Stellingen Kieskompas
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp maakt voor de verkiezingen van 21 maart 2018
gebruik van Kieskompas. De link naar deze stemwijzer wordt half februari bekend gemaakt
door de gemeente. U kunt dan per stelling aangeven of u het (helemaal) mee eens bent,
neutraal of (helemaal) niet mee eens bent met de stelling. Alle partijen die deelnemen aan de
verkiezingen hebben samengewerkt met Kieskompas om de stellingen samen te stellen. De
stellingen zijn zo opgeschreven dat de verschillen tussen de politieke partijen in onze
gemeente naar voren komen. In dit document staan de antwoorden op deze stellingen en de
bijbehorende standpunten van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Per stelling hebben wij onze
standpunten toegelicht. Bij onze standpunten zijn de twee kernwaarden van progressief
Pijnacker-Nootdorp altijd bepalend. Deze kernwaarden zijn dat een voorstel een bijdrage moet
leveren aan een duurzaam en sociaal Pijnacker-Nootdorp.
De stellingen in het Kieskompas dekken maar een deel van onze plannen. Ons complete
verkiezingsprogramma vindt u hier op onze website.
http://www.progressiefpn.nl/images/downloads/Verkiezingsprogramma_PPN.pdf

1. Duurzaamheid
Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen
mee eens
Milieumaatregelen kosten op de korte termijn vaak geld maar zijn op de lange termijn
goedkoper dan nietsdoen. Meestal kan de belastingverhoging dan weer ongedaan gemaakt
worden of zelfs tot een verlaging leiden. In plaats van de belastingen te verhogen kunnen we
ook geld vinden in de begroting door bijvoorbeeld minder geld uit te geven aan wegen.
Wie meer restafval produceert, moet meer betalen
mee eens
Simpel principe: de vervuiler betaald en wordt daarmee geprikkeld beter oplossingen voor het
afval te zoeken. Als je je afval goed scheidt, wordt het voor jou goedkoper. Wij willen eerst
proberen op vrijwillige basis afval beter te scheiden en minder restafval te maken. Als dat
onvoldoende lukt willen we overstappen op betalen voor restafval.
In Pijnacker-Nootdorp mogen windturbines komen
helemaal mee eens
De verandering van het klimaat is nu al zichtbaar. De nadelige gevolgen voor mens en natuur
zijn groot. De stijging van de zeespiegel is voor Nederland heel gevaarlijk. Om de
klimaatverandering te stoppen moeten we zo snel mogelijk overschakelen naar duurzame
energie. Dat kan voor een deel met aardwarmte en zonnepanelen, maar dat is niet genoeg.
Met windenergie lukt het wel. Wij vinden dat er plaats is voor grotere windmolens langs de
spoorlijn en de A12 bij industrieterrein Heron ten oosten van Nootdorp. Wij willen een windplan
waarin staat waar kleinere windmolens passen binnen onze gemeente.

2. Ruimte en Wonen
Om de bouw van ouderenwoningen te stimuleren moet de gemeente een korting geven
op de grondprijs
mee eens
Indien dit gaat om sociale huurwoningen en/of goedkope koopwoningen dan zijn wij hier groot
voorstander van. Wij willen dat ouderen ook in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.
De gemeente moet goedkope leningen verstrekken aan mensen die hun huis verbouwen
om er langer te kunnen blijven wonen
mee eens
Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving, bij
hun geliefden en/of kennissen, kunnen blijven wonen. Als de gemeente kan bijdragen door
een lening te verstrekken ondersteunen wij dit van harte.
Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn
helemaal mee eens
Onze gemeente heeft het laagste aandeel sociale huurwoningen van de hele regio. Het tekort
is zo groot dat we niet eens onze eigen inwoners een passende woning kunnen bieden. Het
is ons gelukt dat er in onze gemeente weer meer sociale woningen worden gebouwd, maar
dat moeten er veel meer worden. Wij hebben ongeveer 30% sociale woningen nodig. Die
woningen willen we verspreid over de wijken bouwen, zodat elkaar wijk een aandeel sociale
huurwoningen heeft.

Er mogen tuinbouwbedrijven verdwijnen om meer woningen te kunnen bouwen
mee eens
Wij willen de open en groene buitenruimte behouden en alleen daar bouwen waar het groen
niet aangetast wordt. Dat zou dus ook bijvoorbeeld in verouderde glastuinbouwgebieden
kunnen zijn.

3. Economie en Glastuinbouw
Vervuilende bedrijven moeten uit de gemeente worden geweerd, ook al gaat dit ten
koste van werkgelegenheid
helemaal mee eens
Op Boezem-Oost mogen nu bedrijven komen met een zware milieucategorie en een grote
hindercirkel. Dat is vlak naast de nieuwbouwwoningen van Ackerswoude en groen- en
recreatiegebied De Groenzoom. Wij vinden de Boezem dus niet geschikt voor dit type
bedrijven. Die bedrijven zitten er nog niet dus het gaat niet ten koste van de werkgelegenheid.
Op dezelfde kavel kan wel een ander bedrijf komen met een lagere of geen hindercategorie.
In dat bedrijf zullen ook mensen werken, misschien zelf wel meer mensen dan in een bedrijf
met een zware milieucategorie.
Om leegstand tegen te gaan, moet de gemeente extra belasting gaan heffen op
leegstaande panden
mee eens
Leegstand in en nabij het centrum is ongewenst. Het schaadt de aantrekkingskracht van het
centrum. Wij willen vastgoedeigenaren ruimte bieden voor andere passende bestemmingen in
winkelpanden. Wij denken bijvoorbeeld aan kleinschalige creatieve bedrijven, flexplekken voor
zzp-ers, vergaderruimtes en ontmoetingsruimtes. Voor panden die langdurig leeg staan kan
een belasting op leegstand een instrument zijn om vastgoedeigenaren in beweging te krijgen.
Wellicht is een lagere huur al een oplossing.
De gemeente moet meebetalen aan de verbetering van de winkelcentra
mee eens
Wij willen dat de gemeente samen met de vastgoedeigenaren investeert in de kwaliteit van
winkelcentra om ervoor te zorgen dat dit aantrekkelijke winkelcentra blijven en dat de
werkgelegenheid daar behouden blijft. Wij willen ook dat deze centra duurzamer en groener
worden.
Om de winkelcentra aantrekkelijk te houden, mogen er geen nieuwe winkels op
bedrijventerreinen komen
helemaal mee eens
Door de opkomst van internet daalt de omzet in de winkels, met leegstand als gevolg. Vooral
onze winkelcentra zijn kwetsbaar voor leegstand. Wij willen aantrekkelijke centra houden door
in bestemmingsplannen andere locaties voor winkels, bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen, te
blokkeren. Op bedrijfsterreinen mogen alleen winkels komen die de winkelcentra niet schaden.

4. Mobiliteit
De gemeente moet meer wegobstakels in woonwijken bouwen zodat 30 km-zones
worden nageleefd
mee eens
Wij vinden dat kinderen in woonstraten veilig op straat moeten kunnen spelen. Te hard rijdende
auto´s in woonstraten zijn gevaarlijk. In onze gemeente zijn te veel woonstraten waar je maar
30 km mag rijden maar waar de inrichting nog steeds op een 50 km weg lijkt. Het is goed
mogelijk om met een andere straatinrichting die hoge snelheden onmogelijk te maken. Dat
hoeft niet door lelijke obstakels op de rijbaan te plaatsen. Er zijn genoeg voorbeelden van een
mooie inrichting die ook de snelheid remt.
Om de verkeersdoorstroming in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren moeten er meer
wegen komen
helemaal niet mee eens
Extra autowegen in Pijnacker-Noordorp zijn niet nodig. We hebben geen behoefte aan een
rondweg om Pijnacker of een extra weg tussen Pijnacker en Nootdorp. We geven het geld
liever uit aan betere fietspaden of beter openbaar vervoer.
De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van
geld voor autoverkeer
helemaal mee eens
Fietsen moet een goed alternatief zijn voor de auto. Daarom moeten fietspaden goed, veilig
en de kortste weg zijn. De fiets is een gezonde en duurzame wijze van vervoer. De aanleg van
fietspaden is aanzienlijk goedkoper dan de aanleg van autowegen. Het is dus veel
verstandiger om te investeren in fietspaden dan in autowegen.

5. Groen, Recreatie en Dierenwelzijn
De gemeente moet meer geld uittrekken voor de opvang van gewonde wilde dieren
mee eens
De gemeente moet financieel bijdragen aan organisaties die gewonde in het wild levende
dieren uit onze gemeente opvangen, zoals de vogel- en egelopvang in Delft en de
knaagdierenopvang 't Knagertje in Den Haag.
De gemeente moet extra geld uittrekken voor groenonderhoud, ook als de lokale
belastingen hierdoor stijgen
mee eens
Progressief Pijnacker-Nootdorp wil weer een deel van de bezuinigingen terugdraaien. Daarbij
kiezen wij vooral voor het beter onderhouden van voorzieningen en meer investeren in cultuur,
sport, de openbare ruimte en groen. Met een goed groenplan kan er ook aangetoond worden
waarom dat moet en kan er ook beter vooruit gekeken worden.

6. Onderwijs
In Nootdorp moet een middelbare school met vmbo-kader en vmbo-basis komen, ook
als dit de gemeente extra geld kost.
niet mee eens
Jaren geleden was dit een speerpunt in ons programma, maar er zijn nu vmbo-basis scholen
op kortere afstand van onze gemeente. Nootdorp lijkt niet de juiste locatie voor een extra
vmbo-school omdat direct over de gemeentegrens voldoende alternatieven zijn. Wij hebben

tegen de dependance van de vmbo in Nootdorp gestemd. Die dependance zou niets
toevoegen aan het onderwijsaanbod en zou tot leegloop leiden van bestaande vmbo-scholen.
Alleen een vmbo-kader en basisopleiding in de tuinbouwsector zou nog een zinvolle
toevoeging aan ons onderwijs zijn. Pijnacker lijkt dan de beste locatie.

7. Sport, Bewegen en Cultuur
Organisaties waarbij vrijwilligers zijn betrokken, moeten voorrang krijgen bij het geven
van subsidie
niet mee eens
Er zijn ook organisaties met geen of weinig vrijwilligers die net zo nuttig werk verrichten en
daarom evenveel recht hebben op subsidie. Misschien hebben die organisaties zelfs meer
behoefte aan subsidie omdat ze zo weinig vrijwilligers hebben of hun werk minder geschikt is
om door vrijwilligers te laten uitvoeren. Het gaat om het maatschappelijke doel wat
gerealiseerd wordt, dat is leidend bij het verstrekken van subsidie.
Om Pijnacker-Nootdorp levendig te houden moet de gemeente meer geld uittrekken
voor evenementen
mee eens
Het sport- en cultuurfonds is ook bedoeld om evenementen te subsidiëren. Helaas worden de
regels zo streng uitgelegd dat bijna geen enkel evenement subsidie krijgt. Deze regels moeten
soepeler worden toegepast. Wij willen ook subsidie kunnen geven aan evenementen net over
de gemeentegrens zoals de Bieslanddagen. Dat gebeurt nu niet. Als veel van onze inwoners
gebruik maken van dat evenement willen wij subsidie kunnen geven.
Meer mensen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van sport- en
cultuurvoorzieningen
helemaal mee eens
Progressief Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor
kinderen en volwassenen, ook voor inwoners voor wie dit financieel moeilijk is. Het Jeugdsporten Cultuurfonds en de Rotterdampas zijn belangrijke voorwaarden om dit mogelijk te maken.

8. Zorg en Sociale Zaken
De gemeente moet zich meer inzetten voor ondersteuning van jonge gezinnen, ter
voorkoming van vechtscheidingen
Neutraal
Wij vinden dit een vreemde stelling. Wij zien geen directe relatie tussen vechtscheidingen en
een rol voor de gemeente.
De gemeente moet extra geld uittrekken om statushouders te helpen integreren
mee eens
De gemeente krijgt alleen in de eerste twee jaren een bijdrage vanuit het Rijk voor integratie
en participatie van statushouders. Wij willen dat er meer geïnvesteerd wordt in statushouders
door het bieden van taallessen, opleidingen en maatschappelijke begeleiding. Zij kunnen dan
snel aan de slag op de arbeidsmarkt, kunnen een groter sociaal netwerk opbouwen en zichzelf
helemaal thuis gaan voelen in onze gemeente. De instroom van nieuwe kinderen neemt op dit
moment sterk af. Ondanks deze afname willen wij voor alle kinderen deze taalklassen in onze
gemeente behouden.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie
te leveren in de samenleving
niet mee eens
Wij willen dat iedereen meedoet naar vermogen. Het vragen van een (verplichte)
tegenprestatie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Niet iedereen is een staat een
tegenprestatie te leveren. Een tegenprestatie moet wel zinnig zijn en mag niet ten koste gaan
van bestaande banen. Mensen met een bijstandsuitkering zijn geen gratis arbeidskrachten
voor de gemeente. Inzet op vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt is een nuttiger
instrument dan de verplichte tegenprestatie.
Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente
dit met eigen geld aanvullen
helemaal mee eens
Geen kind mag zonder jeugdzorg als zij dit nodig hebben. De gemeente moet zorg voor
kinderen en jongeren garanderen.
Voor klachten over de gemeentelijke zorg moet een lokale ombudsman komen
helemaal mee eens
Wij pleiten opnieuw voor een onafhankelijke regionale ombudsfunctie, bijvoorbeeld in
Haaglandenverband. Op dit moment kunnen onze inwoners een beroep doen op de Nationale
Ombudsman. Dit is te veel de ver-van-mijn-bed-show, dus wij willen dit veel dichter bij onze
inwoners brengen.

4.9. Veiligheid
De gemeente moet meer inzetten op preventie, in plaats van op een harde aanpak van
hangjongeren
helemaal mee eens
Een integrale benadering voor veiligheid is belangrijk. Met name in het signaleren van
zorgwekkende, onveilige situaties is een sterke samenwerking tussen scholen, kernteams,
huisartsen, wijkverpleegkundigen en politie van groot belang. Hierdoor kunnen veiligheid
gerelateerde zaken gesignaleerd worden, zoals radicalisering, ouderenmishandeling,
kindermishandeling, huiselijk geweld of dierenmishandeling. Wij willen dat deze signalen,
actief en serieus worden opgepakt. Hangjongeren hoeft overigens op zich geen
veiligheidsprobleem te zijn.
Er moeten meer orderhandhavers (BOA's) in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot
hogere kosten
helemaal niet mee eens
Onze gemeente is veilig. Meer inzet van ordehandhavers lijkt niet nodig. Er is een dekkend
netwerk van WhatsApp-groepen opgericht dat kan helpen bij de opsporing. Er is geen reden
om permanent extra op straat te surveilleren met BOA´s. Bij situaties waar meer inzet nodig
is, zoals bepaalde straten met meer kans op woninginbraken, fietsendiefstal of autodiefstal,
kan de politie extra toezicht houden.

Op oudejaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op één centrale locatie
per kern, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij
mee eens
De handel, verkoop en het afsteken van vuurwerk is jaarlijks een risicovolle aangelegenheid,
waar veel mensen en dieren overlast van ervaren. Het handhaven van vuurwerkvrije zones
tijdens de jaarwisseling vinden we belangrijk. We werken toe naar een gezamenlijke
vuurwerkshow(s) in onze gemeente en een forse uitbreiding van de vuurwerkvrije zones.
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp moet meer cameratoezicht komen
niet mee eens
Onze gemeente is een veilige gemeente. Cameratoezicht kost veel geld en werkt zeker niet
altijd. Alleen bij plekken waar geregeld veiligheid in het geding is, kan cameratoezicht ingezet
worden.

4.10. Bestuur en Dienstverlening
Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren
niet mee eens
De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid en mandaat om haar inwoners in belangrijke
besluiten te vertegenwoordigen. Wij vinden een raadgevend referendum een te zwaar middel
om de standpunten onze inwoners te peilen. Het kan ook via discussieavonden. Dat levert een
beter inzicht op in de standpunten en overwegingen dan een simpel voor of tegen.
Pijnacker-Nootdorp moet nauwer samenwerken met omliggende gemeenten, ook al
gaat dat ten koste van de eigen invloed
mee eens
Wij willen meer regionale samenwerking op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en
economie omdat de schaal van deze opgaven veel groter is dan de eigen gemeente. Op
dossiers willen we met Lansingerland zo intensief mogelijk gaan samenwerken als mogelijk is.
Wij delen immers veel dezelfde belangen en hebben dezelfde kenmerken. Een fusie van beide
gemeenten vinden wij niet nodig.

4.11. Financiën
De hondenbelasting moet worden afgeschaft
niet mee eens
Hondenpoep is een van de grootste ergernissen van onze bewoners. Door hondenbelasting
te innen is het mogelijk om inkomsten te verwerven die ingezet kunnen worden voor de
realisatie en onderhoud van hondenuitlaatplekken. Hiermee betaalt de gebruiker eerlijk mee
aan deze voorzieningen.
De gemeente moet zijn aandelen van Eneco verkopen
helemaal niet mee eens
Om de belangrijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te kunnen realiseren is het
belangrijk om met onze aandelen grip te houden op Eneco. Ook is de levering van energie
zo'n belangrijke basisbehoefte, dat de gemeente mede- eigenaar van Eneco moet blijven.

