
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 15 september 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

1119883 - Beleidsregels Wmo 2020
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2020 vast te stellen.
2. De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.
3. De gemeenteraad te informeren in het kader van de actieve informatieplicht over de aanpassing van
de beleidsregels en de wijze waarop het advies van de adviesraad sociaal domein hierin is verwerkt.

1177271 - Natuurvisie buitengebied
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. Geen afzonderlijke beleidsnota Natuurvisie Buitengebied meer op te stellen, maar deze te
verwerken in de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp.
2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde informatienota.

1185901 - Starten procedure bestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg' (voorontwerp)
RBG, Raad oktober 2020

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg’ en dit plan vrij te geven
voor inspraak;
2. de ontwikkeling in het noordelijk deel van het plangebied (locatie Kerkweg 42) van het
voorontwerpbestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg’, ter realisatie waarvan een vergunning
ingevolge de Wabo noodzakelijk is, niet aan te wijzen als categorie van gevallen waarin een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist;
3. de bij het besluit behorende aanmeldnotitie m.e.r. voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg
Korteweg’ met kenmerk 1165171 vast te stellen.

1186139 - interventieplan 'Grip op het Sociaal Domein in Pijnacker-Nootdorp
BEL, Raad oktober 2020

Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen, in te stemmen met het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein Pijnacker-
Nootdorp’ 2020 - 2022;
2. Op 24 september 2020 een presentatiebijeenkomst te organiseren voor de raad en de adviesraad
sociaal domein waarin een toelichting wordt gegeven over de uitgevoerde analyses en per maatregel
wordt in gegaan op de oorzaken van de kostenontwikkeling, de benodigde kosten, het effect van de
maatregel en wat de impact is voor inwoners.

1186509 - Ontwerpbestemmingsplan Ypenburg Nieuwe Veen 2020
RBG, Raad oktober 2020 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan



‘Ypenburg-Nieuwe Veen’ (incl. staat van wijzigingen);
2. in te stemmen met het aangepaste ontwerpbestemmingsplan 'Ypenburg-Nieuwe Veen
(2020)' en dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen;
3. geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen.

1187977 - RES schriftelijke vragen D66
ONT, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van D66 met 
betrekking tot de wensen en bedenkingen procedure van de Regionale Energie Strategie (berichtnummer 
1072433).

1188105 - Raadsplanner oktober 2020-januari 2021
CST

Het college heeft besloten de raadsplanner voor de maanden oktober 2020 tot en met januari 2021 vast te 
stellen.

1188109 - Onderzoeken inbesteden/aanbesteden verwerking afval
CST, Raad oktober 2020

Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen akkoord te gaan met het nader onderzoeken van
samenwerkingsmogelijkheden van Avalex met HVC voor de verwerking van de huishoudelijke
afvalstromen, en het in januari 2021 aan de gemeenteraden van de Avalex gemeenten ter
besluitvorming voorleggen van de uitkomsten.
2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Rapportage Verkenning “Beleid en Markt
Restafvalverwerking” en de raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

1189692 - Weigering omgevingsvergunning reclamemast Rijksstraatweg
RBG, Raad oktober 2020

Het college heeft besloten:
1. de nota van zienswijzen vast te stellen en daarmee de zienswijze, voor zover gericht op de concept
weigering van de omgevingsvergunning, ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
2. de raad voor te stellen:
a. de nota van zienswijzen vast te stellen en daarmee de zienswijze voor zover gericht op het
ontwerpbesluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren;
b. de definitieve verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het plaatsen van een
reclamemast met een hoogte van 35 meter aan de Rijksstraatweg ter hoogte van nummer 39 te
Delfgauw;
3. de omgevingsvergunning te weigeren nadat de raad heeft besloten de verklaring van geen bezwaar
te weigeren.

1190135 - Ondertekening maatschappelijke belofte schuldhulp
BEL

Het college heeft besloten:
1. Met SchuldhulpMaatje, de SWOP, Humanitas, de Bibliotheek Oostland/Taalhuis, MEE, Stichting
Jeugd- & Jongerenwerk en GGZ Delfland de maatschappelijke belofte “Voorkomen en duurzaam
oplossen van schulden” aan te gaan.
2. De portefeuillehouder te machtigen om de Maatschappelijke belofte te ondertekenen

1191567 - Beantwoording vraag over opheffen geheimhouding stukken



CST, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de beantwoording van de vraag over het niet opheffen van geheimhouding op 
bepaalde stukken vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 september 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein
secretaris burgemeester


