
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020.

Deze besluitenlijst is ter informatie.
U kunt pas zienswijzen of bezwaarschriften tegen een collegebesluit indienen, wanneer dit als een afzonderlijke 
publicatie in de gemeenteberichten is geplaatst. 
Aanvragers ontvangen altijd schriftelijk bericht. 

Besluiten College

1161017- Coronaquickscan midterm (via spoedprocedure 10/7)
DST, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten met bijgevoegde informatienota de Quickscan Effecten coronacrisis Pijnacker-
Nootdorp aan de raad aan te bieden.

1150865 - Intrekken straatnaam Parallelweg te Pijnacker
RBG

Het college heeft besloten tot het intrekken van de openbare ruimte Parallelweg te Pijnacker.
 
1152556 - Concept kaartbeeld en Gebiedsagenda Middengebied
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. Het concept kaartbeeld en Gebiedsagenda Middengebied, als kompas voor het uitdragen en de verdere 
uitwerking op dossierniveau, van de daarin benoemde strategische opgaven voor het Middengebied (Horti 
Science, Dutch Innovation Parc, ZoRorail, frequentieverhoging E-lijn, Bleizo West, warmtenet, herstructurering 
van enkele glastuinbouwgebieden) voorlopig vast te stellen;
2. De gemeenteraden van de drie gemeenten te vragen om tijdens een gezamenlijke beeldvormende avond 
naar behoefte wijzigingen en/of verrijkingen aan te dragen voor het kaartbeeld en Gebiedsagenda 
Middengebied, alvorens deze definitief vast te stellen;
3. Tweemaal per jaar ambtelijk en bestuurlijk het kaartbeeld en de gebiedsagenda op basis van nieuwe 
ontwikkelingen te actualiseren;
4. De naam van de samenwerking (Alliantie Middengebied ) te wijzigen in Strategische Samenwerking 
Middengebied (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zoetermeer)
 
1154485 - raadsvragen openbare toiletten
WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten met de bijgaande informatienota de vragen van de fractie van het CDA te 
beantwoorden.
  
1154515 - raadsvragen HNI voortgangsrapportage
WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de 
beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over de HNI voortgangsrapportage.
 
1157590 - reactie remisestrategie trams Haaglanden
BEL

Het college heeft besloten de reactie vast te stellen op de ‘strategie stallingslocaties trams Haagse regio’ van de 
MRDH
 
1158301 - Intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2021-2024



BEL

Het college heeft besloten in te stemmen met de intentieverklaring over Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
primair onderwijs 2021-2024.
 
1159053 - compensatiepakket coronacrisis
BDV, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. De toegekende middelen uit het compensatiepakket coronacrisis te betrekken bij de besluitvorming rond de 
septembercirculaire 2020 en de Najaarsnota 2020;
2. Hierbij de relatie te leggen tussen de compensatiegelden en de ingestelde bestemmingsreserve gevolgen 
corona;
3. De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over de toegekende middelen uit het 
compensatiepakket.
 
1161247 - verlenging compensatieregeling Regiotaxi
BEL

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het verlengen van de compensatieregeling ten behoeve van de Regiotaxi Haaglanden tot 
1 september 2020 ter hoogte van maximaal 80% van het reguliere voorschot en onder de eerder gestelde 
voorwaarden.
2. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag over dit besluit schriftelijk in kennis stellen.
 
 
1161905 - Vaststelling wijzigingsplan Delftsestraatweg 9
RBG
 
Het college heeft besloten het wijzigingsplan ‘Delftsestraatweg 9’ vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, 
zoals dat ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen zoals vermeld in de ‘Staat van 
wijzigingen ontwerpwijzigingsplan ‘Delftsestraatweg 9’’.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 juli 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

H. Hulswit mevrouw F. Ravestein
secretaris (plv.) burgemeester


