
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 28 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

1113822 - Diverse zaken huisvesting onderwijs
BEL

Het college heeft besloten:
1a. de aangepaste huurovereenkomst met Rondom Wonen voor de schoolwoningen in Delfgauw vast te  
stellen;
1b. van de bestaande ruimte van het schoolwoningencomplex 40% te blijven huren voor het  onderwijs;
1c. de bijgevoegde brief aan Rondom Wonen te verzenden;
2. een investeringsbudget van € 34.000 beschikbaar te stellen voor de inmiddels uitgevoerde  reparatie aan het 
koelsysteem aan de Gantellaan 23-25;
3. een vergoeding voor de onderwijshuisvestingskosten van in totaal € 198.328 toe te kennen aan Octant,  
SKOP en Scholengroep Holland;
4. voor de periode 2021 – 2024 telkens € 50.000 toe te voegen aan het budget van integrale huisvesting  ten 
behoeve van verhuiskosten en de dekking af te wegen bij de Begroting 2021.
5. de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de Najaarsnota 2020 en Begroting 2021.

1138674 - Ontwerpwijzigingsplan 'Keijzershof 2020'
RBG

Het college heeft besloten:
1. het ontwerpwijzigingsplan ‘Keijzershof 2020’ vast te stellen;
2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijk ordening te starten;
3. het ontwerpwijzigingsplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te  
leggen.

1146236 - Actualisatie ruiterpadenplan
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. de nota ‘Actualisatie Ruiterpadenplan 2020’ vast te stellen en daarmee het Ruiterpadenplan 2009 te  laten 
vervallen;
2. de maatregelen uit de ‘Actualisatie Ruiterpadenplan 2020’ uit te werken en de kosten hiervan te dekken  uit 
de Reserve Ruyven Noord;
3. de raad via bijgevoegde informatienota en de nota ‘Actualisatie Ruiterpadenplan 2020’ informeren over  de 
actualisatie van het ruiterpadenplan uit 2009.

1159549 - Controleprotocol gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020
BDV, raad september 2020

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om het controleprotocol gemeente Pijnacker-Nootdorp 
2020 vast te stellen.

1164773 - Verzoek aan VNG insteek onderhandelingen warme overdracht bodemtaken budget volgt taak



WKZ

Het college heeft besloten de (concept) brief aan de VNG vast te stellen.

1165299 - Aansluitovereenkomst Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieutaakstelling 2020-2024
WKZ

Het college heeft besloten de aansluitovereenkomst met de Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieutaakstelling aan te gaan voor de periode tot 1 januari 2025.

1166173 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan '1e partiële herziening Keijzershof 2018'
RBG, raad oktober 2020

Het college heeft besloten:
1. de Nota van beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening  Keijzershof  2018’, 
inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Keijzershof 2018’ overeenkomstig het ontwerp zoals dat  met 
ingang van 8 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de  wijzigingen 
daarop, zoals vermeld in de staat van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
3. voor het bestemmingsplan '1e partiële herziening Keijzershof 2018’ geen exploitatieplan  vast te stellen;
4. het raadsbesluit na vaststelling onverwijld langs elektronische weg toe te zenden aan Gedeputeerde  Staten 
en de inspecteur ruimtelijke ordening op grond van artikel 3.8, vierde lid, Wet ruimtelijke  ordening (Wro);
5. de juridische procedure te vervolgen door het besluit omtrent vaststelling overeenkomstig het bepaalde  in 
artikel 3.8, derde en vierde lid, van de Wro te publiceren en het vastgestelde bestemmingsplan  inclusief de 
bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen.

1166802 - Beantwoording raadsvraag herdenking 15 augustus
DST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van Gemeentebelangen 
over de herdenking op 15 augustus vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 4 augustus 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

H. Hulswit mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester


