
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 6 oktober 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

1197158 - Investeren in de Regio (via spoedprocedure 30/9/2020)
Het college heeft besloten de raad met bijgaande informatienota en basisinformatiepakket te informeren over 
het traject Investeren in de Regio.

1147183 - Zuideindseweg 62 I handhavingsverzoek strijdig gebruik
Het college heeft besloten:
1. het handhavingsverzoek van een bewoner van de Gaarderstaat toe te wijzen;
2. met bijgaande concept brief een last onder dwangsom op te leggen vanwege het strijdig gebruik van 
gronden op en naast een perceel aan de Zuideindseweg.

1195250 - Vraag VVD laadpalen en openbare ruimte
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van de VVD-
fractie over laadpalen en de openbare ruimte.

1196345 - Ontwerpbestemmingsplan Ruyven Zuidpolder 2020
Het college heeft besloten:
1. De beantwoording van de reacties op de visieverkenning 'Ruyven Zuidpolder’ als verwoord in de 
‘Nota van participatie visieverkenning Ruyven-Zuidpolder’;
2. De raad voor te stellen:
a. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Ruyven-Zuidpolder 2020’ en het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
b. geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen.

1196487 - Belastingverordeningen 2021
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen en tarieven vast te 
stellen: 
a. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021;
b. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021;
c. Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2021.

1196851 - Raadsvragen CDA over ventilatie in klaslokalen en gemeentelijke accommodaties
Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA vast te stellen en de 
raad over de beantwoording te informeren door middel van bijgaande informatienota.

1197080 - advies adviesraad sociaal domein over het interventieplan Grip op het sociaal domein in Pijnacker-
Nootdorp 2020 – 2022
Het college heeft besloten:
1. Met de bijgevoegde brief te reageren op het advies van de adviesraad Sociaal Domein over het 
interventieplan ‘Grip op het sociaal domein Pijnacker-Nootdorp’ 2020-2022;
2. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over het advies van de adviesraad 
Sociaal Domein over het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein Pijnacker-Nootdorp’ 2020-2022 en de 
reactie van het college. 

1192590 – Wet voorkeursrecht gemeenten- Beslissing op bezwaar glastuinbouwgebieden
Het college heeft besloten:
1. Aan de raad voor te stellen de ingediende bezwaren tegen de collegebesluiten d.d. 7 januari 



2020 en de raadsbesluiten d.d. 19 maart 2020 tot de aanwijzing op grond van de artikelen 6 en 
2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van de gronden gelegen in de gebieden Balijade, Rijskade en 
Overgauw te Pijnacker en Dwarskade te Nootdorp, die zijn opgenomen op de bij de betreffende besluiten 
behorende kadastrale overzichten en percelenlijsten, als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 
26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, ontvankelijk te verklaren;
2. Aan de raad voor te stellen de besluiten van 19 maart 2020 te heroverwegen en met inachtneming van het 
‘Advies inzake vestiging voorkeursrecht op de gebieden Balijade, Rijskade en Overgauw te Pijnacker en 
Dwarskade te Nootdorp op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten’, d.d. 31 juli 2020 en met aanvulling 
van de motivering zoals is opgenomen in de Aanbiedingsnota met berichtnummer 1073818 in stand te houden 
en derhalve de ingediende bezwaren tegen zowel de collegebesluiten d.d. 7 januari 2020 als de raadsbesluiten 
d.d. 19 maart 2020 ongegrond te verklaren;
3. De uitvoering van het (ontwerp)raadsbesluit, waaronder de bekendmaking van het Advies van de Commissie 
behandeling bezwaarschriften en van het raadsbesluit aan de bezwaarmakers, op te dragen aan het hoofd van 
de afdeling Ontwikkeling;

Vastgesteld in de collegevergadering van 13 oktober 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


