BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 18 augustus 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
1136782 - Jaarverslag 2019 inzake de uitvoering van het welstandsbeleid
RBG, Actieve informatieplicht
Het college besluit de raad via bijgevoegde informatienota het jaarverslag inzake uitvoering welstandsbeleid
2019 en het jaarverslag 2019 van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 'Dorp, Stad & Land' ter kennisneming aan
te bieden.
1150195 - Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang
BEL
Het college besluit de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Pijnacker-Nootdorp 2020
vast te stellen.
1154881 - Afhandeling zienswijzen locatieplan HNI
WKZ
Het college besluit:
1. de bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen Locatieplan HNI Pijnacker-Nootdorp 2020 vast te stellen;
2. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluiten Locatieplan HNI” en de daarbij behorende kaart 56
locaties vast te stellen als locatie voor ondergrondse verzamelcontainers voor afvalstoffen;
3. overeenkomstig de Nota van beantwoording zienswijzen Locatieplan HNI Pijnacker-Nootdorp voor 33
locaties nog geen besluit te nemen en in dialoog te gaan met de indieners van de zienswijzen;
4. overeenkomstig de Nota van beantwoording zienswijzen Locatieplan HNI Pijnacker
Nootdorp 5 locaties te laten vervallen;
5. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluiten 1e wijziging Locatieplan HNI” en de daarbij
behorende kaarten 7 locaties vast te stellen als locatie voor ondergrondse verzamelcontainers voor
afvalstoffen, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme
openbare voorbereidingsprocedure) en deze vrij te geven voor de zienswijzeprocedure.
1162050 - Beantwoording brief Milieuplatform
RBG
Het college besluit de beantwoording van de brief van het Milieuplatform vast te stellen.
1167124 - Compensatie gevolgschade coronamaatregelen culturele veld
BEL, Actieve informatieplicht Het college besluit:
1. Culturele organisaties die rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn middels een incidentele subsidie te
compenseren voor de gevolgschade van de coronamaatregelen op basis van de voorwaarden die gesteld zijn;
2. De voorwaarden zoals beschreven in het document ‘Voorwaarden incidentele subsidie compensatie
gevolgschade coronamaatregelen culturele veld’ vast te stellen;
3. De raad te informeren over het genoemde besluit;
4. Het culturele veld te informeren over het genoemde besluit.
1171553 - prognoses basisonderwijs 2020
BEL, Actieve informatieplicht Het college
besluit:
1. Op basis van de meest recente prognoses de ingezette lijn met betrekking tot de huisvesting van integrale
kindcentra te handhaven, en

2. De raad hiervan in kennis te stellen door middel van bijgevoegde informatienota
1172002 - Communicatie- en participatieplan Hart van Nootdorp
ONT, Actieve informatieplicht
Het college besluit het communicatie- en participatieplan Hart van Nootdorp vast te stellen en de raad hierover
informeren via bijgevoegde informatienota.
1173608 – Raadsplanner
DST
Het college besluit de raadsplanner voor de maanden september tot en met december 2020 vast te stellen.
1173635 - Locatiebesluiten HNI voor wijken met ondergrondse containers
WKZ, Actieve informatieplicht Het college besluit:
1. overeenkomstig het bijgevoegde besluit en de daarbij behorende kaarten 28 locaties vast te stellen als
locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse) inzamelvoorziening en
deze locaties vrij te geven voor zienswijze;
2. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme openbare
voorbereidingsprocedure);
3. de raad middels bijgaande informatienota te informeren.
1174129 - Hardheidsclausule uit ASV toepassen
BEL
Het college besluit:
1.
De hardheidsclausule uit de Algemene subsidieverordening 2018/2020 toe te passen en daarmee af te
wijken van de aanvraagtermijn in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente
PijnackerNootdorp teneinde de diensten van MEE Zuid-Holland Noord te financieren voor 2020.
2.
De termijn voor het aanvragen van subsidie voor 2020 door MEE Zuid-Holland Noord te verschuiven
naar 1 september 2020.
1174246 - Aanpassing begrenzing Provinciaal Landschap Midden-Delfland
BEL, Actieve informatieplicht Het college besluit:
1. De Groenzoom toe te voegen aan het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.
2. Het bijgevoegde verzoek voor deze en andere aanpassingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap door de
Gebiedstafel Midden-Delfland in te laten dienen bij de provincie.
3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde informatienota.
1176321 - APV artikel lachgas
WKZ, Raad september 2020
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 vast te stellen, waarbij het mogelijk wordt gemaakt op te treden tegen
het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.
Vastgesteld in de collegevergadering van 1 september 2020
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