
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 23 juni 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 

1131373 - Jaarverslag VTH 2019 

RBG, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1. Het Jaarverslag VTH 2019 vast te stellen; 

2. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over het Jaarverslag VTH 2019. 

  

1141746 - Collegeadvies monitor sociaal domein 

BEL, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1) De Monitor sociaal domein vast te stellen; 

2) De Adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad over de Monitor sociaal domein te informeren. 

  

1145511 - verlengen compensatieregeling doelgroepenvervoerregeling 

BEL 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met verlenging van de compensatieregeling doelgroepenvervoer tot en met 30 juni 2020; 

2. MRDH te berichten dat tot en met 30 juni 2020 een voorschot wordt verstrekt van 80% van het reguliere 

voorschot; 

3. Taxi Van der Wijst berichten dat indien er aanleiding voor is, tot en met 30 juni 2020 een voorschot 

van 80% van het reguliere voorschot kan worden verstrekt; 

4. MRDH en Taxi van der Wijst berichten dat de voorwaarden waaronder verrekening met eventuele 

ontvangen rijksbijdragen ongewijzigd van kracht blijven. 

1147563 - uitbreiding vrachtwagenparkeerterrein 

WKZ 

  

Het college heeft besloten in te stemmen met: 

1. het vergroten van de capaciteit van het vrachtwagenparkeerterrein op De Boezem; 

2. een budget van 60.000 beschikbaar te stellen en deze in de najaarsnota te verwerken; 

3. de kapitaallasten vanaf 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024; 

4. de huurovereenkomst te actualiseren op de nieuwe situatie en de huur van het terrein te verhogen met de 

gemiddelde kapitaallasten, zodat het plan budgettair neutraal wordt uitgevoerd. 

1148539 - Monitor stand van zaken Programmaplan Omgevingswet 

DST, Actieve informatieplicht  

Het college heeft besloten de Monitor Omgevingswet vast te stellen en ter informatie aan de raad aan te 

bieden. 

  

1148940 - uitkomst meicirculaire 2020 



BDV, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1 de mutaties 1 t/m 11 te verwerken in de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020; 

2 bij de Begroting 2021 af te wegen om structureel een inkomst uit de ruimte onder het BCF plafond inte 

boeken. 

   

1149010 – Wvg bezwaarschriftenprocedure 

ONT 

  

Het college heeft besloten:  

1. tot vaststelling van het verweerschrift in het kader van de bezwaarschriftenprocedure met betrekking tot de 

aanwijzing van gronden op grond van artikel 6 en 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten;  

2.advocatenkantoor Dirkzwager Legal & Tax uit Arnhem, een volmacht te geven om namens het 

bestuursorgaan (college en raad) het woord te voeren tijdens de hoorzitting van de Commissie behandeling 

bezwaarschriften (CBB), op donderdag 2 juli 2020. 

  

1149081 - bevestiging voornemen verlening omgevingsvergunning 

BEL 

Het college heeft besloten aan Rondom Wonen te bevestigen dat het college voornemens is om 

omgevingsvergunningen te verlenen voor de woningbouwontwikkelingen op de Centrumlijn-en 

Stanislaslocatie. 

  

1150281 - Ledenraadpleging VNG in verband met uitstel Algemene Ledenvergadering 

DST, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten voor de volgende voorstellen te stemmen: 

1. instemmen met invulling van vacatures in VNG-bestuur en commissies; 

2. vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur; 

3. het contributievoorstel 2021 (stijging 3,9%) van het bestuur en dus niet te stemmen voor het geamendeerde 

contributievoorstel (stijging 2,9%); 

4. GGU: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2012 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving; 

5. resolutie “Normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”; 

6. “Onderkant arbeidsmarkt” (als follow-up eerdere resolutie) 

1150919 – raadsvragen nota dierenwelzijn  

WKZ, Actieve informatieplicht  

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vragen over de 

EvaluatieNota Dierenwelzijn. 

  

1150945 - beantwoording vragen concept-RES 

DT 

Het college heeft besloten de ingekomen reacties op de concept Regionale Energie Strategie te beantwoorden 

conform bijgevoegde conceptbrief. 

  

1151589 - Reactie op open brief VNO-NCW 

BDV 

  

Advies 

Het college heeft besloten de reactie vast te stellen op de open brief van het VNO-NCW West inzake de impact 

van de coronacrisis op de financiën van de gemeenten. 



  

1152490 – Verantwoordingsdocument plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio Haaglanden 

  

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee het verantwoordingsdocument van de 

plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden aan de raad wordt aangeboden. 

  

1152510 - Brief kabinet financiële situatie gemeenten 

Het college heeft besloten na een oproep van de VNG en de M50 een brandbrief te sturen aan het Ministerie 

BZK (1059314) en het Ministerie van Financiën (1059317) over de financiële situatie van gemeenten in het 

algemeen en Pijnacker-Nootdorp in het bijzonder. 

Vastgesteld in de collegevergadering van 30 juni 2020. 

 

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein 

secretaris burgemeester 

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 


