaan en werking
van de interne controle (IC) die medewerkers zelf uitvoeren als onderdeel van hun reguliere werkprocessen.
Het doel is het tijdig opsporen en corrigeren van onvolkomenheden in de uitvoering van processen en deze
vervolgens te verbeteren. Hierdoor levert de VIC een bijdrage aan de interne beheersing van bedrijfsprocessen
en staat ten dienste aan het management en het college. Voor de accountant is de kwaliteit van (V)IC bepalend
voor de noodzakelijke breedte en diepgang van de accountantscontrole. De jaarlijkse interim controle van de
accountant is veelal gericht op de kwaliteit van de administratieve organisatie (AO) en de (V)IC’s. De
gemeenteraad kan voor de jaarrekeningcontrole aandachtspunten meegeven aan de accountant. Deze
aandachtspunten worden ook betrokken bij de uitvoering van de VIC’s.

Vanaf 2022 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording opnemen over het verslagjaar 2021 in de
jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels die relevant zijn voor het
financiële handelen van de gemeente. Het college in plaats van de accountant legt ‘verantwoording’ af aan de
gemeenteraad als belangrijkste orgaan van toezicht en niet meer uitsluitend aan de provincie Zuid-Holland en/
of Ministeries. De rechtmatigheidsverantwoording wordt toegevoegd aan de reeds bestaande horizontale
verantwoordingen. De accountant geeft de getrouwheidsverklaring af bij de rechtmatigheidsverantwoording,
daarmee doet de accountant een uitspraak over de juistheid en volledigheid van de
rechtmatigheidsverantwoording. De gemeenteraad spreekt met het college over de bevindingen.

De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording volgt een aantal fases. In fase 1 is onder andere de
rechtmatigheidsscan uitgevoerd en een projectplan opgesteld. De uitkomst van fase 2 (in het jaar 2020) is een
duidelijke visie en een toereikend normenkader voor het boekjaar 2021. Fase 3, in 2021, wordt gebruikt als
proefjaar voor het opstellen van de eerste rechtmatigheidsverantwoording over het boekjaar 2020 met
bijbehorend onderbouwend verantwoordingsdossier. Fase 4 is in het voorjaar van 2022 wanneer het college
voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording dient af te geven over boekjaar 2021.

Doelmatigheid en doeltreffendheid
Op grond van artikel 213a uit de Gemeentewet dient het college ieder jaar een doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoek uit te voeren naar het door hem gevoerde bestuur. Op grond van de ‘Verordening
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onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2004’ worden periodiek
213a-onderzoeken gedaan naar "de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo
beperkt mogelijke inzet van middelen" (doelmatigheid) en "de mate waarin de beoogde maatschappelijke
effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald" (doeltreffendheid). Het college bepaalt het
onderzoeksonderwerp dat ter kennisname aan de raad wordt voorgelegd. Door middel van bestuurs- en
managementrapportages wordt de opvolging van aanbevelingen uit doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken bewaakt.

Continue verbetering P&C-documenten
Middels de P&C-producten koppelen wij de ambities van de gemeente aan financiën en wordt tevens de relatie
gelegd tussen de beoogde effecten en de geplande activiteiten. Het is aan de raad om te bepalen welke
prestaties op de verschillende beleidsvelden nagestreefd worden. Om inzicht te verschaffen in de effectiviteit
maken wij gebruik van effectindicatoren en normen die wij middels beleid en interventies kunnen beïnvloeden.
Uiteraard sluiten wij ook aan bij de uniforme en verplichte indeling in taakvelden en de verplichte basisset van
beleidsindicatoren uit het BBV. Deze zijn opgenomen in de diverse programma’s en voornamelijk gebaseerd
op landelijk beschikbare en gecontroleerde bronnen. In 2020 zijn de P&C-producten inhoudelijk gedeeltelijk
vernieuwd. Zo zijn de Kadernota en de Begroting toekomstgerichter, focust de Najaarsnota zich op dat wat we
ons hadden voorgenomen en toch anders loopt en legt het college verantwoording af in de Jaarstukken. In
2021 gaan wij hier mee verder en worden aanpassingen gedaan waar nodig ter voorbereiding op de
rechtmatigheidsverantwoording.

Controle op gemeenschappelijke regelingen
Voorafgaand aan een nieuwe begrotingscyclus sturen de colleges van de voormalige Haaglandengemeenten
een brief aan zeven gemeenschappelijke regelingen. De brief bevat een aantal (financiële) kaders en afspraken.
Doel is om daarmee meer lijn aan te brengen in de te hanteren financiële kaders voor de nieuwe begroting en
meerjarencijfers van de gemeenschappelijke regelingen. De kaderbrief voor de begroting 2021 is de zesde op
rij. Inmiddels keren een aantal 'vaste' onderwerpen jaarlijks terug, waaronder aandacht voor de tijdige
inzending van stukken, de wijze van omgaan met tekorten of overschotten, het indexeringspercentage en de
hoogte van het weerstandsvermogen en -ratio.

Voor gemeenteraden vormt de kaderbrief een basis voor de inhoud van de jaarlijkse zienswijze. De inspanning
blijft erop gericht om met één afgestemde zienswijze per GR te komen, in plaats van een zienswijze door elke
deelnemende gemeenteraad. Voordelen hiervan zijn efficiency- en effectiviteitswinst en een grotere kans dat
de (gedeelde) zienswijze leidt tot aanpassing van de begroting. Uiteraard blijft hierbij de mogelijkheid bestaan
voor iedere gemeente om specifieke aandachtspunten mee te geven (zie de Paragraaf Verbonden Partijen voor
meer informatie over specifieke gemeenschappelijke regelingen).

2. Organisatieontwikkeling
Organisatieperspectief
De samenleving verandert en het krachtenveld waarbinnen gemeentelijke medewerkers opereren is complexer
geworden. Technologische innovaties volgen elkaar in een steeds hoger tempo op en de maatschappelijke eisen
die aan de overheid worden gesteld veranderen. Inwoners, organisaties en bedrijven zijn goed geïnformeerd,
kritisch en willen meedenken met ruimte voor eigen initiatieven. Onze inwoners verwachten service op een
steeds hoger niveau. Daardoor is verandering een continue factor geworden. Dat vraagt aanpassingen van onze
organisatie en biedt kansen om ons werk slimmer, sneller en met meer vrijheid en zelfstandigheid te doen. Het
vertrekpunt daarbij blijft dat de organisatie erop is ingericht een excellente dienstverlener en partner te zijn,
dat de organisatie en werkprocessen worden ingericht op vraagpatronen van gedefinieerde klantgroepen.

We streven er als organisatie naar klantgericht en betrouwbaar te zijn, om continu te verbeteren en vernieuwen.
Pijnacker-Nootdorp heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een koersvaste en stabiele organisatie met
een aantal sterke punten: een heldere toekomstvisie die met de samenleving is geconcretiseerd voor het
ruimtelijke, sociale en economische domein, goede interne beheersing, solide financiële huishouding,
kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in het KCC, snelle service bij meldingen over de openbare ruimte,
een gezond grondbedrijf en een eigentijds HRM-beleid.

148



Contourennota 2016-2020
In 2016 is met de ‘Contourennota 2016-2020, Veelzijdige vernieuwing’ een stap gezet in de ontwikkeling van
onze klantgerichte organisatie. Vanwege de onzekerheid die de COVID-19 pandemie brengt wordt de looptijd
van deze nota tot en met 2021 verlengd. Zodoende blijft dit de richtinggevende agenda voor de ontwikkeling
van de organisatie. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling zijn continue processen waarbij vijf
uitgangspunten leidend zijn in de doorontwikkeling tot:
• de vraaggerichte organisatie;
• de innovatieve organisatie;
• de samenwerkende (netwerk)organisatie;
• de professionele organisatie;
• de datagedreven organisatie.

Deze vijf uitgangspunten werken door in een agenda met vijftien ontwikkelperspectieven. Om de uitvoering te
borgen en te monitoren worden de acties verankerd in het Bedrijfsplan 2021.
Sturen op kwaliteit
Kwaliteit staat voor de mate waarin onze organisatie voldoet aan de eisen en verwachtingen van inwoners,
organisaties, bedrijven en andere betrokkenen. Systematische kwaliteitszorg is onderdeel van onze
bedrijfsvoering.

We stimuleren het zelfverbeterend en zelfcontrolerend vermogen van de organisatie met behulp van het INK
managementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en een PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Het INK-model
biedt overzicht op en samenhang tussen de verschillende elementen van de bedrijfsvoering, zoals management
van processen, middelen en investeringen in medewerkers. Bovendien legt het de relatie met de resultaten
voor verschillende klantgroepen. We zetten het INK- model op een structurele en integrale manier in. Om te
bepalen waar we in het licht van kwaliteit staan, voeren we periodiek INK-positiebepalingen,
medewerkerstevredenheidonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken uit. Deze instrumenten geven
input voor verbeterplannen en -acties van de afdelingen.

Speciale aandacht gaat uit naar procesmanagement. We optimaliseren werkprocessen en leggen deze uniform
vast zodat deze accuraat zijn en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Via de eerder genoemde audits, VIC’s
en 213a- onderzoeken wordt beoordeeld of in overeenstemming met de eisen is gehandeld. Ook deze cyclus
draagt bij aan ons zelflerend en zelfcorrigerend vermogen en daarmee aan de rechtmatigheidsverantwoording.

Sturen op risico’s
Om de risico’s van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in kaart te brengen is per afdeling op systematische wijze
een risicoprofiel opgesteld. Met behulp van risico-software wordt dit risicoprofiel tweemaal per jaar
geactualiseerd en opgenomen in de begroting en jaarrekening. In de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing wordt hierbij de relatie gelegd tussen de verwachte risico’s en de beschikbare
weerstandscapaciteit. Ook in 2021 wordt actief en gericht gestuurd op risicobeheersing bij de grondexploitaties,
de decentralisatiebudgetten (in het bijzonder voor de jeugdhulp) en inkoop.

In de gemeente gaan wij uit van integraal risicomanagement. Kenmerkend hiervoor is dat het geïntegreerd is
in de gehele organisatie, dat het continu en proactief plaatsvindt en het een breed aandachtsgebied omvat.
Voor het laten slagen van risicomanagement is verankering op alle niveaus van de organisatie essentieel.
Daarom willen wij risicomanagement verder door ontwikkelen.Dit betekent dat in het laatste kwartaal van 2020
overkoepelend risicobeleid is opgesteld. Na het vaststellen van het beleid zullen in 2021 een aantal
ontwikkelsporen worden uitgezet. Deze omvatten onder andere risicostrategie en -analyse, monitoring en
informatievoorziening, maar ook risicocultuur en -bewustzijn.

Vanuit het BBV is met ingang van de begroting 2016 een aantal financiële kengetallen verplicht gesteld. Deze
kengetallen geven onder andere inzicht in de mate waarin we over voldoende financiële ruimte beschikken om
structurele en incidentele lasten te kunnen dekken en maken het daarmee mogelijk om te sturen op financiële
risico’s. Zie hiervoor de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
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Sturen op efficiency
Voor het realiseren van onze ambities is een efficiënte en effectieve organisatie nodig. De relatieve omvang
van onze organisatie, afgezet tegen het aantal inwoners, daalde enige jaren: van 9,2 formatieplaatsen per 1.000
inwoners in 2003 naar 5,6 in 2016. Deze daling was te verklaren uit de combinatie van een toename van het
aantal inwoners, het verbeteren van werkprocessen, bezuinigingen (met name na 2011) en andere
efficiencymaatregelen. In 2018 bedroeg dit 5,84 formatieplaatsen per 1.000 inwoners, gebaseerd op het
inwonersaantal in mei 2018. De afgelopen jaren is er een stijging geweest op het gebied van woningbouw
ontwikkeling en daarnaast heeft de gemeente meer taken gekregen op het gebied van het Sociaal Domein.

In 2019 heeft de gemeente een formatie van 351,46 fte op 54.820 inwoners (bron: CBS, bevolking 1 mei 2019).
Daarmee zit de gemeente met 6,41 fte per 1.000 inwoners onder het landelijk gemiddelde (8,6 fte per 1.000
inwoners). Dat de gemeente al langer onder het landelijk gemiddelde zit blijkt ook uit benchmarkonderzoek
(Personeelsmonitor 2019, A&O fonds Gemeenten). In absolute zin zien we schommelingen in onze formatie.
Onze formatie is in de periode 2012 tot en met 2014 met bijna 27 fte afgenomen. Vanaf 2015 groeit de formatie
weer. In 2019 is de formatie met 30,13 fte gestegen. Ruim de helft van deze stijging is het gevolg van het in
dienst nemen van de jeugd- en gezinsprofessionals in het Sociaal Domein.

Formatie- en bezettingsgegevens 2015 2016 2017 2018 2019
Totale formatie in fte’s 290,24 298,24 310,38 321,33 351,46
Totale bezetting in fte’s 292,53 296,30 296,29 306,81 344,97
Totaal aantal medewerkers 333 334 330 342 385

Het percentage externe inhuur in onze organisatie was eind 2019 18,8% van de totale loonsom. Deze kosten
zijn voornamelijk te verklaren door de intensivering van de bouwactiviteiten en het aantal openstaande
vacatures. We streven ernaar de inhuur zo laag mogelijk te houden.

Formatie
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Bezetting 2015 2016 2017 2018
Fte 292,53 296,3 296,29 306,81

Fte per 1.000 inwoners 5,7 5,7 5,6 5,8

Sturen op een organisatie die continu verbetert en vernieuwt
Om adequaat in te spelen op de netwerksamenleving en -samenwerking, nieuwe taken, aanpassing van wet-
en regelgeving, veranderde eisen van inwoners en ondernemers en andere ontwikkelingen is maximale
wendbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit nodig. Dit is eens te meer bevestigd door de COVID-19 pandemie. In
het programma Anders werken zijn diverse projecten gebundeld die deze beweging voor ogen hebben. De
meeste projecten onder het programma zijn inmiddels vergaand afgerond: de verbouwing van het
gemeentekantoor is afgerond, het Sociaal intranet, Zaaksysteem en Office 365 zijn geïmplementeerd, de
Klussenbank faciliteert medewerkers om zich qua werkzaamheden te verbreden of te verdiepen, intern worden
jaarlijks trainingen projectmatig werken verzorgd en de opgeleide scrummasters begeleiden projecten. Dit zijn
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belangrijke stappen om de netwerkorganisatie te faciliteren, integraal te werken en de informatievoorziening
te verbeteren. De aandacht verschuift nu naar het optimaal gebruik maken van de aangereikte middelen en
naar de bredere gedragscomponent. Continu verbeteren en inspelen op een snel veranderende samenleving
vraagt immers om brede betrokkenheid en daarbij passende competenties.

In ons streven naar een evenwichtige personeelsopbouw werven wij op functies waar dat qua gevraagde kennis
en ervaring mogelijk is, gericht op jonge professionals. Ook beschikken we over een budget wat het mogelijk
maakt om jaarlijks vijf trainees aan te nemen. Daarnaast is de regeling Generatiepact van kracht (looptijd tot
1 oktober 2021), die medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de mogelijkheid biedt vanaf 60 jaar
(vrijwillig) minder te gaan werken. De gemeente compenseert een deel van de ingeleverde uren en de
medewerker behoudt 100% pensioenopbouw.

Sturen op gezondheid
De gemeente als werkgever richt zich met gezondheidsmanagement op:
• gezondheid: we stimuleren gezond gedrag van onze medewerkers door onder andere het aanbieden

van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant, voorlichting en het persoonlijk gezondheidsbudget;
• werk en werkomstandigheden: wij inventariseren en evalueren werkomstandigheden, houden

werkplekonderzoeken en verzorgen weerbaarheidstrainingen in het kader van agressie en geweld.
Regelmatig vinden organisatorische, ergonomische of technische verbeteringen plaats om (werk-)
overbelasting terug te dringen;

• inzetbaarheid en re-integratie: wij hanteren een proactieve verzuimaanpak, gericht op gezondheid in
plaats van ziekte en bieden laagdrempelige toegang tot arbeidskundige en arbotechnische zorg. Streven
is om risico's vroegtijdig te herkennen en uitval te voorkomen;

• COVID-19: wij gaan uit van het scenario van een geleidelijke op- en doorstart in 2020. Zolang nodig
zorgen wij voor aangepaste werkplekken, extra hygiënische maatregelen en werken wij thuis wanneer
dit mogelijk en noodzakelijk is.

In 2019 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 4,59%, een stijging ten opzichte van 2018 (4,01%) maar nog
steeds lager dan de twee jaren daarvoor. Met ingang van 2018 werken we met een nieuw verzuimprotocol
waarin verantwoordelijkheden van medewerker en leidinggevende staan. Zo wordt een medewerker bij vijf
dagen achtereen verzuim of bij frequent verzuim (meer dan drie keer per jaar), standaard opgeroepen voor
het spreekuur van de arbeidsdeskundige. Vanaf 1 januari 2020 zijn we gewisseld van arbodienstverlener. In
plaats van een grote partij werken we nu met een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige die rechtstreeks aan
ons verbonden zijn. Dit heeft een positief effect op de benaderbaarheid en de wacht- en doorlooptijden.

Sturen op kostenverdeling intern product en kostendekkendheid
Voor de kostprijsberekening en de berekening van kostendekkendheid van tarieven en leges wordt een bedrag
voor intern product per productief uur berekend. Conform de nota Kostenverdeling 2012 wordt in de begroting
een tarief per afdeling vastgesteld. Het totaal aan begrote kosten van het interne product wordt gedeeld door
het aantal toegerekende productieve uren aan de externe producten (exploitatie), investeringen, voorzieningen
en grondexploitaties. Ten behoeve van de bepaling van de kostendekkendheid dient het afdelingstarief te
worden verhoogd met de overhead van € 36,74 per uur.

3. Privacy en informatieveiligheid
We zijn in onze organisatie steeds afhankelijker van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Een steeds
verdere digitalisering van de overheid stelt eisen aan de bescherming van gegevens in het algemeen en
persoonsgegevens in het bijzonder. Bij veel van die informatie past vertrouwelijkheid met het oog op zorgvuldige
besluitvorming en/of bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) stelt de wettelijke kaders voor het verwerken van persoonsgegevens waaraan
organisaties moeten voldoen om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. De AVG eist
dat organisaties aantonen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen opdat
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen gewaarborgd blijft. Hiertoe zijn de
uitgangspunten van de gemeente vastgelegd in en wordt uitvoering gegeven aan het privacybeleid (vastgesteld
in 2020) en het informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld in 2020). Het gaat onder andere om:

• het bijhouden van een accuraat verwerkingsregister;

151



• passende informatiebeveiliging;
• het uitvoeren van risicoanalyses;
• het toepassen van het privacy by design/default-principe;
• de meldplicht datalekken;
• bewustwording van privacy bij werknemers.

In ons informatiebeveiligingsbeleid wordt gewerkt naar de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Verder
sluiten wij aan bij de gemeenschappelijke ontwikkeling van het informatiebeveiligingsbeleid door de
Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en de richtlijnen opgesteld door de IBD en het Nationaal Cyber Security
Center. Wij hanteren het uitgangspunt dat het management risico-gebaseerd stuurt op het gebied van
informatieveiligheid. Het gaat onder andere om:

• uitvoering geven aan ons informatieveiligheidsbeleid;
• het verder implementeren en uitvoeren van het Informatie Security Management Systeem waarmee

informatie wordt verzameld ten behoeve van verplichte audits;
• het uitvoeren van de Eenduidige Normatiek Single Informatition Audit (ENSIA) voor de verticale

verantwoording aan de Rijksoverheid.

Middels de P&C-cyclus wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Via de jaarstukken wordt
gebundeld verantwoording afgelegd aan diverse ministeries over de informatiebeveiliging.
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6. Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en
waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen noemt het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) verbonden partijen. Onder bestuurlijk belang verstaat het BBV: een zetel in het
bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking
heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële
problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Het belangrijkste beleidskader voor verbonden partijen is de op 31 mei 2018 door de raad vastgestelde Nota
verbonden partijen 2018-2021. Deze nota:

• geeft inzicht in de partijen waarmee Pijnacker-Nootdorp publiek- of privaatrechtelijk verbonden is;
• bevat kaders voor het aangaan van nieuwe participaties;
• schetst per participatie de omvang van onze deelname en de rechtstreekse invloed die de gemeente

Pijnacker-Nootdorp op basis daarvan kan uitoefenen;
• beschrijft het controlekader;
• bevat een beschrijving van de werkwijze en informatievoorziening bij gemeenschappelijke regelingen;
• bevat een beschrijving van de rollen van vertegenwoordigers van de gemeente bij en in de

gemeenschappelijke regelingen;
• bevat de visie op verbonden partijen.

Cijfers van de verbonden partijen
In deze paragraaf zijn van de gemeenschappelijke regelingen de begrote cijfers (bijdrage, resultaat, eigen
vermogen, vreemd vermogen en solvabiliteit) opgenomen voor het begrotingsjaar 2020. Daarnaast worden
(voor een beter inzicht in de ontwikkeling) het eigen en vreemd vermogen, de solvabiliteit en het resultaat ook
gepresenteerd in de vorm van een grafiek. De eerste vier genoemde jaren (2015-2018) betreffen cijfers op basis
van de vastgestelde jaarstukken, de cijfers over 2019 en 2020 betreffen cijfers op basis van de vastgestelde
begrotingen. Van de N.V.’s en de Stichting ontvangen we geen (of geen openbare) begroting. Van deze vier
verbonden partijen zijn daarom de cijfers opgenomen tot en met het laatst bekende afgesloten verslagjaar
(2018).

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties
1 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
2 Dunea N.V.
3 Stedin Holding N.V.
Stichtingen en verenigingen
4 Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp
5 Stichting Businesspark Haaglanden
Gemeenschappelijke regelingen
6 Stadsgewest Haaglanden in liquidatie
7 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
8 Omgevingsdienst Haaglanden
9 Veiligheidsregio Haaglanden
10 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
11 GGD en VT Haaglanden
12 Reinigingsbedrijf Avalex
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1. Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 9. Bestuur en dienstverlening
Doel/openbaar
belang

Bijdrage leveren aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten

Partners De Staat en gemeenten
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang 57.564 van de 55.690.720 aandelen (0,103% van het kapitaal), nominale waarde

€ 1,27 per aandeel (2018: € 2,85). In 2020 is €73.106 aan dividend ontvangen van de
winst over 2019.

Financieel resultaat Over 2019 is een resultaat behaald van € 163 mln. (2018: € 318 mln). De oorzaken
van de daling van de nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat
financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen.

Ontwikkelingen De belangrijkste instrument blijft het verstrekken van financiering tegen lage prijzen
aan kernklanten. Die lage prijzen vereisen een uitstekend risicoprofiel (de huidige
ratings zijn AAA) zodat we financiering kunnen aantrekken tegen scherpe tarieven.

Risico’s De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Het
financiële risico voor de gemeente ligt in een lager dan begrote dividenduitkering.

Rapportage Jaarverslag en via de halfjaarberichten

Bedrag x € mln 1-1-2019 31-12-2019
Eigen vermogen 4.991 4.887
Vreemd vermogen 132.518 144.802
Solvabiliteit 0,0363 0,0326

________________________________________________________________________________________

Dunea N.V. (handelsnaam Dunea)
Vestigingsplaats Zoetermeer
Programma 9. Bestuur en dienstverlening
Doel/openbaar
belang

De gewaarborgde levering van drinkwater en het natuurbeheer in de duingebieden

Partners De gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland,
Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Rijswijk, Teylingen,
Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas

Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang 163.460 van de 4.000.000 aandelen (4,09 % van het kapitaal), nominale waarde € 5,00

per aandeel. Er wordt geen dividend uitgekeerd.
Financieel resultaat Dunea heeft over 2019 een resultaat behaald van € 8.533.000 . Er wordt € 8.400.000

gedoteerd aan de reserve warmte-activiteiten en € 133.000 wordt gedoteerd aan de
algemene reserve.

Ontwikkelingen In november 2019 heeft in de vergadering van de AvA, instemming plaatsgevonden
ten aanzien van een wijziging van de statuten van Dunea. De wijziging had betrekking
op een verruiming van de statutaire doelstelling opdat in de toekomst ook
warmteactiviteiten ontplooid kunnen worden.

Risico’s De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal.
Rapportage Jaarverslag
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Bedrag x € mln 1-1-2019 31-12-2019
Eigen vermogen 220.923 231.496
Vreemd vermogen 358.551 354.939
Solvabiliteit 0,3812 0,3947

________________________________________________________________________________________

Stedin Holding N.V. (sinds 2017)
Vestigingsplaats Rotterdam
Programma 9. Bestuur en bedrijfsvoering
Doel/openbaar belang Gewaarborgde energielevering
Partners 44 gemeenten
Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang 104.295 van de 4.970.978 aandelen (2,10% van het kapitaal), nominale waarde € 100

per aandeel. Jaarlijks wordt er dividend ontvangen. In 2020 is door Pijnacker-
Nootdorp €1.069.945 ontvangen aan dividend over 2019.

Financieel resultaat In 2019 werd er door Stedin Holding een resultaat behaald van € 313 miljoen
(resultaat na belastingen toe te rekenen aan de aandeelhouders). In 2018 was er een
resultaat behaald van € 106 miljoen. Dit hoge resultaat is gerelateerd aan de verkoop
van Joulz Diensten, namelijk € 251 miljoen.

Ontwikkelingen Er worden bij Stedin veel investeringen verwacht in verband met de energietransitie.
Risico’s De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Het

financiële risico voor de gemeente ligt in een lager dan begrote dividenduitkering.
Rapportage Jaarverslag

Bedrag x € mln 1-1-2019 31-12-2019
Eigen vermogen 2.699 2.949
Vreemd vermogen 4.292 4.340
Solvabiliteit 0,3861 0,4045

________________________________________________________________________________________

2. Stichtingen en verenigingen

Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp (sinds 2004)
Vestigingsplaats Delft
Programma 9. Bestuur en bedrijfsvoering
Doel/openbaar belang Exploitatie en beheer begraafplaats, beheer fonds afgekochte grafrechten
Partners Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A.
Bestuurlijk belang 4 van de 5 bestuurders worden benoemd door het college, van wie één collegelid.
Financieel belang De gemeente is eigenaar van de begraafplaats. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat

verrekend met de stichting via de huur. In 2018 is er € 22.679 ontvangen aan huur.
Financieel resultaat Het financiële resultaat over 2018 bedroeg €11.288. (2017: €4.135).
Ontwikkelingen In 2018 hebben 36 begravingen, bijzettingen van urnen, uitstrooiingen, etc. (2017:

34) plaatsgevonden.
Risico’s
Rapportage Jaarverslag
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Bedrag x € 1-1-2019 31-12-2019
Eigen vermogen 0 0
Vreemd vermogen 276.952 307.973
Solvabiliteit - -

Stichting Businesspark Haaglanden
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 9. Bestuur en bedrijfsvoering
Doel/openbaar belang De door de deelnemende gemeenten gevormde netwerkorganisaties te

ondersteunen in het nastreven van de gezamenlijke doelstelling, behoud en
uitbreiding van werkgelegenheid in de regio.

Partners De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland
Bestuurlijk belang De stichting heeft een bestuur, gelijk aan het aantal deelnemers van de stichting.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2019 aan Stichting Businesspark Haaglanden

bedraagt € 22.378.
Financieel resultaat Het financiële resultaat over 2019 bedroeg €2.249.
Ontwikkelingen In 2020 treden gemeenten Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg in stichting

Businesspark Haaglanden.
Risico’s -
Rapportage Jaarverslag

Bedrag x € 1-1-2019 31-12-2019
Eigen vermogen 9.456 11.705
Vreemd vermogen - -
Solvabiliteit - -

3. Gemeenschappelijke regelingen

Stadsgewest Haaglanden (sinds 1 oktober 1992) in liquidatie (vanaf 1 januari 2015)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 9. Bestuur en bedrijfsvoering
Doel/openbaar belang Behartiging van belangen met een regionaal karakter ten einde een evenwichtige en

voorspoedige ontwikkeling in de plusregio te bevorderen op de beleidsterreinen:
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, verkeer en vervoer, economie en
werkgelegenheid, grondbeleid, jeugdzorg, volwasseneneducatie.

Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer

Bestuurlijk belang
Financieel belang
Financieel resultaat
Ontwikkelingen In afwachting van financiële afwikkeling van het huurcontract Grote Marktstraat.

Daarna wordt liquidatie afgerond.
Risico’s
Rapportage
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Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Solvabiliteit

________________________________________________________________________________________

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (sinds 18 december 2014)
Vestigingsplaats Rotterdam
Programma 2. Economie en Glastuinbouw

3. Mobiliteit
Doel/openbaar
belang

Het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een
voorspoedige ontwikkeling in het gebied en het beheer van de aan de regio
toevertrouwde voorzieningen, op de beleidsterreinen verkeer en vervoer
(bestuurscommissie Vervoersautoriteit (VA)), en economisch vestigingsklimaat
(bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV)). De strategie bestaat uit vier
belangrijke aandachtsgebieden: economische vernieuwing, bereikbaarheid
verbeteren, toonaangevende duurzaamheid, en aantrekkingskracht van de regio
versterken.

Partners Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den
Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg,
Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam,
Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.

Bestuurlijk belang AB: 1 van de 27 leden. 1 Lid uit de raad of college (5 van de 200 stemmen). In de
bestuurscie VA heeft de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer zitting als lid (1 van
23). In de bestuurscie EV is de portefeuillehouder Economie zitting als lid (1 van 23).

Financieel belang De bijdrage 2021 zal € 2,72 per inw. (2020: € 2,68) bedragen. Vanaf 2018 wordt er geen
bijdrage meer betaald aan het Mobiliteitsfonds.

Financieel resultaat Over 2021 is een resultaat begroot van € 0.
Ontwikkelingen
Risico’s
Rapportage Begroting en Jaarverslag

Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen 29.143 30.647
Vreemd vermogen 1.353.553 1.230.223
Solvabiliteit 0,0211 0,0243

________________________________________________________________________________________
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Omgevingsdienst Haaglanden (sinds 1 april 2013)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 7. Individuele voorzieningen

8. Veiligheid en duurzaamheid
Doel/openbaar belang Het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied

van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder. Met name op het terrein van de
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu.

Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland

Bestuurlijk belang AB: 1 van de 13 leden (8 van de 200 stemmen)
DB: 1 van de 5 leden (1 van de 5 stemmen)

Financieel belang Bijdrage 2021: € 749.000
Financieel resultaat Over 2021 is een resultaat begroot van € 0.
Ontwikkelingen
Risico’s
Rapportage Begroting en jaarverslag

Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen 1.071 1.071
Vreemd vermogen 18.944 18.944
Solvabiliteit 0,0565 0,0565

________________________________________________________________________________________

Veiligheidsregio Haaglanden (sinds 1 januari 2010)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 8. Veiligheid en duurzaamheid
Doel/openbaar belang -brandweerzorg; het adviseren bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en

crises;
- geneeskundige hulpverlening; het geneeskundig deel van de meldkamer,
meldkamer ambulance (MKA);
- gemeentelijke crisisbeheersing (oranje kolom);
- (gecoördineerde en multidisciplinaire samenwerking op de) rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
- voorzien in de gemeenschappelijke meldkamer;
- zorg voor adequate samenwerking met het regionale partners.

Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer

Bestuurlijk belang Burgemeester heeft zitting in het AB (2 van de 22 stemmen)
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2021 bedraagt € 3.643.000 exclusief bijdrage FLO.
Financieel resultaat Over 2021 is een resultaat begroot van € 0.
Ontwikkelingen
Risico’s
Rapportage Jaarverslag en begroting

Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen 4.529 4.191
Vreemd vermogen 115.647 116.898
Solvabiliteit 0,0392 0,0359
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________________________________________________________________________________________

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H-10 sinds 24 november 2014)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 6. Collectieve Voorzieningen

7. Individuele Voorzieningen
Doel/openbaar belang De behartiging van belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van

uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.
Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk,

Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer
Bestuurlijk belang Het AB bestaat uit drie leden. Eén van de leden is benoemd namens de gemeenten

Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en
Zoetermeer (zogenaamde H-6-gemeenten). De vertegenwoordiger namens de H-6-
gemeenten heeft 23 van de 70 stemmen, waarvan 4 namens Pijnacker-Nootdorp.

Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2021 bedraagt € 149.772.
Financieel resultaat Over 2021 is een resultaat begroot van € 0.
Ontwikkelingen
Risico’s
Rapportage Jaarverslag en begroting

Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen 0 0
Vreemd vermogen 0 0
Solvabiliteit 1,51 1,51

________________________________________________________________________________________

GGD en VT Haaglanden (per 1 januari 2018)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 6. Collectieve Voorzieningen
Doel/openbaar belang De uitvoering van de preventieve gezondheidszorg en de aanpak & preventie huiselijk

geweld en kindermishandeling in Haaglanden.
Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk,

Wassenaar, Westland en Zoetermeer
Bestuurlijk belang 1 Wethouder in AB van 9 leden (2 van de 26 stemmen), 1 wethouder in DB (1 van 3

stemmen).
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2021 bedraagt € 944.000.
Financieel resultaat Over 2021 is een resultaat begroot van € 333.000.
Ontwikkelingen
Risico’s
Rapportage Jaarverslag en begroting

Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 206.000 € 539.000
Vreemd vermogen 0 0
Solvabiliteit 1 1

________________________________________________________________________________________
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Reinigingsbedrijf Avalex (sinds 1 oktober 2004)
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 8. Veiligheid en duurzaamheid
Doel/openbaar
belang

Verzorgen van het inzamelen en afvoeren van het huishoudelijk afval met inbegrip
van het contractbeheer voor de verwerking van de afvalstoffen en de exploitatie van
het gemeentelijke afvalbrengstation.

Partners Gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar
Bestuurlijk belang Bestuur: 1 van de 6 leden aangewezen door college. In het bestuur heeft Pijnacker-

Nootdorp 6 van de 36 stemmen (16,6%).
Financieel belang
Financieel resultaat Het verwachte resultaat over 2021 bedraagt € 0.
Ontwikkelingen  Het bestuur van Avalex heeft op 27 september 2019 besloten om de huidige

governance minstens twee jaar te behouden. In 2021 zal het bestuur de balans
opmaken van de ervaringen binnen de huidige governance en op basis daarvan een
besluit nemen of de huidige governance blijft bestaan of de in 2019 voorgestelde
governancewijzigingen alsnog worden doorgevoerd. De gemeenteraad is hierover per
brief geïnformeerd.

Risico’s
Rapportage Jaarverslag, begroting en voorgangrapportages.

Bedrag x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen 5.350 5.350
Vreemd vermogen 42.496 43.097
Solvabiliteit 0,1260 0,1240
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7. Grondbeleid

Het grondbeleid heeft een grote invloed op de samenhang en de realisatie van de programma’s zoals bouwen
en wonen, economie en glastuinbouw, mobiliteit en groen, water en recreatie.
Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact en is het van belang voor de algemene financiële
positie van de gemeente.

Grondbeleid Pijnacker-Nootdorp
Met het vaststellen van de nota Grondbeleid 2015-2019 stelt de raad het kader vast voor de gemeentelijke
positie op de grondmarkt en de inzet van grondbeleidsinstrumenten. Deze nota is op 28 maart 2019 verlengd
tot 2023.

Voor het eigen gemeentelijk handelen en in de communicatie met externe partijen is een transparante en
consequente stelling name over het gemeentelijke grondbeleid van belang. Het schept duidelijkheid en
eenduidigheid, vermindert de discussie en voorkomt willekeur.

Van bepalend naar regisserend grondbeleid
De economische, wetgevende en beleidsmatige ontwikkelingen van de afgelopen periode brengen met zich
mee dat het grondbeleid zich ontwikkelt van een actief grondbeleid naar een tactisch grondbeleid. Het
kenmerkende van een regisserend grondbeleid is dat maatwerk wordt gezocht om door onderhandeling en
samenwerking tussen gemeente en aanvrager/gegadigde gewenste invullingen tot stand te laten komen. Het
resultaat hiervan zal altijd moeten passen binnen de bestaande wet- en regelgeving.

De afgelopen periode is hiermee een start gemaakt en in de komende vier jaar van deze nota Grondbeleid
willen wij deze ambitie voortzetten en verfijnen. Met de volgende zaken is inmiddels een start gemaakt:
• Flexibiliteit in ontwikkeling;
• Actief en tactisch zoeken in de verkoop van bedrijventerreinen;
• Particulier opdrachtgeverschap vraag-gestuurd;
• Nota braakliggende gronden/tijdelijk beheer;
• Nota Strategisch Vastgoed;
• Van uitnodigingsplanologie naar anterieure overeenkomsten.

De activiteiten in het kader van het grondbeleid voor de komende vier jaar zullen zich dan richten op:
• Een voortvarende ontwikkeling van de woningbouwlocaties Ackerswoude, Pijnacker Zuid en

Tuindershof en de bedrijventerreinen Bedrijvenpark Heron en Boezem Oost met als doel zoveel mogelijk
tegen de binnen de grondexploitaties passende prijzen gronden te verkopen en daarmee de
schuldenpositie van de gemeente te verminderen;

• Afstoten van vastgoed, dat niet meer voor ontwikkeling in aanmerking komt;
• Afstoten cq. herontwikkelen van maatschappelijk vastgoed dat niet langer tot het kernvastgoed van de

gemeente wordt gerekend;
• Het uitvoeren van de gemeentelijke taken ten aanzien van het openbaar gebied, de infrastructuur, de

reguliere werkzaamheden zoals verkoop van snippergroen;
• Het faciliteren, stimuleren en contracteren van (lokale)initiatiefnemers met plannen op het gebied van

gebiedsontwikkeling en vastgoed ;
• Het actief zoeken naar de wensen en mogelijkheden in gebiedsontwikkeling en verkoop

bedrijventerrein. Het faciliteren, stimuleren en contracteren van (lokale)initiatiefnemers voor het
tijdelijk beheer van in eigendom zijnde braakliggende percelen, nog in ontwikkeling te nemen gronden.

Grondexploitaties
In oktober 2020 worden de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld bij de herziening van de halfjaarlijkse
financiële voortgangsrapportage projecten. Met de vaststelling van de exploitaties ontstaat een nieuw
referentiekader. Afwijkingen daarvan zijn verantwoord en opnieuw onderwerp van besluitvorming.
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Bestaande grondexploitaties
Projectnaam Deelexploitatie Status Doorlooptijd
Pijnacker Zuid Centrumlijn overig in voorbereiding tot 2026

Keizershof in uitvoering tot 2024

Boezem Oost in uitvoering tot 2027

Bedrijvenpark Heron in uitvoering tot 2023

Tuindershof In voorbereiding tot 2025

AckersWoude in uitvoering tot 2026

Oude Leede in uitvoering tot 2023

Stanislas I In voorbereiding tot 2025

Financiële positie
Het toepassen van het voorzichtigheidsprincipe bij de waardering van de grondexploitaties is van wezenlijk
belang. Dit betekent dat verwachte verliezen direct worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar
en onafwendbaar zijn. Winsten worden genomen op basis van de POC-methode. Verder is op elk moment
toereikend inzicht in de stand van de grondexploitatie (uitgaven, inkomsten, verliezen, gerealiseerde winsten,
risico's en dergelijke), ondersteund door een betrouwbare en actuele prognose van de gecalculeerde uitgaven
en inkomsten van de langlopende projecten. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de
vermogensvorming vanuit de grondexploitaties.

Voor het inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie zijn, naast de actuele exploitatie-berekeningen
en de risicoanalyse, heldere afspraken en richtlijnen onmisbaar voor de systematiek van het treffen van
voorzieningen en de tussentijdse winstneming. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de nota grondbeleid.

Overzicht projecten
(x € 1.000.000)

Verwacht
resultaat
01-01-2021NCW*

Boekwaarde
 01-01-2021

Mutaties
Boekwaarde
 2021

Boekwaarde
 31-12-2021

Grondexploitaties 13,3 24,4 -12,7 11,7

Af te stoten vastgoed 0,8 0,8

Strategische vastgoedvoorraad 8,0 8,0

Totaal resultaat (NCW) 13,3
Totaal Geïnvesteerd vermogen 33,2 -12,7 20,5

*) Netto Contante Waarde
Gevoeligheidsanalyse
In de grondexploitaties is uitgegaan van een kostenstijging van 2,0% en een opbrengststijging van 2% voor
woningbouw en voor bedrijfsterreinen. Wijzigingen in deze parameters hebben invloed op het uiteindelijke
resultaat (NCW).

Stellige uitspraken commissie BBV over rente en disconteringsvoet
In juli 2019 heeft de commissie BBV de volgende stellige uitspraken gedaan in de nieuwe notitie grondbeleid
in begroting en jaarstukken:
1. De toegestane toe te rekenen rente aan Bouwgrond In Exploitatie (BIE) moet worden gebaseerd op de

daadwerkelijke te betalen rente over het vreemde vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het
eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage
moet als volgt worden bepaald:
1. Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in het geval

van projectfinanciering;
2. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de

gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien er geen sprake is van
projectfinanciering;

3. Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend.
2. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten

behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt bepaald op
2 % zijnde het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen
de Eurozone.
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Gevolgen stellige uitspraken
Aangezien de gemeente geen projectfinanciering toepast voor de BIE en wel externe financiering toepast, moet
voor de toe te rekenen rente aan de BIE worden uitgegaan van het gewogen gemiddelde rentepercentage van
de bestaande leningenportefeuille waarbij rekening wordt gehouden met de verhouding vreemd vermogen/
totaal vermogen. Volgens deze systematiek betekent dat een rente van 1,50% over de boekwaarde wordt
berekend en aan de boekwaarde wordt toegevoegd (een berekening van het rentepercentage van 1,50% is
opgenomen in de paragraaf Financiering).

De disconteringsvoet waarmee wordt gerekend bedraagt 2,00%.

Risico’s
Het produceren van bouwrijpe grond is een bedrijfsmatige en veelal langdurige activiteit welke in principe
risico’s met zich meebrengt. Voor de bedrijfsvoering van het grondbedrijf proces is het van belang dat er inzicht
bestaat in de risico’s.

Om inzicht te verkrijgen in de consequenties van de gekozen aannames en definities is per actief
grondexploitatie complex een risicoprofiel opgesteld.

De basis voor het risico profiel wordt gevormd door:
• Fase van het project: een project doorloopt een aantal stadia (initiatief-, definitie-, ontwerp- en

uitvoeringsfase), waarbij per fase het risicoprofiel verandert;
• Relatie tussen reeds gerealiseerde opbrengsten en totaal verwachte opbrengsten;
• Boekwaarde; als indicator wat het betekent indien er acuut integraal gestopt zou worden ( als

gechargeerd model) bij een volledig “afwezige economie”;
• Relatie tussen tijdsplanning en de berekening van de financiële resultaten (gevoeligheid t.a.v. rente en

inflatie).

De categorieën worden aangegeven in de onderstaande kleurcodering:
• Risicoprofiel Hoog (rood)
• Risicoprofiel Middel (oranje)
• Risicoprofiel Laag (groen)

De kleurcodering komt overeen met de codering zoals die gehanteerd wordt in de voortgangsrapportages.

De kwantificering van de algemene risico’s is in een apart hoofdstuk opgenomen bij de actualisering van de
grondexploitaties en de halfjaarlijkse rapportages. Bij de afzonderlijke projecten zijn de project-specifieke
risico’s opgenomen. Hierbij zijn ook de beheersmaatregelen aangegeven.

Overige gronden
Naast de hiervoor genoemde projecten heeft de gemeente ook nog strategisch vastgoed in haar bezit. Dit is
vastgoed dat in het verleden is aangekocht en dat op dit moment niet is ondergebracht in een grondexploitatie.
Het betreft totaal 34 hectare met een waarde van € 8,8 mln. Dit vastgoed is opgenomen tegen marktconforme
prijzen.

Locatie 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Ackerswoude 78 66 23 23 190

Centrumlijn 251 71 71 393

Keijzershof – Park van
Buijsen

53 20 73

Stanislas I 66 28 94

Oude Leede 3 3

Tuindershof 375 235 610

Totalen-Generaal 509 572 160 122 0 1.363

Voor de berekeningen in de begroting is het uitgangspunt dat voor de periode 2021-2025 de
woningbouwproductie gekoppeld is aan de verwachte aantallen woningen uit de actuele grondexploitaties.
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8. Gemalendienst NAD

Centrumregeling samenwerking gemalendiensten
De colleges van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan het
beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen. De drie colleges hebben de centrumregeling
samenwerking gemalendiensten op 21 mei 2019 vastgesteld en daarmee is de centrumregeling vanaf 1 juni
2019 officieel van kracht geworden.

Doel centrumregeling samenwerking gemalendiensten
Het doel van de centrumregeling is om een toekomstbestendige organisatie op te zetten die goed uitgerust is
om aan de huidige en toekomstige problematiek rondom gemalen het hoofd te bieden. Daarbij wordt de
kwetsbaarheid (in kennis en bezetting) bij de uitvoering van de taak verminderd en efficiencyvoordelen behaald.

Rol gemeente Pijnacker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is de centrumgemeente en daardoor (middels een volmacht van de overige
twee colleges) verantwoordelijk voor de uitvoer van de taken voor het beheer en onderhoud van persleidingen
en gemalen voor de drie gemeenten. De bedrijfsvoering van de centrumregeling is onderdeel van de
bedrijfsvoering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De begroting van de centrumregeling is daarmee
onderdeel van de totale begroting van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Begroting centrumregeling samenwerking gemalendiensten 2021
Voor de centrumregeling is onderstaande begroting opgesteld. Deze omvat de totale lasten die verwacht
worden voor de uitvoer van de voorziene taken in de drie gemeenten. Een deel van de begrote kosten wordt
verrekend met de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg. De belangrijkste afspraken daarbij zijn:
1. Verdeling van de kosten op basis van de daadwerkelijk bestede uren per gemeente incl. gefactureerde

kosten;
2. Tractie, overhead en ICT zijn gekoppeld aan de daadwerkelijk bestede uren per gemeente;
3. Iedere gemeente draagt 1/3 deel van de kosten voortkomend uit algemene uren (zoals opleiding);
4. Facturatie vindt plaats op basis van voorschotten. Aan het einde van het boekjaar wordt afgerekend

op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Onderstaand zijn de lasten en baten van de centrumregeling weergegeven.

Lasten bedragen [€]
1. Personeel (6,5 fte) 431.000

2. Inhuur 47.000

3. Tractie 77.000

4. Onderhoudsbudgetten 585.000

5. Operationele budgetten 95.000

6. Overhead 260.000

TOTAAL 1.495.000

Baten bedragen [€]
1. bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp 592.000

2. bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg 306.000

3. bijdrage gemeente Delft 597.000

TOTAAL 1.495.000

Financiële risico’s
Financiële risico’s zijn niet voorzien. De redenen hiertoe zijn:
1. Taken met bijhorende begrotingen worden voorafgaand aan de start van het kalenderjaar vastgesteld

in een dienstverleningsovereenkomst tussen de centrumgemeente en de “gast” gemeenten;
2. De begroting van de taken is gekoppeld aan de begroting van het gemeentelijk rioleringsplan, welke

een kosten dekkende heffing kent;
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3. De centrumregeling voert enkel beheer en onderhoud uit en kent daarmee een lager financieel
risicoprofiel dan bij taken gerelateerd aan investeringen;

4. Enkel de kosten die gemaakt worden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen ten laste van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gemaakte kosten in de overige gemeenten worden direct verrekend
met de betreffende “gast” gemeenten.
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9. Sociaal domein

De jaarrekeningcijfers en begroting van de budgetten Wmo, Jeugd en Participatie over dezelfde periode:

Bedragen in € 1 mln. Jaarrekening Begroting
Externe kosten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jeugd IB H10/SBJH + ov. 0,4 0,9 0,5 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Jeugd RTA+vervoer+lokaal 7,3 8,3 8,4 9,8 10,5 10 10,4 10,3 10,3 10,3

Jeugd subsidies 3 3 3,1 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6

Jeugd LTA 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

PGB Jeugd BG 1,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Wmo ZIN begeleiding 0,8 1,2 1,6 2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6

Wmo ZIN hulp bij hh 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3

Wmo voorzieningen 0,7 0,6 0,7 0,9 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Wmo eigen bijdrage -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Wmo overig 0,5 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

PGB Wmo HH 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

PGB Wmo BG 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wmo subsidies 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

Participatie 2 2,4 1 0,9 1,3 1,3 1,9 1,7 1,7 1,7

Subtotaal: externe kosten 19,3 20,2 19,4 22,3 24,5 24,0 25,7 25,4 25,4 25,4
Gemeentelijke uitvoering en toegang 7,4 7,9 8,5 9,2 9,8 10,6 11,4 11,4 11,4 11,4

Subtotaal: totale kosten 26,7 28,1 27,9 31,5 34,3 34,6 37,1 36,8 36,8 36,8
Project kostenbeheersing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -0,75 -1,25 -1,25 -1,25

Totaal kosten: 26,7 28,1 27,9 31,5 34,3 34,6 36,4 35,6 35,6 35,6
geel gearceerd=nieuwe taak sinds 2015

In bovenstaand overzicht zijn de bedragen 2021 -2024 tegen constante prijzen opgenomen. Voor de jaarlijkse
toename als gevolg van indexering voor prijs en areaaluitbreiding staan stelposten opgenomen in de Algemene
dekkingsmiddelen.

Zoals in het interventieplan Sociaal domein is aangegeven, zijn de prognoses voor de komende jaren niet
positief. In het interventieplan is de trend geschetst tussen de verwachte inkomsten en uitgaven in het sociaal
domein bij ongewijzigd beleid. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zuiver geredeneerd er geen sprake is
van inkomsten sociaal domein en er alleen sprake is van een algemene uitkering die op basis van objectieve
maatstaven wordt berekend zonder relatie met de uitgaven.

Systematiek
De budgetten in het sociaal domein zijn in deze begroting voor 2021 e.v. gelijkgesteld met het realisatieniveau
van de jaarrekening 2019. De voorlopige prognose over 2020 wijst uit dat rekening moet worden gehouden
met een overschrijding van de raming van meer dan € 1 miljoen. Deze prognose is echter aan schommelingen
onderhevig en ook is niet helder wat de effecten van de coronacrisis zijn. Omdat prognoses en overige
verwachtingen gedurende 2020 niet bijdragen aan de begrotingsstabiliteit wordt vastgehouden aan de (t-1)
systematiek waarbij de laatst vastgestelde realisatie, in dit geval die over 2019, het meest betrouwbare ijkpunt
is voor de begrotingsraming voor 2021.

Het bedrag voor de begroting 2021 is tot stand gekomen door realisatie 2019 te indexeren. Naast externe
kosten is er ook sprake van gemeentelijke uitvoeringskosten en kosten voor de gemeentelijke toegang
(kernteams). Deze laatste kosten maken sinds 2019 onderdeel uit van de interne kosten en maakten daarvoor
onderdeel uit van de externe kosten.

Inkomsten Sociaal Domein
In de periode 2015 – 2018 ontvingen we een integratie-uitkering sociaal domein. In 2018 bedroeg deze
€ 14,6 miljoen voor de nieuwe, gedecentraliseerde taken inclusief de eigen apparaatskosten. Tot en met 2017
was deze uitkering toereikend en werden overschotten bijgestort in de reserve sociaal domein. Vanaf 2018 zijn
de uitgaven voor zowel de oude als de nieuwe taken sterk gestegen. Gemeten aan de externe kosten van de
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oude taken in het sociaal domein, die al voor 2015 werden uitgevoerd, is sprake van een kostenstijging van
20% over de periode 2015 -2019. Bij de in 2015 gedecentraliseerde nieuwe taken is sprake van een stijging van
de externe kosten van 27,6% in diezelfde periode. De gemeentelijke uitvoeringskosten vertonen over deze
periode een stijging van 32,4%, mede als gevolg van de overheveling van de kernteams. Per saldo is de
vergoeding voor de nieuwe taken sterk uit de pas gaan lopen met de kostenontwikkeling in het sociaal domein
in de laatste jaren.

Met ingang van 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld naar het algemene deel van de
algemene uitkering. Kenmerk daarvan is dat de inkomsten gebaseerd zijn op maatstafgegevens (zoals
inwoneraantallen adressendichtheid, oppervlakte, samenstelling huishoudens e.d.) en er geen koppeling meer
is met specifieke uitgaven in de begroting. Duidelijk is dat de inkomsten uit het gemeentefonds niet voldoende
mee stijgen met de oplopende zorgkosten. Zo zijn de totale kosten voor het sociaal domein gestegen in de
periode 2015 - 2019 met circa 28,5%, terwijl de stijging van de algemene uitkering dit bij lange na niet haalt.

Kostenbeheersing Sociaal Domein
Sinds de decentralisaties worden wij geconfronteerd met stijgende zorgkosten binnen het sociaal domein. Dit
is verwerkt in de bovenstaande tabel waarin een duidelijke stijging te zien is.

De belangrijkste oorzaken van de stijgende kostenontwikkeling zijn:
• Toename van de vraag. Onder meer door: betere bekendheid met de problematiek, betere bekendheid

van regelingen, toenemende problematiek, vergrijzing en toenemende complexiteit door
extramuralisering, waarbij vergrijzing en toenemende complexiteit door extramuralisering met name
geldt voor de Wmo en de andere punten gelden ook voor jeugd.

• Kostenstijging door onder andere indexering van lonen en prijzen, cao afspraken, toerekening van reële
kosten en harmonisatie van producten en tarieven.

• Onvoldoende grip op de toegang bij Jeugd. Ruim driekwart van de verwijzingen wordt gedaan door
andere verwijzers waar de gemeente geen grip op heeft.

• De invoering van het abonnementstarief Wmo in 2019.

Om meer grip te krijgen op de financiële ontwikkeling in het sociaal domein is het interventieplan ‘Grip op het
sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ 2020 -2022 opgesteld. Onze invloed zit met name in het beperken van
het volume (Q) en de intensiteit (I). Er is minder invloed op prijsontwikkelingen (P).

In totaal zijn 28 beheersmaatregelen uitgewerkt. Deze hebben betrekking op de volgende knoppen:
• Meer grip op de toegang tot jeugdhulp.
• Stellen van normen.
• Meer sturen op de zakelijke samenwerking met aanbieders.
• Minder individueel maatwerk door de inzet van basisvoorzieningen en collectief aanbod.
• Inwoners meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Deze maatregelen moeten resulteren in betere beheersbaarheid en lagere kosten. We verwachten hiermee in
eerste aanleg een kostenbesparing te realiseren van € 750.000 in 2021 en van € 1.250.000 in 2022 en verder.

Over de resultaten van de genomen beheersmaatregelen en eventuele bijsturing ervan zal via de P&C cyclus
aan de raad worden gerapporteerd. Ook worden de beheersmaatregelen halfjaarlijks geëvalueerd, t.w. per
peildatum 1 juli en per 1 januari. Het eerste evaluatierapport zal in september 2021 worden opgeleverd. Het
volgende rapport in maart 2022.
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Financiële begroting

1. Overzicht van baten en lasten

In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast
de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op
duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een
bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Omschrijving
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

01 Ruimte en wonen -26.705 -40.705 -47.083 -40.558 -9.999 -13.080

02 Economie en glastuinbouw -6.178 -15.456 -6.034 -5.371 -3.022 -3.069

03 Mobiliteit -5.864 -5.995 -6.472 -6.349 -6.419 -6.255

04 Groen en recreatie -4.744 -4.574 -5.017 -5.056 -5.063 -5.065

05 Onderwijs -5.863 -6.188 -5.790 -6.021 -6.554 -7.084

06 Collectieve voorzieningen -15.840 -15.151 -15.524 -15.474 -15.522 -15.554

07 Individuele voorzieningen -30.327 -29.178 -30.349 -29.556 -29.557 -29.556

08 Veiligheid en duurzaamheid -17.302 -20.192 -19.100 -18.964 -19.065 -19.169

09 Bestuur en dienstverlening -6.100 -5.043 -4.832 -4.808 -4.798 -4.745

10 Algemene dekkingsmiddelen -3.886 -5.390 -6.033 -9.619 -11.397 -14.503

Overhead -12.114 -12.367 -13.741 -13.666 -13.631 -13.465

Bedrag onvoorzien 0 -197 -202 -202 -202 -202

Totaal lasten -134.924 -160.433 -160.178 -155.646 -125.230 -131.746
Toevoegingen aan reserves -20.881 -96.043 -16.334 -11.993 -2.095 -4.053

Totaal lasten incusief reserves -155.804 -256.477 -176.511 -167.639 -127.325 -135.799
01 Ruimte en wonen 29.303 42.604 48.888 43.210 10.420 15.459

02 Economie en glastuinbouw 7.869 16.050 5.921 6.699 2.995 3.041

03 Mobiliteit 276 150 151 151 151 151

04 Groen en recreatie 436 394 343 316 316 316

05 Onderwijs 837 904 883 995 1.155 1.203

06 Collectieve voorzieningen 1.500 1.410 1.363 1.219 1.219 1.173

07 Individuele voorzieningen 8.829 7.961 7.915 7.915 7.913 7.913

08 Veiligheid en duurzaamheid 12.122 15.063 14.535 14.840 14.942 15.045

09 Bestuur en dienstverlening 752 904 805 805 805 805

10 Algemene dekkingsmiddelen 72.471 161.247 77.971 80.524 83.682 86.578

Totaal baten 134.394 246.688 158.775 156.675 123.598 131.686
Onttrekkingen aan reserves 24.134 9.944 18.196 11.363 4.048 4.354

Totaal baten incusief reserves 158.528 256.632 176.971 168.038 127.646 136.040
Saldo 2.724 155 459 400 321 241

Overzicht baten en lasten rekening 2019, begroting na wijziging 2020 en begroting 2021.

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting na wijziging
2020

Begroting
2021

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Ruimte en wonen -26.705 29.303 2.598 -40.705 42.604 1.899 -47.083 48.888 1.804

02 Economie en glastuinbouw -6.178 7.869 1.691 -15.456 16.050 595 -6.034 5.921 -113

03 Mobiliteit -5.864 276 -5.588 -5.995 150 -5.845 -6.472 151 -6.321

04 Groen en recreatie -4.744 436 -4.309 -4.574 394 -4.180 -5.017 343 -4.674

05 Onderwijs -5.863 837 -5.026 -6.188 904 -5.284 -5.790 883 -4.906

06 Collectieve voorzieningen -15.840 1.500 -14.341 -15.151 1.410 -13.741 -15.524 1.363 -14.161

07 Individuele voorzieningen -30.327 8.829 -21.499 -29.178 7.961 -21.217 -30.349 7.915 -22.434

08 Veiligheid en duurzaamheid -17.302 12.122 -5.180 -20.192 15.063 -5.129 -19.100 14.535 -4.565
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Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting na wijziging
2020

Begroting
2021

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
09 Bestuur en dienstverlening -6.100 752 -5.347 -5.043 904 -4.139 -4.832 805 -4.027

Subtotaal programma's -118.924 61.923 -57.000 -142.481 85.440 -57.040 -140.201 80.804 -59.398
10 Algemene dekkingsmiddelen -3.886 72.471 68.585 -5.390 161.247 155.858 -6.033 77.971 71.938

Overhead -12.114 0 -12.114 -12.367 0 -12.367 -13.741 0 -13.741

Bedrag onvoorzien 0 0 0 -197 0 -197 -202 0 -202

10 Algemene dekkingsmiddelen,
overhead en onvoorzien -16.000 72.471 56.471 -17.953 161.247 143.295 -19.976 77.971 57.995

Totaal saldo van lasten en baten -134.924 134.394 -530 -160.433 246.688 86.255 -160.178 158.775 -1.403
Mutatie reserves Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Ruimte en wonen -1.630 1.008 -622 -4.892 1.993 -2.900 -4.073 1.248 -2.825

02 Economie en glastuinbouw -1.616 0 -1.616 -1.500 34 -1.466 -809 0 -809

03 Mobiliteit -362 448 86 0 137 137 0 370 370

04 Groen en recreatie -262 481 218 0 120 120 0 136 136

05 Onderwijs 148 140 288 -1.021 1.684 663 0 288 288

06 Collectieve voorzieningen -89 1.388 1.299 0 370 370 -300 661 361

07 Individuele voorzieningen 0 225 225 0 266 266 0 225 225

08 Veiligheid en duurzaamheid -500 1.779 1.279 0 829 829 0 133 133

Subtotaal programma's -4.312 5.469 1.158 -7.413 5.433 -1.980 -5.182 3.060 -2.122
10 Algemene dekkingsmiddelen -16.569 17.931 1.362 -88.630 3.690 -84.940 -11.152 14.549 3.397

Overhead 0 734 734 0 821 821 0 587 587

10 Algemene dekkingsmiddelen,
overhead en onvoorzien -16.569 18.665 2.096 -88.630 4.511 -84.119 -11.152 15.136 3.984

Mutatie reserves -20.881 24.134 3.254 -96.043 9.944 -86.099 -16.334 18.196 1.862
Resultaat Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Ruimte en wonen -28.335 30.311 1.976 -45.597 44.597 -1.001 -51.156 50.136 -1.021

02 Economie en glastuinbouw -7.794 7.869 75 -16.956 16.084 -871 -6.843 5.921 -922

03 Mobiliteit -6.226 724 -5.502 -5.995 287 -5.707 -6.472 521 -5.951

04 Groen en recreatie -5.007 916 -4.090 -4.574 514 -4.060 -5.017 479 -4.538

05 Onderwijs -5.716 977 -4.738 -7.209 2.588 -4.621 -5.790 1.171 -4.619

06 Collectieve voorzieningen -15.929 2.888 -13.041 -15.151 1.780 -13.371 -15.824 2.024 -13.800

07 Individuele voorzieningen -30.327 9.054 -21.274 -29.178 8.228 -20.950 -30.349 8.140 -22.209

08 Veiligheid en duurzaamheid -17.802 13.901 -3.901 -20.192 15.892 -4.300 -19.100 14.668 -4.432

09 Bestuur en dienstverlening -6.100 752 -5.347 -5.043 904 -4.139 -4.832 805 -4.027

Subtotaal programma's -123.235 67.393 -55.843 -149.894 90.873 -59.020 -145.383 83.864 -61.519
10 Algemene dekkingsmiddelen -32.569 91.136 58.567 -106.583 165.759 59.176 -31.128 93.107 61.979

10 Algemene dekkingsmiddelen,
overhead en onvoorzien -32.569 91.136 58.567 -106.583 165.759 59.176 -31.128 93.107 61.979

Resultaat -155.804 158.528 2.724 -256.477 256.632 155 -176.511 176.971 459

Begrotingsverschil 2020-2021
Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging
2020 en de primaire begroting 2021 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt € 304.000. (Voor de
onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Begroting na wijziging
2020

Begroting
2021

Verschil

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Ruimte en wonen -40.705 42.604 1.899 -47.083 48.888 1.804 -6.378 6.284 -94

02 Economie en glastuinbouw -15.456 16.050 595 -6.034 5.921 -113 9.422 -10.130 -708

03 Mobiliteit -5.995 150 -5.845 -6.472 151 -6.321 -477 1 -477

04 Groen en recreatie -4.574 394 -4.180 -5.017 343 -4.674 -443 -51 -494

05 Onderwijs -6.188 904 -5.284 -5.790 883 -4.906 398 -20 378

06 Collectieve voorzieningen -15.151 1.410 -13.741 -15.524 1.363 -14.161 -373 -48 -421

07 Individuele voorzieningen -29.178 7.961 -21.217 -30.349 7.915 -22.434 -1.171 -46 -1.218

08 Veiligheid en duurzaamheid -20.192 15.063 -5.129 -19.100 14.535 -4.565 1.092 -527 564
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Programmaveld
(bedragen x €1.000)

Begroting na wijziging
2020

Begroting
2021

Verschil

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
09 Bestuur en dienstverlening -5.043 904 -4.139 -4.832 805 -4.027 211 -99 112

Subtotaal programma's -142.481 85.440 -57.040 -140.201 80.804 -59.398 2.279 -4.637 -2.357
10 Algemene dekkingsmiddelen -5.390 161.247 155.858 -6.033 77.971 71.938 -643 -83.276 -83.920

Overhead -12.367 0 -12.367 -13.741 0 -13.741 -1.375 0 -1.375

Bedrag onvoorzien -197 0 -197 -202 0 -202 -6 0 -6

10 Algemene dekkingsmiddelen,
overhead en onvoorzien -17.953 161.247 143.295 -19.976 77.971 57.995 -2.024 -83.276 -85.300

Mutatie reserves Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Ruimte en wonen -4.892 1.993 -2.900 -4.073 1.248 -2.825 819 -745 75

02 Economie en glastuinbouw -1.500 34 -1.466 -809 0 -809 691 -34 657

03 Mobiliteit 0 137 137 0 370 370 0 233 233

04 Groen en recreatie 0 120 120 0 136 136 0 16 16

05 Onderwijs -1.021 1.684 663 0 288 288 1.021 -1.397 -376

06 Collectieve voorzieningen 0 370 370 -300 661 361 -300 292 -8

07 Individuele voorzieningen 0 266 266 0 225 225 0 -41 -41

08 Veiligheid en duurzaamheid 0 829 829 0 133 133 0 -697 -697

Subtotaal programma's -7.413 5.433 -1.980 -5.182 3.060 -2.122 2.231 -2.373 -141
10 Algemene dekkingsmiddelen -88.630 3.690 -84.940 -11.152 14.549 3.397 77.479 10.859 88.337

Overhead 0 821 821 0 587 587 0 -234 -234

10 Algemene dekkingsmiddelen,
overhead en onvoorzien -88.630 4.511 -84.119 -11.152 15.136 3.984 77.479 10.625 88.103

Resultaat Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Ruimte en wonen -45.597 44.597 -1.001 -51.156 50.136 -1.021 -5.559 5.539 -20

02 Economie en glastuinbouw -16.956 16.084 -871 -6.843 5.921 -922 10.113 -10.164 -51

03 Mobiliteit -5.995 287 -5.707 -6.472 521 -5.951 -477 234 -244

04 Groen en recreatie -4.574 514 -4.060 -5.017 479 -4.538 -443 -36 -479

05 Onderwijs -7.209 2.588 -4.621 -5.790 1.171 -4.619 1.419 -1.417 3

06 Collectieve voorzieningen -15.151 1.780 -13.371 -15.824 2.024 -13.800 -673 244 -429

07 Individuele voorzieningen -29.178 8.228 -20.950 -30.349 8.140 -22.209 -1.171 -88 -1.259

08 Veiligheid en duurzaamheid -20.192 15.892 -4.300 -19.100 14.668 -4.432 1.092 -1.224 -132

09 Bestuur en dienstverlening -5.043 904 -4.139 -4.832 805 -4.027 211 -99 112

Subtotaal programma's -149.894 90.873 -59.020 -145.383 83.864 -61.519 4.511 -7.010 -2.499
10 Algemene dekkingsmiddelen -106.583 165.759 59.176 -31.128 93.107 61.979 75.455 -72.652 2.803

10 Algemene dekkingsmiddelen,
overhead en onvoorzien -106.583 165.759 59.176 -31.128 93.107 61.979 75.455 -72.652 2.803

Resultaat -256.477 256.632 155 -176.511 176.971 459 79.965 -79.661 304

De analyse op de verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 per programma is als volgt:

Programma / taakveld
(bedrag × € 1.000)

Baten Lasten

810 Ruimtelijke Ordening
Reserve: De extra inzet van middelen voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 geraamd op
€ 562.000 en in 2021 geraamd op € 438.000. Deze worden gedekt vanuit de nieuw gevormde
bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet'.

-124 124

Reserve: In verband met de invoering van de Omgevingswet is in de Kadernota 2020 besloten een
bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' te vormen. De gemeente bereidt zich voor op de
invoering van de Omgevingswet (loopt van 2021 t/m 2029) en wil hiermee klaar staan voor de inwoners en
bedrijven die plannen of initiatieven hebben die raken aan de leefomgeving. Er is voor de éérste twee jaar
een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, die wordt gevoed vanuit de algemene reserve.

-1.000 1.000

Resultaatbestemming (1): In verband met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet
is een deel van de beschikbaar gestelde middelen in 2019 via resultaatbestemming doorgeschoven naar
2020.

-45 45

Resultaatbestemming (2): Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2019 en 2020 een extra budget
van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget 2019 is via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020.

-50 100

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Ruimtelijke Ordening. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- 260
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Programma / taakveld
(bedrag × € 1.000)

Baten Lasten

Overig -36 -2

820 Grondexploitatie
Bouwgrond in exploitatie: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties
op basis van de actualisatie per 01-07-2020. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag
wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf
Grondbeleid.

6.185 -6.185

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan Grondzaken.
De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- -58

Overig 0 -5

830 Wonen en Bouwen
Bouwleges: De lasten en baten op bouwleges zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de
aangepaste woningbouwprognose.

146 -260

Reserve: In 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet 'gebiedsvisie Hart van Nootdorp' van € 216.500
ter beschikking gesteld om een gebiedsvisie op te stellen voor de brandweerlocatie e.o. in Nootdorp. Het
voorbereidingskrediet is doorgeschoven naar 2020. Aanvullend is in 2020 een voorbereidingskrediet
verstrekt van € 260.000 voor het uitvoeren van de scenariostudie. De bijbehorende kapitaallasten worden
in 2021 gedekt uit de algemene reserve.

476 -476

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Wonen en Bouwen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- -107

Overig -14 5

Totaal 01 Ruimte en wonen 5.539 -5.559
310 Economische ontwikkeling
Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441)
vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500 worden
in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de stelpost
is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2. Economie
& Glastuinbouw.

- -73

Overig - 7

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Mutatie onderhanden werk grondexploitaties: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van
de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor
de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve.
Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-10.133 10.133

Overig 0 0

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Resultaatbestemming: Een deel van de ontvangen MRDH-subsidie wordt ingezet voor centrummanagement
in Pijnacker Centrum. Via resultaatbestemming is het restantbudget van € 12.000 doorgeschoven naar 2020.

-12 12

Stimuleringsfonds economie & lokale samenwerking: In 2020 is een aanvullend budget beschikbaar voor het
faciliteren van initiatieven van ondernemers. Dit stimuleert ondernemerschap en innovatie en de bijdrage
van ondernemers aan maatschappelijke opgaven,werkgelegenheid en economische groei.

- 20

Overig 1 -9

340 Economische promotie
Resultaatbestemming: Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt gebruik gemaakt van citymarketing
om samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen de gemeente in de regio te promoten.
Via resultaatbestemming is een restantbudget van € 22.000 doorgeschoven naar 2020.

-22 22

Overig 3 0

Totaal 02 Economie en glastuinbouw -10.164 10.113
210 Verkeer en wegen
Herinrichting Raadhuisplein: Kapitaallasten en dekking uit bestemmingsreserve van de herinrichting van het
Raadhuisplein.

39 -39

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. - -49

Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van herstructurering wegen. - -156

Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen bruggen. - -62

Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen openbare verlichting en verkeerslichten. - -53

Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg: Kapitaallasten Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg en
de dekking uit de bestemmingsreserve.

208 -208

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Verkeer en wegen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- 163

Verkeersveiligheid rotondes: Eenmalig budget ter verbetering van de verkeersveiligheid van rotondes, gedekt
uit de algemene reserve.

100 -100
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Programma / taakveld
(bedrag × € 1.000)

Baten Lasten

Verlengde Komkommerweg: Eenmalige toekenning voorbereidingsbudget voor onderzoek naar verlengde
Komkommerweg bij Kadernota 2020, gedekt uit de algemene reserve.

-80 80

Overig -33 -28

220 Parkeren
Tijdelijke parkeervoorziening: Eenmalige extra lasten voor de aanleg van de tijdelijke parkeervoorziening bij
de Mariaschool.

- -25

Overig - -1

Totaal 03 Mobiliteit 234 -477
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. - -64

Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten en bijbehorende dekking uit bestemmingsreserve voor Ruijven
Zuid-Polder.

16 -16

Kapitaallasten: Eerste jaar rente en afschrijving van investering FES project, ecologische/recreatieve
dooradering en speelplaatsen.

- -207

Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Schoon en Gezond water' is in 2020
eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers.

-49 49

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Openbaar groen en (openlucht) recreatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per
saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -207

Overig -3 2

Totaal 04 Groen en recreatie -36 -443
420 Onderwijshuisvesting
Indexatie VNG-norm: Door indexatie van de investeringsbudgetten voor onderwijshuisvesting met de VNG-
norm wordt een aanvullende storting in de betrokken bestemmingsreserves gedaan.

-876 876

Onderwijshuisvesting: Eenmalig budget voor het bouwrijp maken voor de nieuwbouw Kraaienest. - 60

Onderwijshuisvesting: In 2020 is eenmalig budget van het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken
beschikbaar gesteld voor het ook taakveld onderwijshuisvesting.

- 72

Reserve: De hoogte van de bestemmingsreserve Ackerswoude is afgestemd op het investeringsbudget ten
laste van de algemene reserve.

-145 145

Reserve: Eenmalig toegekend budget voor bouwrijp maken uitbreiding Stanislas. -25 -

Resultaatbestemming: Eenmalige verhuiskosten onderwijshuisvesting toegekend in 2020. -70 70

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Onderwijshuisvesting. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- -33

Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen
de Schatkaart en de Regenboog versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve.

-140 140

Overig -1 50

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Huurinkomsten: Wegvallen huuropbrengsten als gevolg van sloop Meikoninginnelaan 30a. -20 -

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door toepassing indexering VNG-norm op investeringen
onderwijshuisvesting.

- -26

Onderwijshuisvesting: Eenmalig toegekende verhuiskosten onderwijshuisvesting 2020. - -72

Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen
de Schatkaart en de Klauterbeer versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve.

-140 140

Overig 0 -3

Totaal 05 Onderwijs -1.417 1.419
510 Sportbeleid en activering
Resultaatbestemming: In 2020 via resultaatbestemming eenmalig € 43.242 toegekend voor T4T. -43 43

Overig 0 -10

520 Sportaccommodaties
Kapitaallasten: De hogere lasten worden veroorzaakt door investeringen in onder andere aanleg nieuwe
toplagen op de kunstgrasvelden in sportparken 's-Gravenhout en Centrum en het nieuw aangelegde veld 10
in sportpark de Groene Wijdte.

- -267

Reserve: Ter dekking van de afschrijvingslasten van het kunstgrasveld op sportpark 's-Gravenhout wordt een
bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve.

300 -300

Specifieke uitkering sport (SPUK): Gedurende vier jaar is de SPUK-regeling van kracht. Hierbij kan een subsidie
aangevraagd worden ter compensatie van niet compenseerbare btw. Deze wordt door het ministerie van
VWS pas in het lopend jaar toegekend.

-80 -

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- -28
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Programma / taakveld
(bedrag × € 1.000)

Baten Lasten

Overig 15 -7

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Reserve: Vanuit de reserve Gevolgen Corona wordt € 14.000 onttrokken voor kwijtschelding huur. -14 -

Resultaatbestemming: In 2020 is vanuit de uitvoeringsagenda eenmalig een budget van € 35.035 toegekend
voor de uitvoering van de Cultuurnota.

-35 35

Overig 0 -7

540 Musea
Monumenten: De afwikkeling van de monumentensubsidie 2019 heeft in 2020 plaatsgevonden. - 30

Overig - -2

560 Media
Subsidies: Het beschikbaar budget voor de subsidie aan de JGZ is geïndexeerd. - -36

Overig - 0

610 Samenkracht en burgerparticipatie
Algemeen budget SD: Van een algemeen budget Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2020 € 89.000
ingezet op andere onderdelen en taakvelden binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld voor dekking van
kosten van extern advies of externe inzet. Afhankelijk van de behoefte wordt het budget 2021 ook als zodanig
ingezet.

- -89

Algemeen budget SD: Voor de bekostiging van overkoepelende werkzaamheden binnen het Sociaal Domein
(adviezen/trainingen e.d.) is in 2021 een bedrag beschikbaar. Vanwege de toegenomen vraag hiernaar in
afgelopen jaren is dit budget hoger dan in 2020.

- -17

Bijstelling Sociaal Domein: Met deze budgettoevoeging worden de uitvoeringsbudgetten Sociaal Domein op
dit taakveld gelijkgesteld aan het laatst bekende realisatieniveau.

- -45

GR Servicebureau : De gemeentelijke bijdrage aan de vastgestelde begroting 2021 van het Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden is hoger dan in 2020.

- -18

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -95

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo
geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 428

Overig 3 -18

620 Wijkteams
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -11

Jeugdhulp: Het door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in 2021 in rekening te brengen
bedrag is regionaal afgestemd en bedraagt € 95.566 meer dan in 2020.

- -96

Voorschools maatschappelijk werk: In 2021 vindt er extra inzet plaats op de activiteit voorschools
maatschappelijk werk. Als dekking voor deze kosten wordt er € 84.000 uit de reserve Sociaal Domein
onttrokken.

98 -98

Overig - -3

710 Volksgezondheid
Gemeenschappelijke regeling GGD: Het beschikbare budget voor deelname aan de gemeenschappelijke
regeling GGD is aangepast aan de vastgestelde begroting GGD Haaglanden 2021.

- -33

Subsidies: Het beschikbare budget voor de subsidie aan het JGZ is geïndexeerd. - -71

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld.
De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- 40

Overig - 0

750 Begraafplaatsen en crematoria
Overig - 2

Totaal 06 Collectieve voorzieningen 244 -673
630 Inkomensregelingen
Bijstandsuitkeringen: Voor 2021 is de verwachting dat het gehele BUIG budget dat bestemd is voor
bijstandsuitkeringen wordt besteed waardoor de lasten hoger zijn. In 2020 werd rekening gehouden met
een € 0,5 miljoen onderuitputting.

- -500

Bijzondere bijstand: Na 2020 is er geen budget beschikbaar voor de Rotterdampas. Als gevolg hiervan zijn
er op dit taakveld lagere lasten in 2021.

- 40

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -10

Resultaatbestemming: In 2020 is er via resultaatbestemming een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld
voor het PVA 'Werken, werken aan en meedoen'.

-25 25
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Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -757

Overig 1 -7

640 Begeleide participatie
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. - -99

Sociale werkvoorziening: Als centrumgemeente ontvangt de gemeente Delft ook de Rijksvergoeding sociale
werkvoorziening voor de deelnemers uit onze gemeente. Tot 2020 kwam een deel van deze vergoeding (2
medewerkers) aan onze gemeente toe en is het budget jaarlijks tussentijds aangepast. Wanneer blijkt dat
dit in 2021 weer het geval is worden zowel de uitgaven als de inkomsten op dit taakveld aangepast.

-50 50

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 69

Overig - 0

650 Arbeidsparticipatie
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -26

Participatie: Voor de uitvoering van het plan van aanpak Werken aan werk en meedoen is vanuit de reserve
Sociaal Domein € 225.000 beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het participatiebudget.

225 -225

Resultaatbestemming: In 2020 is er € 137.000 toegevoegd aan dit taakveld vanuit het rekeningresultaat
2019. In 2021. In de Kadernota 2020 is reeds € 60.000 opgenomen zodat de afwijking ten opzichte van 2020
€ 77.000 bedraagt. Dit is een incidentele mutatie die in 2021 niet plaatsvindt.

-137 77

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 117

Overig 0 -4

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -47

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling
van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -49

Woonvoorzieningen: Bij de verstrekking van een omvangrijke Wmo voorziening in 2020 is ervoor gekozen
om deze te activeren en de jaarlijkse afschrijvingslasten ten laste van dit taakveld te brengen.

- -24

Woonvoorzieningen: In 2020 vond een incidentele bijdrage uit de reserve Sociaal Domein plaats ten behoeve
van een woningaanpassing. Dit veroorzaakt in 2021 een afwijking van € 104.000 aan zowel de baten- als de
lastenkant van dit taakveld.

-104 104

Overig 2 -2

671 Maatwerkdienstverlening 18+
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -88

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen
financieel effect op het begrotingsresultaat.

- -88

Overig - -5

672 Maatwerkdienstverlening 18-
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -417

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Maatwerkdienstverlening 18-. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen
financieel effect op het begrotingsresultaat.

- 6

kostenbeheersing SD: De uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregelen in het sociaal domein resulteert
in een besparing van € 750.000. Voor dit bedrag is het budget 2021 lager dan in 2020. Voor 2022 en verder
is dit € 1.250.000.

- 750

Overig - 29

681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+
Overig - -1

682 Maatwerk geescaleerde zorg 18-
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
 

- -23

Verbeterplan GI's: Met de toevoeging van dit budget worden maatregelen inzake het verbeterplan
Gecertificeerde Instellingen uitgewerkt. Het verbeterplan behelst o.a. het uniformiseren van de tarieven
tussen de jeugdhulpregio's, waaronder Haaglanden, en een verlaging van de caseload.

- -67

Overig - 0

Totaal 07 Individuele voorzieningen -88 -1.171
110 Crisisbeheersing en brandweer
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Veiligheidsregio Haaglanden: op basis van de begroting 2021 van de VRH is het budget verhoogd. - -178

Overig - 0

120 Openbare orde en veiligheid
Overig 1 8

720 Riolering
DPRA-voucher: In 2019 en 2020 is eenmalige subsidie ontvangen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA). Hiervan is in 2020 nog € 129.000 beschikbaar.

- 129

Gemalendienst NAD: Door formatievermindering wordt minder overhead toegerekend aan de
gemalendienst.

-40 40

Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door
naar 2021.

- -195

Resultaatbestemming: In 2019 is het eerste deel van de subsidie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) ontvangen. Het niet uitgegeven deel van € 50.000 is via resultaatbestemming overgebracht
naar 2020.

-50 -

Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)' is
in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers.

-199 199

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Riolering. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- -130

Overig 18 17

730 Afval
Afvalinzameling: De verwachte opbrengsten voor gescheiden inzameling zijn naar beneden bijgesteld. -140 -

Afvalinzameling: Het budget is verhoogd op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2021 met Avalex. - -83

Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting
staat in de paragraaf lokale heffingen.

492 -

Overig 7 12

740 Milieubeheer
RRE-subsidie: Eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen van het rijk in 2020 ten
behoeve van duurzaamheid.

-667 -

RRE-subsidie: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE)
ontvangen ten behoeve van duurzaamheid.

- 667

Reserve: Eenmalige inzet van de bestemmingsreserve energie-neutrale gemeente ten behoeve van
duurzaamheid.

- 516

Reserve: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen
ten behoeve van duurzaamheid.

-516 -

Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor
verduurzaming woningen particulieren.

-30 30

Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een eenmalig budget ten behoeve van het
actieplan geluid beschikbaar gesteld.

-100 100

Overig 0 -40

Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid -1.224 1.092
012 Bestuur
Amendement bevrijdingsfeest: Met het amendement Bevrijdingsfeest is in 2020 een incidenteel budget van
€75.000 beschikbaar gesteld voor de viering van 75-jarige vrijheid.

- 75

Indexering gemeenschappelijke regelingen: Een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (€10.000) en de VNG (€12.000). De verplichte bijdrage Nationale
Ombudsman (onderdeel VNG bijdrage) wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit de Algemene
uitkering.

- -22

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld
Bestuur. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het
begrotingsresultaat.

- -12

Overig 1 -11

020 Burgerzaken
Legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het
Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per saldo
een budgettair neutrale mutatie.

- 100

Urentoerekening: Als gevolg van de herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld
Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op
het begrotingsresultaat.

- 76

legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het
Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per saldo
een budgettair neutrale mutatie.

-100 -
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Overig 0 4

Totaal 09 Bestuur en dienstverlening -99 211
040 Overhead
Indexering: Betreft de toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten op het taakveld overhead
(opslag op interne producten).

- -1.375

Reserve: Een lagere onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten in 2021 op taakveld Overhead. -234 -

Overig 0 -2

050 Treasury
Deelneming Nutsbedrijven: Vanaf 2021 is de volledige dividendopbrengst van Eneco Groep N.V. vervallen
en is alleen nog dividend geraamd voor Stedin voor € 600.000.

-1.917 -

Eneco Groep N.V : In 2020 zijn de aandelen Eneco Groep N.V. verkocht voor € 85,4 miljoen. De volledige
opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

-85.396 85.396

Reserve: Met ingang van 2021 valt jaarlijks een deel van de reserve Lagere rente langlopende leningen vrij. 2.788 -

Overig 21 3

061 OZB Woningen
OZB woningen: De lasten en baten OZB woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de
aangepaste woningbouwprognose.

261 -59

Overig 0 0

062 OZB Niet woningen
OZB niet woningen: De lasten en baten OZB niet woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet
en de aangepaste woningbouwprognose.

65 35

Overig 0 0

063 Parkeerbelasting
Overig 0 0

064 Belasting overig
Hondenbelasting: De begrote opbrengst hondenbelasting is berekend op basis van het werkelijk aantal
honden per 01-07-2020.

17 -

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld
Belastingen overig. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel
effect op het begrotingsresultaat.

- 74

Overig 0 0

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering Gemeentefonds: De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste
inkomstenbron van de gemeente. In de begroting 2021 zijn de gewijzigde inkomsten algemene uitkering uit
de meicirculaire 2020 opgenomen o.b.v. bijgestelde hoeveelheden van de gemeente specifieke
maatstafgegevens als inwonertal, aantallen jongeren, aantallen ouderen en belastingcapaciteit.

3.061 -

Overig 0 0

080 Overige baten en lasten
Areaal en indexering: Mutaties op stelpost areaal en prijsindex 2021 ten opzichten van 2020. - -677

Kostenbeheersing SD: Het resultaat van de kostenbeheersmaatregelen sociaal domein is op dit taakveld als
uitgavenstelpost opgenomen.

- -750

Reserve: Vanuit de Kadernota 2020 diverse dotaties vanuit de algemene reserve aan de bestemmingreserve
Scholen Ackerswoude en Keijzershof, reserve School Regenboog, reserve Implementatie Omgevingswet,
reserve 'financiële gevolgen corona', reserve Stanislascollege en reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord.

6.251 -6.251

Resultaatbestemming: Betreft de onttrekking uit de algemene reserve in 2020 ter dekking van de
resultaatbestemmingen.

1.126 -

Schadevergoeding: Conform de Kadernota 2020 wordt er uit de algemene reserve een bedrag van € 134.000
onttrokken voor het uitkeren van schadevergoedingen.

-134 134

Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441)
vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500 worden
in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de stelpost
is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2. Economie
& Glastuinbouw.

- 73

Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016
in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de
winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald
vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht
wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

1.187 -

Overig 252 41

090 Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016
in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de

- -1.187
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winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald
vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht
wordt gedekt vanuit de algemene reserve

Overig - 0

Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen -72.652 75.455

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Incidentele baten
Programma 1 Ruimte en wonen
Winstuitname grex Pijnacker Zuid 3.241 2.683 1.281 1.457

Winstuitname grex Tuindershof 699 1.117 271 2.056

Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding voorziening
nadelige complexen grondexploitaties 165 168 151 154

Onttrekking Bestemmingsreserve Implementatie
Omgevingswet 438 0 0 0

Totaal programma 1 Ruimte en wonen 4.543 3.968 1.703 3.667

Programma 2 Economie en glastuinbouw
Winstuitname grex Boezem Oost 704 431 410 407

Winstuitname Bedrijvenpark Heron 105 1.340 0 0

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw 809 1.771 410 407

Programma 3 Mobiliteit
Onttrekking algemene reserve ter dekking van kleine
maatregelen verbeteren verkeersveiligheid (advies
rotondes, zaaknr. 1098582)

100 0 0 0

Totaal programma 3 Mobiliteit 100 0 0 0

Programma 4 Groen en recreatie
Onttrekking bestemmingsreserve ter dekking van beheer
en onderhoud Groenzoom 120 120 120 120

Totaal programma 4 Groen en recreatie 120 120 120 120

Programma 5 Onderwijs
Onttrekking algemene reserve ter voeding van
bestemmingsreserve Stanislas college 0 2.389 0 0

Totaal programma 5 Onderwijs 0 2.389 0 0

Programma 6 Collectieve voorzieningen
Onttrekking algemene reserve ter voeding van nieuw te
vormen bestemmingsreserve onderlaag kunstgrasvelden 300 0 0 0

Onttrekking algemene reserve ter dekking van exploitatie
cultura door cultuur & zo (BBV18 0500) 140 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ter
dekking van Voorschools maatschappelijk werk 84 0 0 0

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen 524 0 0 0

Programma 7 Individuele voorzieningen
Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ter
dekking van uitvoeringsbudget plan van aanpak 'Werken,
werken aan en meedoen' (zaaknr. 1108227)

225 0 0 0

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen 225 0 0 0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid
Onttrekking bestemmingsreserve 'Werkbudget energie-
neutrale gemeente' 133 0 0 0

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid 133 0 0 0
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Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024

Programma 9 Bestuur en dienstverlening
Niet van toepassing 0 0 0 0

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen
Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding
bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord 11.152 - - -

Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding
bestemmingsreserve De Regenboog 0 3.900 0 0

Onttrekking algemene reserve ter dekking van afdracht
Vennootschapsbelasting 1.187 1.393 491 980

Onttrekking reserve bedrijfsvoering ter dekking van
Strateeg implementatie Omgevingswet 33 33 0 0

Onttrekking reserve bedrijfsvoering ter dekking van
Organisatie & ontwikkelbudget 100 0 0 0

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen 12.472 5.326 491 980

Totaal Incidentele baten 18.925 13.574 2.724 5.174
Incidentele lasten
Programma 1 Ruimte en wonen
Storting algemene reserve winstuitname Pijnacker Zuid 3.241 2.683 1.281 1.457

Storting algemene reserve winstuitname Tuindershof 699 1.117 271 2.056

Storting voorziening nadelige complexen
grondexploitaties 165 168 151 154

Uitgaven implementatie omgevingswet 438 0 0 0

Storting algemene reserve, saldo Huisvesting
statushouders 133 133 133 133

Totaal programma 1 Ruimte en wonen 4.676 4.101 1.836 3.800

Programma 2 Economie en glastuinbouw
Storting algemene reserve winstuitname Boezem Oost 704 431 410 407

Storting algemene reserve winstuitname Bedrijvenpark
Heron 105 1.340 0 0

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw 809 1.771 410 407

Programma 3 Mobiliteit
Kleine maatregelen verbeteren verkeersveiligheid (advies
rotondes, zaaknr. 1098582) 100 0 0 0

Totaal programma 3 Mobiliteit 100 0 0 0

Programma 4 Groen en recreatie
Budget ter uitvoering van natuurbeleidsplan 'natuur op de
kaart' 25 30 0 0

Totaal programma 4 Groen en recreatie 25 30 0 0

Programma 5 Onderwijs
Aanvullende storting bestemmingsreserve Stanislas
college 0 2.389 0 0

Totaal programma 5 Onderwijs 0 2.389 0 0

Programma 6 Collectieve voorzieningen
Nieuw te vormen bestemmingsreserve onderlaag
kunstgrasvelden 300 0 0 0

Voorschools maatschappelijk werk (zaaknr.1153780) 84 0 0 0

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen 384 0 0 0

Programma 7 Individuele voorzieningen
Uitvoeringsbudget plan van aanpak 'Werken, werken aan
en meedoen' (zaaknr. 1108227) 225 0 0 0
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Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen 225 0 0 0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid
Uitvoeringsbudget ontwerp actieplan geluid
(BBV18.0467) 30 0 0 0

Werkbudget energie-neutrale gemeente 133 0 0 0

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid 163 0 0 0

Programma 9 Bestuur en dienstverlening
Niet van toepassing 0 0 0 0

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen
Nieuwe bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker
Noord 11.152 - - -

Aanvulling bestemmingsreserve De Regenboog 0 3.900 0 0

afdracht Vennootschapsbelasting i.v.m.
ondernemersactiviteit op de grondexploitaties 1.187 1.393 491 980

Budget i.v.m. inzet Strateeg implementatie Omgevingswet 33 33 0 0

Organisatie & ontwikkelbudget 100 0 0 0

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen 12.472 5.326 491 980

Totaal Incidentele lasten 18.853 13.617 2.737 5.187

Op basis van de huidige begroting, kadernota, tussentijdse ontwikkelingen en de plannen voor de komende
jaren, is de verwachting dat de meerjarenbegroting 2021-2024 eindigt met een structureel afgerond resultaat
van € 0,25 miljoen voordelig. Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale
lasten en de baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn
positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).Hiermee voldoet de gemeente aan
de vereisten van de toezichthouder.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Totaal resultaat 459 400 321 241

Saldo incidentele baten en lasten -72 43 13 13

Resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten 387 443 334 254

Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Programma: (bedragen x 1.000)
2021 2022

Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
01 Ruimte en wonen
9002 Algemene reserve 0 -645 -645 0 -168 -168

Subtotaal 0 -645 -645 0 -168 -168
02 Economie en glastuinbouw
Niet van toepassing 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
03 Mobiliteit
9227 Best.res.Komkommerweg 0 -32 -32 0 -32 -32

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg 0 -176 -176 0 -176 -176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord 0 -27 -27 0 -27 -27

9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein 0 -35 -35 0 -35 -35

Subtotaal 0 -270 -270 0 -270 -270
04 Groen en recreatie
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder 0 -16 -16 0 -16 -16

Subtotaal 0 -16 -16 0 -16 -16
05 Onderwijs
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas 0 -260 -260 0 -260 -260
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Programma: (bedragen x 1.000)
2021 2022

Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord 0 -28 -28 0 -28 -28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof 0 0 0 0 -98 -98

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 -288 -288 0 -386 -386
06 Collectieve voorzieningen
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte 0 -133 -133 0 -133 -133

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord 0 -4 -4 0 -4 -4

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof 0 0 0 0 -34 -34

9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden 0 0 0 0 -8 -8

Subtotaal 0 -137 -137 0 -180 -180
07 Individuele voorzieningen
Niet van toepassing 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
08 Veiligheid en duurzaamheid
Niet van toepassing 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
10 Algemene dekkingsmiddelen
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting 0 -393 -393 0 -393 -393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 0 -51 -51 0 -32 -32

9258 Bestemmingsreserve Modernisering
gemeentekantoor

0 -42 -42 0 -42 -42

9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g 0 -2.177 -2.177 0 -1.873 -1.873

Subtotaal 0 -2.664 -2.664 0 -2.341 -2.341
Totaal 0 -4.020 -4.020 0 -3.360 -3.361

Programma: (bedragen x 1.000)
2023 2024

Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
01 Ruimte en wonen
9002 Algemene reserve 0 -168 -168 0 -168 -168

Subtotaal 0 -168 -168 0 -168 -168
02 Economie en glastuinbouw
Niet van toepassing 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
03 Mobiliteit
9227 Best.res.Komkommerweg 0 -32 -32 0 -32 -32

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg 0 -176 -176 0 -176 -176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord 0 -27 -27 0 -27 -27

9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein 0 -35 -35 0 -35 -35

Subtotaal 0 -270 -270 0 -270 -270
04 Groen en recreatie
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder 0 -16 -16 0 -16 -16

Subtotaal 0 -16 -16 0 -16 -16
05 Onderwijs
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas 0 -368 -368 0 -368 -368

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord 0 -28 -28 0 -28 -28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof 0 -250 -250 0 -250 -250

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog 0 0 0 0 -106 -106

Subtotaal 0 -646 -646 0 -753 -753
06 Collectieve voorzieningen
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte 0 -122 -122 0 -122 -122

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord 0 -4 -4 0 -4 -4

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof 0 -34 -34 0 -34 -34

9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden 0 -8 -8 0 -8 -8

Subtotaal 0 -169 -169 0 -169 -169
07 Individuele voorzieningen
Niet van toepassing 0 0 0 0 0 0
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Programma: (bedragen x 1.000)
2023 2024

Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
Subtotaal 0 0 0 0 0 0
08 Veiligheid en duurzaamheid
Niet van toepassing 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
10 Algemene dekkingsmiddelen
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting 0 -393 -393 0 -393 -393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 0 0 0 0 0 0

9258 Bestemmingsreserve Modernisering
gemeentekantoor

0 -42 -42 0 -42 -42

9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g 0 -1.581 -1.581 0 -1.289 -1.289

Subtotaal 0 -2.017 -2.017 0 -1.725 -1.725
Totaal 0 -3.286 -3.286 0 -3.100 -3.100
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Gespecificeerd verloop van de reserves

2021 2022
Programma:
(bedragen x €1.000)

Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo

01 Ruimte en wonen
9002 Algemene reserve 4.073 -810 3.263 3.933 -337 3.596

9273 Best.reserve Implementatie
Omgevingswet 0 -438 -438 0 0 0

Subtotaal 4.073 -1.248 2.825 3.933 -337 3.596
02 Economie en glastuinbouw
9002 Algemene reserve 809 0 809 1.771 0 1.771

Subtotaal 809 0 809 1.771 0 1.771
03 Mobiliteit
9002 Algemene reserve 0 -100 -100 0 0 0

9227 Best.res.Komkommerweg 0 -32 -32 0 -32 -32

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg 0 -176 -176 0 -176 -176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord 0 -27 -27 0 -27 -27

9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting
Raadhuisplein 0 -35 -35 0 -35 -35

Subtotaal 0 -370 -370 0 -270 -270
04 Groen en recreatie
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder 0 -16 -16 0 -16 -16

9244 Groenzoom beheer & onderhoud 0 -120 -120 0 -120 -120

Subtotaal 0 -136 -136 0 -136 -136
05 Onderwijs
9002 Algemene reserve 0 0 0 0 -2.389 -2.389

9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas 0 -260 -260 2.389 -260 2.129

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen
P-Noord 0 -28 -28 0 -28 -28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en
Keijzershof 0 0 0 0 -98 -98

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De
Regenboog 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 -288 -288 2.389 -2.775 -386
06 Collectieve voorzieningen
9002 Algemene reserve 0 -440 -440 0 0 0

9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte 0 -133 -133 0 -133 -133

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen
P-Noord 0 -4 -4 0 -4 -4

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein 0 -84 -84 0 0 0

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en
Keijzershof 0 0 0 0 -34 -34

9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden 300 0 300 0 -8 -8

Subtotaal 300 -661 -361 0 -180 -180
07 Individuele voorzieningen
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein 0 -225 -225 0 0 0

Subtotaal 0 -225 -225 0 0 0
08 Veiligheid en duurzaamheid
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale
gemeente 0 -133 -133 0 0 0

Subtotaal 0 -133 -133 0 0 0
10 Algemene dekkingsmiddelen
9002 Algemene reserve 0 -12.339 -12.339 0 -5.293 -5.293

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 0 -133 -133 0 -33 -33

9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke
huisvesting 0 -393 -393 0 -393 -393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan
2008-2011 0 -51 -51 0 -32 -32

9258 Bestemmingsreserve Modernisering
gemeentekantoor 0 -42 -42 0 -42 -42

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De
Regenboog 0 0 0 3.900 0 3.900

9275 Best.reserve Casaschool en IKC Pijnacker
Noord 11.152 0 11.152 0 0 0

9277 Best.reserve Lagere rente langlopende
leningen o/g 0 -2.177 -2.177 0 -1.873 -1.873

Subtotaal 11.152 -15.136 -3.984 3.900 -7.666 -3.766
Totaal 16.334 -18.196 -1.862 11.993 -11.363 629
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Gespecificeerd verloop van de reserves

2023 2024
Programma:
(bedragen x €1.000)

Stortingen Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo

01 Ruimte en wonen
9002 Algemene reserve 1.685 -320 1.365 3.646 -323 3.323

9273 Best.reserve Implementatie
Omgevingswet 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 1.685 -320 1.365 3.646 -323 3.323
02 Economie en glastuinbouw
9002 Algemene reserve 410 0 410 407 0 407

Subtotaal 410 0 410 407 0 407
03 Mobiliteit
9002 Algemene reserve 0 0 0 0 0 0

9227 Best.res.Komkommerweg 0 -32 -32 0 -32 -32

9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg 0 -176 -176 0 -176 -176

9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord 0 -27 -27 0 -27 -27

9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting
Raadhuisplein 0 -35 -35 0 -35 -35

Subtotaal 0 -270 -270 0 -270 -270
04 Groen en recreatie
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder 0 -16 -16 0 -16 -16

9244 Groenzoom beheer & onderhoud 0 -120 -120 0 -120 -120

Subtotaal 0 -136 -136 0 -136 -136
05 Onderwijs
9002 Algemene reserve 0 0 0 0 0 0

9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas 0 -368 -368 0 -368 -368

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen
P-Noord 0 -28 -28 0 -28 -28

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en
Keijzershof 0 -250 -250 0 -250 -250

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De
Regenboog 0 0 0 0 -106 -106

Subtotaal 0 -646 -646 0 -753 -753
06 Collectieve voorzieningen
9002 Algemene reserve 0 0 0 0 0 0

9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte 0 -122 -122 0 -122 -122

9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen
P-Noord 0 -4 -4 0 -4 -4

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0

9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en
Keijzershof 0 -34 -34 0 -34 -34

9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden 0 -8 -8 0 -8 -8

Subtotaal 0 -169 -169 0 -169 -169
07 Individuele voorzieningen
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
08 Veiligheid en duurzaamheid
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale
gemeente 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0
10 Algemene dekkingsmiddelen
9002 Algemene reserve 0 -491 -491 0 -980 -980

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke
huisvesting 0 -393 -393 0 -393 -393

9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan
2008-2011 0 0 0 0 0 0

9258 Bestemmingsreserve Modernisering
gemeentekantoor 0 -42 -42 0 -42 -42

9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De
Regenboog 0 0 0 0

9275 Best.reserve Casaschool en IKC Pijnacker
Noord 0 0 0 0 0 0

9277 Best.reserve Lagere rente langlopende
leningen o/g 0 -1.581 -1.581 0 -1.289 -1.289

Subtotaal 0 -2.507 -2.507 0 -2.705 -2.705
Totaal 2.095 -4.048 -1.953 4.053 -4.354 -302
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Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma

Programma:
(bedragen x €1.000)

2021 2022 2023 2024

01 Ruimte en wonen
Voorziening nadelige complexen grondexploitatie 165 168 151 154

Subtotaal 165 168 151 154
03 Mobiliteit
Voorziening civiele kunstwerken 323 323 323 323

Voorziening Onderhoud wegen 705 705 705 705

Subtotaal 1.028 1.028 1.028 1.028
04 Groen en recreatie
Voorziening baggerwerken 86 86 86 86

Voorziening openbaar groen 100 100 100 100

Subtotaal 186 186 186 186
05 Onderwijs
Voorziening onderhoud gebouwen 67 67 67 67

Subtotaal 67 67 67 67
06 Collectieve voorzieningen
Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport 41 41 41 41

Voorziening onderhoud gebouwen 67 67 67 67

Subtotaal 108 108 108 108
08 Veiligheid en duurzaamheid
Voorziening dubieuze debiteuren 32 32 32 32

Voorziening FLO Brandweer 108 108 108 108

Voorziening riolering (egalisatie) 269 331 362 965

Subtotaal 408 470 501 1.104
09 Bestuur en dienstverlening
Voorziening wethouderspensioenen 200 200 200 200

Subtotaal 200 200 200 200
10 Algemene dekkingsmiddelen
Voorziening dubieuze debiteuren 48 48 48 48

Voorziening onderhoud gebouwen 67 67 67 67

Subtotaal 114 114 114 114
Totaal 2.276 2.342 2.355 2.961
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2. Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige balans
In de diverse overzichten over het vermogen is de algemene reserve cumulatief gecorrigeerd voor het overschot
of tekort van de begrotingssaldi. De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde
balanscijfers voor de jaren 2021-2024.

Meerjarenperspectief per 31 december (Bedragen x € 1.000)
Activa 2020 2021 2022 2023 2024 Passiva 2020 2021 2022 2023 2024
VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA
Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 217 0 0 0 0

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut 99.141 108.173 119.576 128.069 121.740 Algemene reserve 106.736 98.084 96.228 97.913 100.984

Investeringen in rioleringen 33.075 33.696 34.170 34.581 33.223 Bestemmingsreserves 64.594 71.539 74.483 71.245 68.194

Exploitatieresultaat 155 459 400 321 241

Investeringen met een maatschappelijk nut 28.856 31.385 32.118 31.767 30.678 Voorzieningen

Voorzieningen 11.215 10.870 10.824 10.376 11.212

Financiële vaste activa Vaste schulden met een rent typische
looptijd groter dan 1 jaar

Kapitaalverstrekking deelnemingen 561 561 561 561 561 Langlopende schulden 106.891 93.379 80.505 67.629 54.754

Kapitaalverstrekking gemeenschappelijke
regelingen

0 0 0 0 0

Leningen aan woningbouwcorporaties 10 9 8 7 6

Overige langlopende geldleningen 5.915 5.865 5.815 5.765 5.715

Totaal vaste activa 167.775 179.689 192.248 200.750 191.923 Totaal vaste passiva 289.591 274.331 262.440 247.484 235.385

VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden

Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) 17.346 4.619 -6.871 340 -2.606

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter
dan 1 jaar

Netto-vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan 1 jaar

0 0 0 0 0

’s Rijks schatkist 104.470 90.023 77.063 46.394 46.068

Overige vorderingen/uitzettingen 0 0 0 0 0

Liquide middelen 0 0 0 0 0 Liquide middelen 0 0 0 0 0

Overlopende activa 0 0 0 0 0 Overlopende passiva 0 0 0 0 0

Totaal vlottende activa 121.816 94.642 70.192 46.734 43.462 Totaal vlottende passiva 0 0 0 0 0
TOTAAL 289.591 274.331 262.440 247.484 235.385 TOTAAL 289.591 274.331 262.440 247.484 235.385

Vaste activa
Het verloop van de post vaste activa is gebaseerd op het bestaande beleid. Er is rekening gehouden met
vermeerderingen door investeringen en verminderingen door afschrijvingen en aflossingen.

Materiële vaste activa
In de materiële vaste activa zijn de investeringen uit het investeringsprogramma 2021-2024 begrepen.
Materiële vaste activa hebben als waarderingsgrondslag verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.

Grondexploitatie
De balanspost Grondexploitatie betreft de boekwaarden van de bouwgrondcomplexen waarvoor
exploitatieberekeningen zijn vastgesteld. De boekwaarden zijn gebaseerd op de actualisatie van de
grondexploitaties per 1 juli 2020.

Aan de gronden in exploitatie wordt jaarlijks rente toegerekend. Het rentepercentage bedraagt 0,68%.
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Kapitaallasten
Kapitaallasten worden gesplitst in toegerekende kapitaallasten aan taakvelden en behaald renteresultaat.

Toegerekende kapitaallasten
De raming van de kapitaallasten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• notitie “waardering en afschrijving activa” van januari 2017;
• nota "waardering en afschrijving activa 2014";
• omslagrentepercentage kostendekkend product 2,0%;
• actualisering bestaande investeringsprogramma’s op grond van de Begroting;
• restantkredieten uit de programmarekening 2019.

Voor het verloop van de kapitaallasten 2021-2024 ten opzichte van de begroting 2020-2023 kan het volgende
overzicht worden gegeven.

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Begroting 2020-2023 13.838 14.175 14.874 n.v.t.

Begroting 2021-2024 12.515 12.433 13.000 12.951

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel) 1.323 1.742 1.874 n.v.t.

Renteresultaat
Het renteresultaat bestaat uit het saldo van de betaalde en toegerekende rentekosten ten opzichte van de
doorberekende rente. Van het verloop van het renteresultaat kan het volgende overzicht worden gegeven:

Renteresultaat (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Begroting 2020-2023 2.087 2.656 3.056 n.v.t.

Begroting 2021-2024 739 1.206 1.669 2.346

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel) 1.348 1.450 1.387 n.v.t.

Reserves
Reserves worden als volgt onderverdeeld:
• Algemene reserve

De algemene reserve heeft een bufferfunctie, namelijk het dekken van onvoorziene risico's en het
dekken van risico’s die (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. In dit verband wordt verwezen naar
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierin zijn ook de stortingen en onttrekkingen
van de begrotingssaldi verwerkt, waardoor een verschil ontstaat tussen de overzichten ten aanzien van
de exploitatie en het vermogen.

• Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. Hierbij hebben wij onderscheid
aangebracht in bestemmingsreserves die tot doel hebben de kosten van investeringen te dekken of
bestemmingsreserves die een ander doel hebben.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de reserves als volgt weergegeven:

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginsaldo 171.485 170.082 171.111 169.479

Begrotingssaldo 459 400 321 241

Bijdragen uit programma's 16.334 11.992 2.095 4.053

Bijdragen naar programma's 18.196 11.363 4.048 4.354

Eindsaldo 170.082 171.111 169.479 169.419

Het eindsaldo bestaat uit:
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Eindsaldo (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Algemene reserve 98.084 96.228 97.913 100.984

Begrotingssaldo 459 400 321 241

Bestemmingsreserves 71.539 74.483 71.245 68.194

Totaal 170.082 171.111 169.479 169.419

Voorzieningen
De voorzieningen hebben als doel toekomstige verplichtingen te dekken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van
groot onderhoud, of om verwachte verliezen op bijvoorbeeld grondexploitaties te dekken. De voorzieningen
zijn, of worden, gevormd door dotaties ten laste van de programma's. Hierdoor wordt een gelijkmatige
verdeling van lasten over een aantal jaren bereikt of het verwachte verlies gedekt. In het jaar dat de uitgaven
ten laste van de voorziening worden gebracht, moet de voorziening daarvoor toereikend zijn.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de voorzieningen als volgt weergegeven.

Mutaties in voorzieningen (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginsaldo 20.460 20.359 19.533 19.316

+ toevoegingen uit programma's 2.276 2.342 2.355 2.961

-/- onttrekkingen 2.377 3.168 2.572 2.380

Eindsaldo 20.359 19.533 19.316 19.897

De voorziening Nadelige complexen is gebaseerd op de verwachte tekorten van grondexploitaties tegen de
contante waarde. Ook de voorziening Wethouderspensioenen is gebaseerd op een contante waarde
berekening. De toevoegingen uit programma's hebben met name betrekking op de jaarlijkse dotaties aan de
voorzieningen onderhoud wegen, onderhoud gebouwen, baggerwerken, openbaar groen, civiele kunstwerken,
riolering, FLO brandweer en groot onderhoud en renovaties buitensport.

Langlopende geldleningen
De langlopende geldleningen zijn aangetrokken voor het financieren van de gemeentelijke investeringen en de
bouwgrondexploitatie. Het verloop van de geldleningen is als volgt:

Langlopende geldleningen (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Beginsaldo 106.891 93.379 80.505 67.629

Op te nemen leningen - - - -

Aflossingen 13.512 12.874 12.876 12.876

Eindsaldo 93.379 80.505 67.629 54.753
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3. Overzicht reserves en voorzieningen

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

(Bedragen x 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Reserves
Algemene reserve (incl.begr.saldi) 106.891 98.543 96.628 98.234 101.226

Gemeentelijke huisvesting 6.322 5.929 5.535 5.142 4.749

Fes Oostelijke Randweg 7.040 6.864 6.689 6.511 6.336

Komkommerweg 3.438 3.406 3.374 3.343 3.311

ISV Pijnacker Noord 1.174 1.147 1.119 1.092 1.065

Ruijven Zuid-Polder 625 609 594 578 563

Bedrijfsvoering 1.699 1.566 1.533 1.533 1.533

De Groene Wijdte 3.615 3.481 3.348 3.226 3.103

Stanislas-college 7.523 7.264 9.393 9.025 8.656

Kap.lasten scholen Pijnacker Noord 189 157 125 93 61

Groenzoom 1.938 1.818 1.698 1.578 1.458

Ruyven Noord (beheer) 438 438 438 438 438

Sociaal Domein 2.133 1.824 1.824 1.824 1.824

Huisvesting statushouders 1.259 1.259 1.259 1.259 1.259

Werkbudget energieneutrale gemeente 132 0 0 0 0

Particuliere initiatieven 34 34 34 34 34

Beheer Dobbeplas 354 354 354 354 354

Afschr.lasten herinrichtng Raadhuisplein 525 490 455 420 385

Groene Keijzer 285 285 285 285 285

Hier past een boom 40 40 40 40 40

Modernisering gemeentekantoor 436 394 352 310 268

Afschr.lasten Schoollokaties Ackerswoude en
Keizershof

11.359 11.358 11.226 10.942 10.658

Kwaliteitsverbetering Groenzoom 547 547 547 547 547

Kap.lasten ICT uitvoeringsplan 86 35 2 2 2

Kap.lasten School de Regenboog 355 355 4.255 4.255 4.149

Algemene uitkering oude jaren 13 13 13 13 13

Verbinding Groenzoom – Balijbos 262 262 262 262 262

Implementatie Omgevingswet 438 0 0 0 0

Reserve gevolgen Corona 1.486 1.486 1.486 1.486 1.486

Reserve Cultuur 89 89 89 89 89

Reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord 0 11.152 11.152 11.152 11.152

Reserve Onderbouw kunstgrasvelden 0 300 292 283 275

Reserve Lagere rente langlopende leningen
O/G

10.760 8.583 6.710 5.129 3.839

Totaal eigen vermogen 171.485 170.082 171.111 169.479 169.420
Voorzieningen
Onderhoud wegen 2.598 2.084 1.979 1.264 1.159

Onderhoud gebouwen 50 16 21 21 21

Baggerwerken 163 188 213 237 262

Voorziening Dubieuze debiteuren 1.186 1.265 1.344 1.423 1.502

Voorziening nadelige complexen 8.060 8.225 7.365 7.516 7.182

Wethouderspensioenen 3.468 3.590 3.712 3.835 3.957

Openbaar groen 179 39 19 19 19

Civiele kunstwerken 794 783 773 762 751

Riolering (egalisatie) 2.859 3.129 3.460 3.822 4.787

Beheer Dobbeplas 45 45 45 45 45

Groot onderhoud en renovaties buitensport 221 212 18 7 7

FLO brandweer 838 784 584 364 204
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Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

Saldo eind
dienstjaar

(Bedragen x 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Totaal voorzieningen 20.461 20.360 19.533 19.315 19.896
Totaal reserves en voorzieningen 191.946 190.442 190.644 188.794 189.316
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1. Investeringsplanning

Programma Investeringsbedrag Kapitaallasten t.l.v.
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

1. Ruimte en wonen
Startersleningen T4 (2020)(733544) 10.000 10.000 10.000 10.000 expl.

Aanvullend budget voorbereiding gebiedsvisie Hart van
Nootdorp(2019) (733520)

265.200 0 0 0 res

Warmwaterinstallatie Hofland (2020)(733515) 3.640 3.584 3.528 3.472 expl.

Verwerving grond Katwijkerlaan 3 (2020)(734501) 3.700 3.700 3.700 3.700 res

Verwerving grond Katwijkerlaan 15 (2020)(734501) 14.600 14.600 14.600 14.600 res

Huisvesting aan de groene wijdte (2020)(733560) 17.600 17.280 16.960 16.640 expl.

Totaal 1. Ruimte en wonen 0 0 0 0 314.740 49.164 48.788 48.412

3. Mobiliteit
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503) 25.500 0 0 0 expl.

Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021)(709504) 60.000 0 3.200 3.160 3.120 expl.

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507) 100.000 0 8.667 8.534 8.400 expl.

VRI Laan van Nootdorp-Veenweg (707506) 13.000 12.800 12.600 12.400 expl.

FES project, ecologische/recreatieve dooradering (7572..) 135.000 133.500 132.000 130.500 expl.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046) 300.000 0 12.667 12.534 12.400 expl.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047) 390.000 0 16.467 16.294 16.120 expl.

BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020 (707058) 16.889 16.711 16.533 16.356 expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2020)(707007) 25.333 25.066 24.800 24.533 expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105) 700.000 0 29.556 29.245 28.934 expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107) 700.000 0 0 29.556 29.245 expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108) 700.000 0 0 0 29.556 expl.

BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019)(707100) 31.667 31.334 31.000 30.667 expl.

BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004) 13.500 13.350 13.200 13.050 expl.

Verlengde Keulseweg Pijnacker (2019)(707111) 3.600 3.560 3.520 3.480 expl.

Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109) 130.000 0 0 15.600 15.340 expl.

Herinrichting Raadhuisplein Pijnacker (2019)(707508) 39.000 38.400 37.800 37.200 res

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543) 4.994 4.923 4.851 4.780 expl.

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)(707544) 156.134 0 10.930 10.774 10.617 expl.

BHP 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)(707545) 291.476 0 13.117 12.971 12.825 expl.

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020)(707546) 5.994 5.927 5.861 5.794 expl.

BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten (2020)(707547) 1.485 1.469 1.452 1.436 expl.

BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: masten & netwerk (2019)(707539) 2.171 2.147 2.123 2.099 expl.

BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: armaturen (2019)(707531) 1.810 1.784 1.758 1.732 expl.

BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541) 2.606 2.577 2.548 2.519 expl.

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532) 2.171 2.140 2.109 2.078 expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537) 199.389 0 8.973 8.873 8.773 expl.

BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530) 418.187 0 29.273 28.855 28.436 expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538) 586.938 0 0 26.412 26.118 expl.

BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542) 302.445 0 0 21.171 20.868 expl.

Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513) 24.000 23.760 23.520 23.280 expl.

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514) 3.600 3.564 3.528 3.492 expl.

Houten vlonders N (2018)(710010) 1.127 1.110 1.092 1.075 expl.

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009) 4.983 4.906 4.830 4.753 expl.

Vervanging duiker (beton)(2020)(710007) 1.858 1.839 1.821 1.802 expl.

Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006) 1.069.225 3.000 54.865 54.255 53.645 expl.

Totaal 3. Mobiliteit 3.684.411 1.719.383 700.000 0 363.287 518.580 605.180 627.423

4. Groen en recreatie
BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051) 20.000 800 3.600 3.552 3.504 expl.

BHP groen 2019-2022: verv. essen langs N470(720052) 7.461 7.362 7.262 7.163 expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053) 100.000 0 6.000 5.920 5.840 expl.
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BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057) 100.000 0 6.000 5.920 5.840 expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054) 9.000 8.880 8.760 8.640 expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055) 150.000 0 9.000 8.880 8.760 expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056) 150.000 0 0 9.000 8.880 expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058) 150.000 0 0 0 9.000 expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059) 150.000 0 0 0 0 expl.

Pijnacker Noord: laatste fase herinrichting groen (2020)(720060) 4.800 4.736 4.672 4.608 expl.

Verbinding Reesloot met Balijbos (720040) 27.927 27.555 27.182 26.810 expl.

Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)-inv.bijdrage -27.927 -27.555 -27.182 -26.810 expl.

Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050) 16.445 16.225 16.006 15.787 expl.

Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)-inv.bijdrage -16.445 -16.225 -16.006 -15.787 expl.

Speelvoorzieningen:

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529) 50.000 30.000 1.600 2.600 13.867 13.654 expl.

Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540) 30.000 30.000 0 0 0 600 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531) 40.000 60.000 0 800 8.666 8.533 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West (2019)(720530) 3.467 3.414 3.360 3.307 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537) 55.000 0 0 4.767 4.694 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532) 25.000 0 0 2.167 2.134 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum (2019)(720538) 2.167 2.134 2.100 2.067 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid (2019)(720528) 4.333 4.266 4.200 4.133 expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535) 35.000 50.000 800 1.500 10.833 10.666 expl.

Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536) 15.000 400 3.033 2.986 2.940 expl.

Skeelerbaan Nootdorp: overlaging (720539) 4.200 4.130 4.060 3.990 expl.

Waterklimaatplan 2017-2020

Klapwijk: klimaatbestendig herinrichten (711514) 13.333 13.166 13.000 12.833 expl.

Totaal 4. Groen en recreatie 510.000 370.000 180.000 180.000 52.361 80.621 123.971 131.786

5. Onderwijs
Voorzieningen Ackerswoude:

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045) 1.085.886 35.483 128.700 127.270 125.840 res

OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017) 429.688 0 0 0 37.240 expl.

OBS Ackerswoude: grond (2020)(714064) 7.493 7.493 7.493 7.493 expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019) 45.000 0 0 5.400 5.310 expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020) 15.000 0 0 0 1.800 expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) 15.000 0 0 0 0 expl.

Mariaschool: permanente huisvesting (714018) 1.411.671 5.371 75.611 74.771 73.931 expl.

Overig onderwijshuisvesting:

CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050) 2.125.876 1.417.250 0 0 42.518 159.441 res

CBS De Regenboog: bijdrage duurzaam nieuwbouw (714050) -156.468 0 0 0 -7.041 res

MFA 't Nest: climarads (713538) 16.779 16.521 16.263 16.005 expl.

MFA 't Nest: zonwering (713541) 6.534 6.425 6.316 6.207 expl.

CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569) 3.063.468 2.039.347 0 61.269 229.626 227.075 res

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2019: bijdr.duurzaam -212.690 0 0 -9.571 -9.464 res

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2019: grond (2019)(713577) 8.516 8.516 8.516 8.516 expl.

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065) 30.000 0 3.600 3.540 3.480 expl.

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066) 30.000 0 0 3.600 3.540 expl.

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067) 30.000 0 0 0 3.600 expl.

CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052) 1.800 1.770 1.740 1.710 expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004) 3.600 3.540 3.480 3.420 expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006) 15.000 0 1.800 1.770 1.740 expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022) 30.000 0 0 3.600 3.540 expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061) 30.000 0 0 0 3.600 expl.

Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036) 1.800 1.770 1.740 1.710 expl.

Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043) 1.800 1.770 1.740 1.710 expl.

Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044) 15.000 0 0 0 1.800 expl.
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Renovatie Duivestein 23/35 (714048) 1.794.180 1.196.120 0 0 35.884 209.321 expl.

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019) 198.781 173.781 3.363.252 2.245.502 542 4.518 7.993 75.258 res

CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059) 130.695 105.695 1.729.191 1.156.127 399 3.013 5.127 39.710 res

Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053) 260.000 0 0 0 5.200 expl.

CBS Schatkaart: tijdelijke huisvesting (714068) 100.000 100.000 100.000 0 0 2.000 4.000 res

Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503) 15.000 0 0 1.800 1.770 expl.

RKB Joseph: renovatie (2024)(713514) 2.053.314 0 0 0 0 expl.

RKB Joseph: bijdrage renovatie -566.986 0 0 0 0 expl.

PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024) 443.752 0 0 19.969 19.747 expl.

PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506) 15.000 0 0 1.800 1.770 expl.

PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2022)(713507) 15.000 0 0 0 0 expl.

PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508) 1.160.965 773.976 0 0 23.219 87.072 expl.

Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062) 1.267.103 1.064.366 4.055 29.397 144.543 142.666 res

Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) 150.390 0 0 18.047 17.746 res

Totaal 5. Onderwijs 7.202.604 9.080.662 9.203.009 5.017.957 94.172 355.713 790.194 1.286.463

6. Collectieve voorzieningen
Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228) 585.743 15.627 61.518 60.835 60.151 res

Ackerswoude: grond gymaccommodatie (714046) 4.857 4.857 4.857 4.857 expl.

Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting(718280) 51.737 0 6.209 6.105 6.002 expl.

Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244) 351.216 10.536 39.512 39.073 38.634 res

Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) 868.285 0 0 0 39.073 expl.

Kinderopvang Mariaschool (719241) 1.140.180 5.701 64.685 63.961 63.237 expl.

Kinderopvang Regenboogschool (719243) 520.971 347.314 0 0 10.419 39.073 res

Kinderopvang Joseph-school (719239) 868.285 0 0 39.073 38.639 expl.

Kinderopvang Beatrixschool (719238) 868.285 0 0 39.073 38.639 expl.

RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246) 702.433 468.288 0 14.049 52.682 52.097 res

RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247) 1.002 1.002 1.002 1.002 expl.

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293) 28.100 28.100 640.680 427.120 0 562 1.124 13.938 res

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242) 21.938 21.938 500.175 333.450 0 439 878 10.881 res

Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254) 50.000 542.500 542.500 0 1.000 11.850 11.850

CulturA: reviseren lift (2022)(719249) 30.000 0 0 2.600 2.560 expl

CulturA: verlichting theater (2022)(719250) 50.000 0 0 4.333 4.266 expl

CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251) 80.000 0 0 6.933 6.826 expl

CulturA: vervanging installatie keuken (719252) 60.000 0 0 5.200 5.120 expl

Florijnstraat 1: verbouwing tbv consultatiebureau JGZ (2020)(719253) 8.760 8.614 8.468 8.322 expl

Sportp.'s-Gravenhout: veld 2: kunstgras: toplaag (2022)(718285) 47.017 46.259 45.500 44.742 expl.

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718281) 241.577 0 24.963 24.560 24.157 expl.

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2021)(SPUK
subsidie)(718281)

-41.927 0 -4.333 -4.263 -4.193 expl.

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderhouw (2021)
(718294)

363.000 0 17.343 17.141 16.940 res

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderbouw (2022)(SPUK
subsidie)(718294)

-63.000 0 -3.010 -2.975 -2.940 res

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282) 117.370 0 0 12.128 11.933 expl.

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282) -20.370 0 0 -2.105 -2.071 expl.

Sportp.Centrum: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718283) 47.017 46.259 45.500 44.742 expl.

Sportp.Centrum: veld 2: kunstgras toplaag (2022)(718284) 47.017 46.259 45.500 44.742 expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291) 2.538.822 1.692.548 0 0 50.776 190.411 expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)
(718291)

-440.622 -293.748 0 0 -8.812 -33.046 expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292) 968.000 0 0 0 83.893 expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)
(718292)

-168.000 0 0 0 -14.560 expl.

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205) 223.850 0 0 23.131 22.758 expl.

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205) -38.850 0 0 -4.015 -3.950 expl.

DGW: grasvelden - beregeningsinstallatie (718290) 3.900 3.840 3.780 3.720 expl.
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DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(718206) 19.078 18.856 18.634 18.412 expl.

DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(SPUK subsidie)(718206) -4.047 -4.000 -3.953 -3.906 expl.

DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(718211) 56.265 55.358 54.450 53.543 expl.

DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718211) -6.674 -6.566 -6.458 -6.351 expl.

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286) 550.550 0 56.890 55.972 55.055 expl.

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718286) -95.550 0 -9.874 -9.715 -9.555 expl.

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287) 550.550 0 56.890 55.972 55.055 expl.

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718287) -95.550 0 -9.874 -9.715 -9.555 expl.

DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288) 550.550 0 56.890 55.972 55.055 expl.

DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718288) -95.550 0 -9.874 -9.715 -9.555 expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(718216) 41.261 40.596 39.930 39.265 expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718216) -4.376 -4.305 -4.235 -4.164 expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: onderlaag (2019)(718215) 9.250 9.142 9.035 8.927 expl.

DGW: HCP: veld 1 - verlichting (718289) 5.200 5.120 5.040 4.960 expl.

DGW: uitbreiden parkeerterrein met 80 plaatsen (2020)(709502) 6.400 6.320 6.240 6.160 expl.

Totaal 6. Collectieve voorzieningen 4.795.997 5.918.567 4.555.254 1.303.070 313.789 641.599 861.768 1.125.791

7. Individuele voorzieningen
Aanschaf woonunit WMO (2020)(726501) 24.429 24.000 23.572 23.143 expl.

Totaal 7. Individuele voorzieningen 0 0 0 0 24.429 24.000 23.572 23.143

8. Veiligheid en duurzaamheid
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2018)731089 69.333 68.266 67.200 66.133 expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107) 27.127 26.710 26.292 25.875 expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108) 220.000 0 0 19.067 18.774 expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119) 220.000 0 0 0 19.067 expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)(731124) 110.000 0 0 0 0 expl.

GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109) 10.880 10.744 10.608 10.472 expl.

GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110) 30.000 0 3.600 3.540 3.480 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092) 21.111 20.889 20.667 20.444 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolerring Oranjeplein (2019)(731111) 13.387 13.246 13.105 12.964 expl.

GRP18-21: vrijverv.riool Pijn.Nrd.laatste fase(2020)(731127) 4.222 4.178 4.133 4.089 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolerring Vlielandseweg (2020)(731123) 27.444 27.155 26.866 26.577 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 2 (2020)(731112) 45.053 44.579 44.105 43.630 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113) 1.067.057 0 45.053 44.579 44.105 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114) 1.067.057 0 0 45.053 44.579 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023)(731120) 1.067.057 0 0 0 45.053 expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024)(731125) 1.067.057 0 0 0 0 expl.

Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093) 300.000 0 12.667 12.534 12.400 expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031) 990.000 0 85.800 84.480 83.160 expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097) 990.000 0 0 85.800 84.480 expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121) 990.000 0 0 0 85.800 expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024) 990.000 0 0 0 0 expl.

Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid 2.387.057 2.277.057 2.277.057 2.167.057 218.558 362.887 508.029 651.082

9. Bestuur en dienstverlening
ICT-infrastructuur investeringen: 140.000 280.000 40.000 250.000 149.352 190.442 250.178 254.295

Kantoorautomatisering: 250.000 267.000 0 35.000 14.133 102.199 197.773 180.662

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware): 842.546 445.000 165.500 590.000 96.446 277.396 391.261 392.234

Publieksdienstverlening: 190.172 760.000 20.000 585.000 164.535 186.821 337.289 331.432

Basisregistraties: 452.000 0 516588 0 5.280 93.891 92.202 174.442

Tractie: 235.000 97.000 0 310.000 87.145 119.722 131.693 129.365

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening 2.109.718 1.849.000 742.088 1.770.000 516.890 970.471 1.400.395 1.462.430

Totaal Investeringsprogramma verminderd met Inv.bijdrages 20.689.787 21.214.669 17.657.408 10.438.084 1.898.226 3.003.035 4.361.897 5.356.530
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2. Berekening EMU

2020 2021 2022 2023 2024
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

Volgens realisatie
tot en met sept.
2020, aangevuld
met raming
resterende
periode

Volgens begroting
2021

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2021

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2021

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2021

1 Exploitatiesaldo vóór
toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie
BBV, artikel 17c) 86.255 -1.403 1.029 -1.632 -60

2 Mutatie (im)materiële vaste
activa 17.444 11.911 12.567 8.509 1.619

3 Mutatie voorzieningen 600 -100 -826 -217 581

4 Mutatie voorraden (incl.
bouwgronden in
exploitatie) -12.750 -12.561 -12.360 7.362 -3.280

5 Verwachte boekwinst bij
verkoop effecten en
verwachte boekwinst bij
verkoop (im)materiële vaste
activa 0 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo 82.161 -853 -14 -17.720 2.182
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3. Basisset beleidsindicatoren

Prog/Par. Verplichte beleidsindicatoren 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Nieuw gebouwde woningen

Eenheid: Aantal per 1.000 woningen
Bron: Basisregistratie adressen en gebouwen

PN 20,9 12,7 16,7 16,0 19,2

NL 6,4 7,2 8,2 8,6 9,2

1 Demografische druk
Eenheid: %
Bron: CBS

PN 73,4 73,2 72,7 73 72,9 72,6

NL 67,9 68,5 69 69,6 69,8 70,0

2 Functiemenging
Eenheid: %
Bron: LISA

PN 44,3 44,2 43,9 43,6 44,2

NL 52,0 52,2 52,4 52,8 53,2

2 Vestigingen (van bedrijven)
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Bron: LISA

PN 118,7 120,2 119,6 121,0 124,2

NL 131,4 136,5 139,7 145,5 151,6

5 Absoluut verzuim
Eenheid: Aantal per 1.000 leerlingen
Bron: DUO

PN 0,97 3,31 2,13 2,24

NL 2,34 1,81 1,82 1,91

5 Relatief verzuim
Eenheid: Aantal per 1.000 leerlingen
Bron: DUO

PN 19,94 15,17 15,22 10,84

NL 28,65 26,55 26,58 23,28

5 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Eenheid: % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Bron: Ingrado

PN 1,1 1,1 1,6 1,3

NL 1,7 1,7 1,8 1,8

6 Niet-sporters
Eenheid: %
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

PN 43,0

NL 48,7

7 Jongeren met een delict voor de rechter
 Eenheid: % 12 t/m 21 jarigen
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

PN 1,0 1,0 1,0 0

NL 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Kinderen in uitkeringsgezin
 Eenheid: % kinderen tot 18 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

PN 2,0 3,0 3,0 3,0

NL 7,0 7,0 7,0 7,0

7 Netto arbeidsparticipatie
Eenheid: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Bron: CBS

PN 71,5 71,2 72,6 73,8 74,8

NL 65,4 65,8 66,7 67,8 68,8

7 Werkloze jongeren
Eenheid: % 16 t/m 22 jarigen
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

PN 1,0 1,0 1,0 1,0

NL 2,0 2,0 2,0 2,0

7 Personen met een bijstandsuitkering
Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners
Bron: CBS

PN 153,4 153,0 165,3 171,7 163,8

NL 404,8 412,8 418,6 401,1 381,7

7 Lopende re-integratievoorzieningen
Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
Bron: CBS

PN 112,1 89,4 131,6 120,7 67,8

NL 311,9 255,5 271,3 305,2 207,0

7 Jongeren met jeugdhulp
Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS

PN 9,6 10,2 9,9 10,8 10,4

NL 8,9 9,5 9,9 10,4 10,5

7 Jongeren met jeugdbescherming
 Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS

PN 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5

NL 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1

7 Jongeren met jeugdreclassering
Eenheid: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Bron: CBS

PN 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

NL 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

7 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
 Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners
Bron: GMSD

PN 350 340 350 370 390

NL 540 560 570 600 630

2/7 Banen
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
Bron: LISA

PN 475,8 475,8 466,6 461,7 473,5

NL 743,8 752,3 761,1 775,8 792,1

8 Verwijzingen Halt
Eenheid: Aantal per 10.000 jongeren
Bron: Bureau Halt

PN 74,0 91,0 76,0 70,0 75,0

NL 134,0 137,0 131,0 119,0 132,0

8 Winkeldiefstallen
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN 1,0 0,9 1,1 0,8 1,1

NL 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2
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Prog/Par. Verplichte beleidsindicatoren 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 Geweldsmisdrijven

Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN 3,7 3,0 3,4 3,1 2,6

NL 5,6 5,4 5,1 4,9 4,9

8 Diefstallen uit woning
Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN 3,5 2,9 2,0 1,8 1,4

NL 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5

8 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)Eenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Bron: CBS

PN 3,6 3,7 3,6 2,6 2,8

NL 6,0 5,6 4,8 5,4 5,4

8 Omvang huishoudelijk restafval
Eenheid: Kg/inwoner
Bron: CBS

PN 225 215 212 197

NL 200 189 179 172

8 Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid: %
Bron: RWS

PN 2,9 3,1 3,1 4,2

NL 13,7 15,3 16,8 18,5

Par. 1 Gemiddelde WOZ waarde
 Eenheid: Duizend euro
Bron: CBS

PN 261 264 270 290

NL 206 209 216 230

Par. 1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Eenheid: In Euro’s
Bron: COELO

PN 751 758 765 777 803

NL 651 644 649 669 700

Par. 1 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Eenheid: In Euro’s
Bron: COELO

PN 832 839 848 860 896

NL 723 723 721 739 773

Par. 5 Formatie
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners
Bron: Eigen gegevens

PN 5,6 5,6 5,89 5,99 6,47

Par. 5 Bezetting
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners
Bron: Eigen gegevens

PN 5,7 5,7 5,6 5,8 6,44

Par. 5 Apparaatskosten
Eenheid: Kosten per inwoner
Bron: Eigen begroting

PN 479 487

NL 614 667

Par. 5 Externe inhuur
Eenheid: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Bron: Eigen begroting

PN 5,8 9,24 18,8

Par. 5 Overhead
Eenheid: % van totale lasten
Bron: Eigen begroting

PN 9,1 8,3 7,9
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4. Taakvelden in begrotingsprogramma's

1. Ruimte en wonen
Ruimtelijke Ordening – De Ruimtelijke Structuurvisie Ruimte maken, Ruimte laten is het kader voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2040 en het vertrekpunt voor het nemen van ruimtelijke besluiten
en voor inzet van ruimtelijke instrumenten. De structuurvisie schetst een toekomstbeeld in contouren, het is
geen blauwdruk. De visie nodigt eigenaren, ondernemers en gebruikers uit om (samen met de gemeente) de
geschetste kwaliteiten te versterken. Dit noemen we uitnodigingsplanologie. Wanneer eigenaren,
ondernemers of gebruikers op hun beurt komen met ideeën voor ruimtelijke ontwikkelingen, dan heeft de
gemeente een faciliterende rol. Daarnaast stelt de gemeente conform de Wro voor het hele grondgebied
bestemmingsplannen vast. Daarin zijn regels opgenomen voor het gebruik van gronden en bouwwerken. Deze
plannen mogen in principe niet ouder zijn dan tien jaar. Vanaf 2016 maken we bij plangebieden die zich daarvoor
lenen geen voorontwerpbestemmingsplan meer, maar een visieverkenning. Met deze verkenningen van de
gemeente nodigen we inwoners en ondernemers uit om in een ruimtelijke dialoog met reacties en ideeën te
komen.

Wonen en bouwen – De gemeente heeft, op grond van de Woningwet en de Huisvestingswet, in de
Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 een regisserende rol gekozen ten aanzien van de woningmarkt. De regie
op corporaties en de nieuwbouw van woningen wordt intensief regionaal afgestemd aan de Bestuurlijke Tafel
Wonen Haaglanden. De gemeente oefent daarnaast taken en bevoegdheden uit op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zoals het verlenen van omgevingsvergunningen en het sturen op de
kwaliteit van bebouwing via de Welstandsnota, voor zover niet welstandsvrij.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) – Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om de
kosten en opbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen. Als ontwikkelgemeente heeft
Pijnacker-Nootdorp zeven actieve grondexploitaties en twee grondexploitaties in voorbereiding (bron:
voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2016). Tweemaal per jaar worden college en raad geïnformeerd
over de stand van zaken van de projecten (per 1 januari en per 1 juli). De financiële rapportage wordt
vertrouwelijk aangeboden.

2. Economie en glastuinbouw
Economische ontwikkeling – Binnen dit taakveld zetten we in op clusterontwikkeling en versterking van
(top)sectoren en specifiek van het tuinbouwcluster Greenport Westland Oostland verband (GPWO).
Innovatieve combinaties tussen (top)sectoren leveren nieuwe producten en diensten op voor de ‘nieuwe
economie’. Dat vraagt om een vestigings- en innovatieklimaat waar bedrijven en instellingen op creatieve en
open wijze samenwerken. Ook de verduurzaming van de economie is een uitdaging die lokale samenwerking
vereist met ondernemers en belangenorganisaties zoals LTO, VNO-NCW en de OVPN. Daarnaast opereert de
gemeente actief binnen de MRDH om aan de regionale economische structuurversterking bij te dragen.

Economische promotie – Citymarketing zet Pijnacker-Nootdorp ‘op de kaart’. Met citymarketing trekken we
bedrijven, ondernemers, werknemers, inwoners en klanten voor ondernemers. Ook de toeristenbelasting
behoort tot dit taakveld.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen – Het accountteam biedt met gerichte ondersteuning en optimale
dienstverlening aan bedrijven, ZZP-ers, starters en overige ondernemers een belangrijke bijdrage aan het
ondernemers- en vestigingsklimaat. Het faciliteren van initiatieven van ondernemers stimuleert
ondernemerschap en innovatie en de bijdrage van ondernemers aan maatschappelijke opgaven,
werkgelegenheid en economische groei.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur – Door investeringen in de fysieke omgeving creëren we de randvoorwaarden
voor het aantrekken van bedrijvigheid op de nog te vullen bedrijfsterreindelen, waaronder Boezem-Oost en
Heron. (Her)inrichting van winkelcentra, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden moet aansluiten op de
lokale en (sub)regionale vraag. De grondexploitaties voor bedrijventerreinen vallen onder dit taakveld. Met
het geactualiseerde bestemmingsplan voor Pijnacker-Centrum zetten we in op een fijnmazig aanbod van
detailhandel en horeca dat aansluit op de vraag.
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3. Mobiliteit
Verkeer en vervoer – Tot dit taakveld behoren het gemeentelijk verkeersbeleid, het nemen van
verkeersmaatregelen en het beïnvloeden van verkeersgedrag. Ons verkeersbeleid richt zich op de
bereikbaarheid van voorzieningen, op een verkeersveilige en duurzame manier. De Visie op duurzame Mobiliteit
Pijnacker-Nootdorp 2040 biedt hiervoor het kader. Vertrekpunt is dat de infrastructuur op orde is. Er wordt nu
slim ingezet op het behoud en beter benutten van de bestaande infrastructuur. Gedragsbeïnvloeding speelt
hierbij een voorname rol.

Naast het beleid omvat dit taakveld (inrit)vergunningen en gladheidbestrijding. Ook behoren aanleg,
reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte, civiele kunstwerken en openbare verlichting
tot dit taakveld. De gemeente moet op grond van de Wegenverkeerswet zorgen voor het onderhoud van binnen
de gemeente gelegen wegen (voor zover niet in eigendom van rijk of provincie). In diverse beleids- en
beheerplannen, waaronder die voor wegen en civiele kunstwerken, staat beschreven hoe de gemeente zorg
draagt voor aanleg, reconstructie en onderhoud.

Parkeren – Het parkeerbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is gericht op het efficiënt gebruik van de
beschikbare openbare parkeercapaciteit. Tot dit taakveld behoren naast het parkeerbeleid ook de inrichting
en het onderhoud van openbare parkeervoorzieningen en fietsenstallingen en parkeerontheffing- en
vergunningverlening.

Openbaar vervoer – De taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende infrastructurele
voorzieningen liggen in onze regio bij de Vervoersautoriteit (VA) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH). De MRDH is concessieverlener openbaar vervoer. De invloed van de gemeente op het openbaar
vervoer is beperkt tot inbrengen van wensen, bijvoorbeeld over de dienstregeling en (verkenningen voor)
eventuele toekomstige uitbreiding van het netwerk hoogwaardig openbaar vervoer. Onze inzet is de
voorzieningen binnen de gemeente en de regio met het openbaar vervoer bereikbaar te houden.

4. Groen en recreatie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie – Tot dit taakveld behoren aanleg en onderhoud van openbaar groen
en water, natuur(bescherming) en recreatieve voorzieningen. Het groenbeleid richt zich in de kernen vooral
op aanleg en beheer van openbaar groen en water, zodanig dat door duurzame instandhouding de esthetische
kwaliteit en veiligheid van de woonomgeving en de gebruikswaarde gewaarborgd blijven. Dit ligt vast in het
beleids- en beheerplan ‘Grip op groen’ en in het Speelruimteplan. Deze beheerplannen vormen ook de basis
voor toekomstige integrale herinrichtings- en nieuwbouwplannen. Voor het beheer van openbaar water is
daarnaast het gemeentelijk Waterplan een relevant beleidskader. Voor specifieke thema’s zoals beeldende
kunst, baggeren en oevers kent de gemeente technische beheerplannen.

Het natuurbeleid richt zich op de verscheidenheid aan planten en dieren en het voorkomen van versnippering
van het groen. Sinds 2002 geldt de Flora-en Faunawet, die per 1 januari 2017 samen met de Boswet en de
Natuurbeschermingswet overgaat in de Wet Natuurbescherming. Hierin staan regels ter bescherming van wilde
planten en dieren. Om die regels goed uit te kunnen voeren heeft de gemeente sinds 2011 een eigen
gedragscode om de natuur te beschermen. De gemeentelijke ecologische kaart maakt duidelijk waar onze
gemeente het eigen ecologische netwerk kan en wil versterken en het beheer natuurvriendelijker maken.

We werken samen met andere partijen aan nieuwe natuur- en openluchtrecreatiegebieden om de kernen. De
Groenzoom is recent in basis aangelegd en (voor zover gelegen binnen onze gemeentegrenzen) in beheer
genomen. De Balij-Bieslandsebos en Ruyven-Zuidpolder van Delfgauw worden de komende jaren afgerond. Na
deze basisaanleg ontwikkelen wij het groene recreatieve buitengebied de komende jaren verder, zodat
inwoners en bezoekers daar optimaal gebruik van kunnen maken. De Ruimtelijke Structuurvisie 2040 ‘Ruimte
maken, Ruimte laten’ geeft het kader voor deze ontwikkeling.

5. Onderwijs
Openbaar basisonderwijs – De gemeente is wettelijk verplicht om één of meerdere openbare basisscholen in
stand te houden. Sinds 2008 is deze taak overgedragen aan de Stichting Scholengroep Holland; de inkomsten
en uitgaven van de stichting maken geen deel uit van de gemeentebegroting en -rekening.
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Onderwijshuisvesting – De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor voorzieningen in de huisvesting
van basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Schoolbesturen kunnen daar jaarlijks aanvragen voor indienen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Het onderwijsbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat over het
stimuleren en faciliteren van scholen en maatschappelijke organisaties zodat kinderen en jongeren gezond en
veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij en op de
arbeidsmarkt.

6. Collectieve voorzieningen
Samenkracht en burgerparticipatie – Hiertoe rekenen we algemene voorzieningen die, in grote diversiteit,
steeds gericht zijn op participatie:
• Stimuleringsfonds voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties die ten goede komen aan onze

samenleving;
• Versterking van maatschappelijke netwerken door de inzet van maatschappelijke netwerkorganisaties;
• Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers;
• Collectief aanvullend vervoer, deur tot deur, voor personen die door lichamelijke beperkingen geen

gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer;
• Preventief jeugdbeleid c.q. preventief werkende algemene voorzieningen voor de jeugd;
• Preventief Wmo-beleid c.q. basis- en collectieve voorzieningen voor zelfstandige deelname aan de

samenleving;
• Kinderopvang en peuterspeelzalen: bij deze particuliere algemene voorzieningen zijn wij

verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en handhaving bij overtredingen.
De GGD Haaglanden voert dit uit.

Sportbeleid en activering – Het gemeentelijk sportbeleid bestaat voornamelijk uit het faciliteren van
sportorganisaties om sportbeoefening mogelijk te maken, door het beschikbaar stellen van voorzieningen voor
zowel binnen- als buitensport. Sinds 2013 doen wij hiervoor mee aan de Combinatiefuncties en beschikken wij
over combinatiefunctionarissen sport.

Sportaccommodaties – De (binnen)sportvoorzieningen zijn overdag beschikbaar voor onderwijsgebruik (een
wettelijke taak) en daarnaast voor sportorganisaties en andere gebruikers. Bij buitensportvoorzieningen
faciliteert de gemeente de buitensportorganisaties die in eerste aanleg zelf verantwoordelijk zijn voor de
realisatie en instandhouding. Het zwembad is een maatschappelijke voorziening waarbij de gemeentelijke rol
is beperkt tot het financieel mogelijk houden.

Cultuur (Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie; Musea; Cultureel erfgoed; Media) – Het
cultuurbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp legt het accent op de sociale waarde van cultuur. Tot cultuur
rekenen we naast de kunsten ook cultureel erfgoed en media.

De gemeente vervult een faciliterende rol, bijvoorbeeld door het bij elkaar brengen van partijen, het
organiseren van ontmoetingen, personele ondersteuning, subsidiëring van particulier initiatief, subsidiëring
van de bibliotheek en wettelijk verplichte bekostiging van de lokale omroep.

Volksgezondheid – Het lokale gezondheidsbeleid van Pijnacker-Nootdorp richt zich op de aanpak van lokale
gezondheidsknelpunten en is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De GGD Haaglanden en de
Jeugdgezondheidszorg zijn belangrijke partners voor de uitvoering van dit beleid.

Wijkteams (kernteams) – Tot dit taakveld behoren de kernteams die in de kernen gericht zijn op het
identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning al dan niet
door inzet van algemene of individuele voorzieningen. Ze geven voorlichting, adviseren, werken preventief,
bieden cliëntondersteuning en toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen. We rekenen hiertoe ook de sluitende
aanpak van verwarde personen.

Begraafplaatsen en crematoria – Ook begraafplaatsen behoren tot de algemene voorzieningen. Door de
Stichting algemene begraafplaats St. Janshof wordt de wettelijk verplichte openbare begraafplaats in stand
gehouden.
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7. Individuele voorzieningen
Inkomensregelingen – Op grond van de Participatiewet verstrekt de gemeente bijstandsuitkeringen aan
inwoners die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, en niet in
aanmerking komen voor een andere uitkering. Daarnaast is een taak om minima te ondersteunen met
bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en/of individuele studietoeslag. Wij bieden op grond van de
bijzondere bijstand specifieke inkomensondersteunende regelingen, namelijk het jeugdsport- en cultuurfonds,
een collectieve zorgverzekering voor minima en de regeling chronisch zieken en gehandicapten. Ook is
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk. Inwoners met financiële problemen ondersteunen we
op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor inwoners met een arbeidsbeperking die niet
zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kan een loonkostensubsidie worden verleend aan de
werkgever.

Begeleide participatie – Begeleide participatie richt zich op het bevorderen van de participatie van kwetsbare
inwoners. Het gaat om begeleide vormen van werk en dagbesteding die doorgaans in groepsverband
georganiseerd worden. Onder begeleide participatie vallen: ‘Wmo begeleiding groep’ (dagbesteding en
arbeidsmatige dagbesteding), de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werk op
grond van de Participatiewet.

Arbeidsparticipatie – Arbeidsparticipatie omvat alle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling die de
gemeente op grond van de Participatiewet inzet. Hieronder vallen activiteiten in het kader van bemiddeling
naar werk, re-integratie, sociale activering en tegenprestatie. Een tegenprestatie is het leveren van onbeloonde
maatschappelijk nuttige werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk. Iedereen die bijstand ontvangt moet – als dat
kan – iets ‘terug doen voor de samenleving’. 

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Maatwerkdienstverlening 18+ (‘oude en nieuwe Wmo-voorzieningen’) –
Op grond van de Wmo 2015 ondersteunt de gemeente inwoners die als gevolg van een beperking, een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem moeite hebben om zich te redden in het dagelijkse leven
(zelfredzaamheid) en om deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving (participatie). Wmo-
maatwerkvoorzieningen zijn materiële voorzieningen die worden verstrekt aan individuele inwoners in natura
of als persoonsgebonden budget (pgb). Dit zijn woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, scootmobielen,
fietsen, auto-aanpassingen, vervoersvoorzieningen en de regiotaxi. Maatwerkdienstverlening 18+ betreffen de
zogenaamde immateriële Wmo-voorzieningen, namelijk individuele begeleiding en hulp bij het huishouden.
Dit is professionele dienstverlening die ook in natura en als pgb wordt verstrekt. Inwoners betalen een eigen
bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en –dienstverlening waarvoor dat wettelijk is toegestaan, met
uitzondering van de regiotaxi (daarvoor geldt dat inwoners betalen per gebruik).

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (‘maatschappelijke opvang en beschermd wonen’) – Geëscaleerde zorg 18+
betreft (crisis-)opvang voor dak- en thuislozen, en beschermd wonen voor mensen die vanwege een chronisch
psychisch probleem (nog) niet zonder 24-uurs-bescherming kunnen wonen. Delft ontvangt hiervoor vooralsnog
(als voormalig centrumgemeente) het budget van het Rijk en organiseert deze Wmo-voorzieningen in Delft
voor de inwoners van Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (‘jeugdhulp’) – Tot Maatwerkdienstverlening 18- behoren vormen van
jeugdhulp (18-) die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt,
zoals begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, vervoer,
persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf, en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). De dienstverlening
wordt in natura en als pgb verstrekt.

8. Veiligheid en duurzaamheid
Crisisbeheersing en brandweer – Hiertoe behoren alle reguliere taken van de brandweer zoals brandbestrijding
en het nemen van preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en taken in verband met het
beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Gemeente, Veiligheidsregio Haaglanden (VRH),
GHOR, brandweer en politie prepareren zich gezamenlijk op crisisbeheersing. We zetten in op het vergroten
van bewustwording van (zelf)redzaamheid en het verbeteren van de onderlinge hulpverlening tussen
zelfredzamen en verminderd zelfredzamen bij crises.
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Openbare orde en veiligheid – Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare
orde en veiligheid, waaronder toezicht en handhaving van de openbare orde, preventie van criminaliteit, het
opstellen en handhaven van de APV, antidiscriminatie-beleid en dierenbescherming. Een veilige woon- en
leefomgeving is ons uitgangspunt. Hierbij richten we ons samen met de politie nadrukkelijk op de ontwikkeling
van burgerkracht en zelfredzaamheid in veiligheid door inwoners, ondernemers en organisaties. Daarnaast
voeren we onze handhavingstaken uit en hebben we oog voor de veiligheid van mens en dier.

Riolering – Bij dit taakveld gaat het om de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de
waterhuishouding, waaronder opvang en verwerking van afval- en hemelwater, rioolwaterzuivering en de
bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewater. Onze zorgplicht ten aanzien van afvalwater,
hemelwater en grondwater leggen wij vast in vierjarige rioleringsplannen, waarin ook aandacht is voor ons
rioleringssysteem.

Afval – Bij afval gaat het om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en het bereiken van de gestelde
doelen van afvalscheiding, recycling, vuilophaal en afvoer. We zetten in op een andere manier van afval inza-
melen, een stijging van het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van ons restafval.

Milieubeheer (inclusief energieneutraliteit) – Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming
van het milieu waaronder de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem, de beheersing van
geluidhinder en luchtkwaliteit, risicobeheersing bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen en bescherming
van de natuur. Een belangrijk deel van deze uitvoerende taken zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH). Daarnaast zorgen we voor het tot stand komen van duurzame, energiebesparende en
energieopwekkende maatregelen bij onze bewoners en bedrijven en binnen onze eigen organisatie.

9. Bestuur en dienstverlening
Bestuur – Dit betreft baten en lasten van de bestuursorganen: raad, raadsgriffie, rekenkamercommissie,
accountantskosten, college van burgemeester en wethouders en regionale bestuurlijke samenwerking in de
metropool. Centraal staat de bestuurlijke samenwerking tussen college en raad en met andere
bestuursorganen. Ook de inspanningen om ‘In contact’ te besturen door steeds passende wijzen van interactie
met inwoners en ondernemers te zoeken, behoren tot dit taakveld.

Burgerzaken (inclusief digitale dienstverlening) – Dit omvat de specifieke burgerzakenproducten zoals
paspoorten en rijbewijzen, het bevolkingsregister, straatnaamgeving, naturalisatie, verkiezingen en referenda.
Maar ook zaken die voor de gemeentelijke publieksdienstverlening van belang zijn, zoals de
basisinformatiehuishouding (burgers, adressen, gebouwen, geografische gegevens) en het
dienstverleningsconcept (Klant Contact Center, digitale dienstverlening enzovoorts) mogen als deel van dit
taakveld worden beschouwd.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, bedrag VpB, bedrag onvoorzien en overhead
In het overzicht algemene dekkingsmiddelen worden de baten en lasten in de volgende taakvelden
gepresenteerd:
• Treasury – Hiertoe behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

financiering, beleggingen, dividenden, renteresultaat.
• OZB woningen – Dit omvat de onroerend zaakbelasting op woningen: belasting op eigendom van

woningen, heffing en waardering van woningen, uitvoering van de OZB en bezwaar en beroep.
• OZB niet-woningen – Hiertoe behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: de belasting op

eigendom en gebruik van bedrijven, heffing en waardering van onroerende zaken, invordering en
bezwaar en beroep.

• Parkeerbelasting– Dit betreft de heffing en invordering van parkeerbelasting, de opbrengsten van
parkeerfaciliteiten en van boetes. De handhaving valt niet hieronder maar onder het taakveld Openbare
orde en veiligheid.

• Belastingen overig – De overige belastingen betreffen heffing en invordering en bezwaar en beroep
met betrekking tot de hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting.

• Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds – Dit omvat de algemene uitkering uit het
gemeentefonds, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en een eventuele artikel 12-
uitkering.
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Naast een presentatie van de algemene dekkingsmiddelen moeten afzonderlijk de bedragen VpB, Onvoorzien
en een overzicht van de overhead worden gepresenteerd. Deze worden aan de volgende taakvelden ontleend:

• Vennootschapsbelasting (VpB) – Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag
vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag VpB voor
het betreffende begrotings- resp. verantwoordingsjaar. Dit bedrag is mogelijk verschuldigd vanwege
fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten, na eventuele verrekening van
fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

• Overige baten en lasten – Dit taakveld omvat stelposten, taakstellingen, begrotingsruimte enzovoorts.
Ook de schatting voor niet voorziene uitgaven wordt in dit taakveld meegenomen.

• Overhead – Dit taakveld omvat lasten en basten van leidinggevenden primair proces; financiën, toezicht
en controle gericht op de eigen organisatie; P&O/HRM; inkoop; interne en externe communicatie
(behalve klantcommunicatie in het KCC, taakveld Burgerzaken); juridische zaken (niet waar dit het in
het primaire proces van bijvoorbeeld vergunningverlening, bezwaar en beroep betreft); bestuurszaken
en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering; facilitaire zaken en huisvesting;
documentaire informatievoorziening; managementondersteuning primair proces. Overhead die wordt
toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten wordt met dit taakveld
verrekend.

Het overzicht overhead bevat, anders gezegd, alle baten en lasten die niet kunnen worden opgenomen in een
taakveld in een van de begrotingsprogramma’s en die evenmin een plek hebben in het overzicht Algemene
dekkingsmiddelen, bedrag VpB en bedrag onvoorzien.

Financiële samenvatting programmabegroting
De financiële samenvatting van de programmabegroting is een optelling van de totale basten en lasten van de
(taakvelden in de) programma’s 1 t/m 9, de totale baten en lasten van de (taakvelden in de) overzichten en de
mutaties in de reserves. Onderaan de streep is het resultaat van de rekening van baten en lasten bepaald. In
deze financiële samenvatting worden dus de volgende taakvelden gepresenteerd:

• Mutaties reserves – Dit omvat alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden
met de begrotingsprogramma’s.

• Resultaat van de rekening van baten en lasten – Dit is het saldo van de rekening van baten en lasten
van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.
Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn.

Overige taakvelden
Taakvelden die in de landelijke richtlijnen worden onderscheiden maar waarvoor de begroting van Pijnacker-
Nootdorp geen baten en lasten bevat, en die dus ook niet in de begroting worden gepresenteerd, zijn:
• Twee taakvelden Recreatieve havens en Economische havens en waterwegen – Hoewel de gemeente

zelf geen havens kent, vinden onze inwoners en ondernemers dergelijke voorzieningen wel in onze
buurgemeenten en de regio. Via het regionaal samenwerkingsverband de Landschapstafel Hof van
Delfland resp. de MRDH is de gemeente Pijnacker-Nootdorp op deze taakvelden betrokken. De
begroting bevat voor deze taakvelden geen baten en lasten.

• Beheer Overige gebouwen en gronden – hierbij gaat het om onroerend goed dat niet in exploitatie is
en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Onze gemeente heeft geen baten en lasten die
hiermee verband houden.
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5. Begrippenlijst

Accres algemene uitkering gemeentefonds
Het accres geeft de algemene groei of krimp van de totale hoeveelheid geld in het gemeentefonds aan.
De omvang van het gemeentefonds stijgt en daalt mee met de uitgaven van het rijk volgens een bepaalde
afgesproken koppeling, de normeringssystematiek.

Activa
Overzicht van bezittingen en vorderingen op de balans.

Afschrijving
Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De jaarlijkse afschrijving brengt
de waardevermindering van het actief tot uitdrukking. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening,
samen met de toegerekende rente (samen ook wel kapitaallasten genoemd).

Algemene dekkingsmiddelen
Die middelen van een gemeente waarvan de besteding niet gebonden is. Dat zijn onder andere de algemene
uitkering, de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is en dividend- en renteontvangsten. De
algemene dekkingsmiddelen worden in de begroting en de jaarrekening als algemene dekkingsmiddelen
gepresenteerd.

AO/IC
De beschrijving van de administratieve processen (AO) en de bijbehorende interne controles (IC) van een
organisatie.

Areaaluitbreiding
De toename in de openbare ruimte (als gevolg van bouwactiviteiten) die beheerd en onderhouden moeten
worden.

Balans
Overzicht van bezittingen en vorderingen enerzijds (activa) en het vermogen en schulden anderzijds (passiva).

BBV
Het Besluit Begroting en verantwoording bevat de comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies.
Hierin staat aan welke voorwaarden begrotingen en verantwoordingen moeten voldoen. Doel is eenduidige
financiële stukken, zodat gemeenteraden en toezichthouders (provincie en CBS) weten wat ze lezen. Het BBV
is vanaf 2004 van kracht en probeert de financiële verslaglegging van gemeente en provincies zoveel mogelijk
te richten naar de financiële spelregels in de private sector. Het BBV kent een zogenaamde vraag en
antwoordenrubriek waarin interpretatieverschillen worden geuniformeerd.

Begroting
Het overzicht van geraamde (verwachte) kosten en opbrengsten in een bepaald jaar, opgezet volgens de
begrotingsvoorschriften (BBV). De begroting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De door de
raad (in november) vastgestelde begroting wordt ook wel primitieve begroting genoemd. In de loop van het
jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd worden er wijzigingen op aangebracht (die door de raad worden
vastgesteld). Daarom zal de uiteindelijke begroting per 31 december afwijken van de primitieve begroting.

Begrotingscyclus
Cyclus met activiteiten rondom de begroting. De cyclus bevat drie fasen:
• begrotingsvoorbereiding
• begrotingsuitvoering
• begrotingsverantwoording.

Het doorlopen van een volledige cyclus duurt 3 jaar.
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Begrotingswijziging
Een aanpassing van ramingen in de begroting gedurende het jaar waarin de begroting in uitvoering is.
Begrotingswijzigingen worden door de raad vastgesteld.

Bestemmingsreserve
Reserve waaraan een specifieke bestemming is gegeven.

BTW-compensatiefonds
Een fonds, beheerd door het Ministerie van Financiën, waar de gemeenten de btw die zij over (een deel van)
aan hen geleverde goederen en diensten betalen, terug kan vorderen. Het fonds is in 2003 ingesteld om de
positie van gemeenten op de markt meer vergelijkbaar te maken met particuliere bedrijven. Sinds 2003 zijn
daardoor alle bedragen in de begroting ’netto’ bedragen, dat wil zeggen bedragen zonder btw.

Decentralisatie-uitkering algemene uitkering gemeentefonds
D.m.v. een decentralisatie-uitkering is het mogelijk om een aantal specifieke uitkeringen over te hevelen naar
het gemeentefonds en om de vorming van nieuwe specifieke uitkeringen te voorkomen.

Het gaat veelal om decentralisatie-uitkeringen die voor een beperkt aantal gemeenten van toepassing zijn
waardoor verdeling via de maatstaven van de algemene uitkering niet in aanmerking komt.

Doeluitkering (specifieke uitkering)
De door de rijksoverheid aan de gemeente verstrekte middelen voor de uitvoering van een specifieke taak
(zoals onderwijs of bijstand). Een doeluitkering is, in tegenstelling tot de algemene uitkering, dus niet vrij
besteedbaar.

Dotatie
Toevoeging aan reserve of voorziening.

EGEM
De EGEM i-teams werken samen met de gemeente aan een betere dienstverlening en een optimale
bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van standaarden en het bieden van ondersteuning op maat. 

Eigen vermogen
Dat deel van het vermogen dat in eigen bezit is. Op de balans zijn dat aan de passief zijde de algemene reserve,
de bestemmingsreserves en een eventueel voordeling exploitatieresultaat.

Egalisatievoorziening
Een aangehouden voorziening voor het opvangen van schommelingen in de bedrijfsvoering of tarieven.

Financiering
De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en
inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen
overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- en kapitaalmarkt wordt zonodig geld uitgezet of aangetrokken.

Garantie
Zekerheidsstelling door gemeente ten behoeve van derden (zoals sportclubs of welzijnsinstellingen) die een
lening aantrekken. In het geval dat deze derden in financiële problemen komen dient de gemeente de
resterende schuld af te lossen (voor het deel waarvoor het garant staat).

Gemeenschappelijke regeling
Een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tussen
gemeenten en/of waterschappen en/of provincies en/of het Rijk. Ook private partijen kunnen aan deze
samenwerkingsvorm meedoen. Het is een (vergaande) vorm van verbonden partij.
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Gemeentefonds (algemene uitkering)
Uitkering van het rijk die gemeenten vrij mogen besteden. De algemene uitkering wordt volgens een
rekensysteem verdeeld over alle gemeenten. Factoren zoals de omvang, het aantal inwoners, de functie, de
ligging en de bodem spelen daarbij een rol. De hoogte van de algemene uitkering is gekoppeld aan de
rijksuitgaven.

Grexen
Afkorting voor grondexploitaties. Dat is een overzicht per grondcomplex waarin kosten en opbrengsten tegen
elkaar worden afgezet. Veel grondexploitaties leveren meer op dan dat er kosten gemaakt worden. Dan is er
sprake van winst. Deze winst kan tussentijds uitgenomen worden. Dit gebeurt een maal per jaar bij de
vaststelling van de grondexploitaties.

Integratie-uitkering algemene uitkering gemeentefonds
De integratie-uitkering is een aparte geldstroom binnen het gemeentefonds, die niet via de normale
verdeelmaatstaven wordt verdeeld. Een integratie-uitkering heeft een aparte verdeling. In de meeste gevallen
gaat het dan om een paar jaar, maar het kan ook langer zijn. De integratie-uitkering voor de WMO bijvoorbeeld
heeft vooralsnog een looptijd van 20 jaar.

Investeringsplan
Het overzicht met alle investeringen die in de begroting zijn opgenomen en die door middel van een krediet
worden gefinancierd.

Kapitaallasten
Lasten voor afschrijving en rente op activa.

Kredieten
Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het doen van een investering. Voor de lening wordt rente
toegekend. Samen met de afschrijving-lasten vormen deze de kapitaallasten.

MARAP
Afkorting voor managementrapportage. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp vooral gebruikt voor
voortgangsrapportages over de woningbouw en de grondexploitaties.

Onttrekking
Verlaging van een reserve of voorziening.

Passief
Overzicht op de balans met eigen en vreemd vermogen.

Planning en control
Het proces waarbij aansturing van de organisatie plaats vindt door het formuleren van doelen, het aangeven
van termijnen, het beschikbaar stellen van middelen, het aanwijzen van verantwoorde-lijken, het volgen van
de uitvoering, het normeren van de gewenste effecten, het meten van resultaten en het informeren van alle
betrokkenen. De jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken,
bewaken en verifiëren van budgetten in het kader van de begrotingscyclus.

PPS
Publiekprivate samenwerking. Daar waar de overheid met marktpartijen samenwerkt om iets te realiseren en
waar bepaalde samenwerkingsvormen voor bedacht worden. Een voorbeeld in de gemeente Pijnacker-
Nootdorp is de samenwerking rond Klapwijk-Noord/Ackerswoude.

Reserve
Een bedrag dat is gereserveerd voor het doen van toekomstige uitgaven. De reserves staan op de balans en
maken onderdeel uit van het eigen vermogen van een gemeente.

Er zijn twee soorten van reserves:
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• Algemene reserves voor uitgaven waarvan aard en omvang nog niet bekend zijn. In Pijnacker-Nootdorp
zijn dat de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve vrij inzetbaar.

• Bestemmingsreserves: reserve waaraan een specifieke bestemming is gegeven.

Retributie
Een heffing waar een aanwijsbare tegenprestatie aan de individuele (betalende) burger tegenover staat.

Subsidies
Een bijdrage van een derde om een bepaalde activiteit te ondersteunen. De verstrekker stelt meestal
voorwaarden aan besteding en verantwoording van de subsidiegelden.

Suppletie-uitkering algemene uitkering gemeentefonds
In geval van herverdeeleffecten wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat deze voor elke afzonderlijke gemeente
in enig jaar niet groter mogen zijn dan € 15,-- per inwoner.
Dit uitsmeren gebeurt door middel van een zogenaamde suppletie-uitkering.

Taakmutaties algemene uitkering gemeentefonds
De omvang van het gemeentefonds verandert niet alleen als gevolg van het accres maar ook als gevolg van
veranderingen in taken. Jaarlijks krijgen gemeenten er nieuwe taken bij.
Overigens kan er ook geld uit het gemeentefonds worden gehaald wanneer er taken vervallen of worden
overgeheveld naar andere instanties. In het algemeen betreft het hier mutaties van een beperkte omvang.

Treasury
Het beheer van geldstromen, zoals het aantrekken van gelden of het (tijdelijk) wegzetten van gelden.

Voorzieningen
Een gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in meer of mindere mate de omvang bekend
zijn of om fluctuaties in (exploitatie)kosten op te vangen. Voorzieningen staan op de balans en vormen geen
onderdeel van het eigen vermogen.

Vreemd vermogen
Dat deel van de passief zijde van de balans dat geen eigen vermogen is. Dat zijn voorzieningen, leningen en
openstaande crediteuren.

Weerstandscapaciteit
De mate waarin de gemeente in staat is om tegenvallers (niet begrote kosten) te dekken door financiële
middelen vrij te maken zonder direct te hoeven bezuinigen.

Weerstandsvermogen
Het vermogen van de gemeente om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voortzetten.
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Afkortingenlijst

AB Algemeen Bestuur
APO Accommodatieplan onderwijs
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Arvi Algemene reserve vrij inzetbaar
BBL Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF BTW Compensatiefonds
BNG Bank Nederlandse gemeente
BOR Besluit omgevingsrecht
Bovo Bovenwijkse voorzieningen
BV Besloten vennootschap
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CJG Centrum voor jeugd en gezin
CV Commanditaire vennootschap
DAP Delfts Aardwarmte Project
DGW De Groene Wijdte
FES Fonds economische structuurversterking
FLO Functioneel Leeftijdsontslag
GBA Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidzorg en verslavingszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
HRH Hulpverleningregio Haaglanden
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IKC Integraal Kindcentrum
ISV Investeringsbudget stedelijke vernieuwingen
IVB Integraal veiligheidsbeleid
LEA Lokaal educatieve agenda
LEMON Leefbaarheidsmonitor
MAS Maatschappelijke stage
MFA Multifunctionele accommodatie
MFC Multifunctionele centrum
MKBA Maatschappelijke kosten baten analyse
MON Mobiliteitsonderzoek Nederland
NIFV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
nWro nieuwe Wet ruimtelijke ordening
OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg
OV Openbaar vervoer
OVPN Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp
OZB Onroerende zaakbelastingen
P&C Planning en control
PPS Publiek Private Samenwerking
RMC Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters
RO Ruimtelijke ordening
SMW Schoolmaatschappelijk Werk
SOB Samenwerking, onderwijs & bedrijven
UPR Urgentie Programma Randstad
VINAC Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Actualisatie
VINEX Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRI Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties
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VVE Voor- en vroegschoolse educatie
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW Wet sociale werkvoorziening
WWB Wet werk en bijstand
WZW Wonen, zorg en welzijn
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bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker

post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

telefoon 14 015

e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl

internet www.pijnacker-nootdorp.nl
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