
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 10 november 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

1151576 - Actualisering APV
WKZ

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Verordening tot derde wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 vast te stellen.

1171757 - Verkeersbesluit Vlielandseweg en Boezemweg
WKZ

Het college heeft besloten het verkeersbesluit voor de verkeersmaatregelen op de Vlielandseweg en 
Boezemweg vast te stellen

1196770 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'De Scheg'
RBG

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om: 
1. de Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan ‘De Scheg', inclusief de staat van 
wijzigingen vast te stellen; 
2. het bestemmingsplan ‘De Scheg’ overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang van 2 juli 2020 
gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen daarop, zoals vermeld in 
de staat van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

1199281 - bezwaar weigering omgevingsvergunning kantine de Groenteboerin
RBG
Het college heeft besloten:
1. het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften niet over te nemen;
2. het bezwaarschrift van de Groenteboerin ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten;
4. de concept-brief aan de Groenteboerin vast te stellen.

1201469 - Vragen betrokkenheid raad en college bij uitvoering Tijdelijke wet maatregelen covid-19
CST

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van de 
fractie van Gemeentebelangen over de betrokkenheid van de raad bij de uitvoering van de Tijdelijke wet covid-
19.

1201530 - Huurovereenkomst Laurentius Stichting-Skippy Pepijn
BEL

Het college heeft besloten toestemming te geven voor de huurovereenkomst tussen de Laurentius Stichting en 
Skippy Pepijn.



1202137 - Rapportage onderzoek vraag en aanbod VO in Pijnacker-Nootdorp
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de rapportage ‘Onderzoek vraag en 
aanbod voortgezet onderwijs’ aan de raad wordt aangeboden.

202966 - benoeming lid Commissie Behandeling Bezwaarschriften
CST, Raad december 2020

Het college heeft  besloten de raad voor te stellen mevrouw mr. M.L. Rebel te benoemen als lid van de 
Commissie Behandeling Bezwaarschriften.

1203645 - Proces Investeringsschema 2020-2030
CST, Raad december 2020

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. investeringen met een lange levensduur de komende tien jaar zoveel als mogelijk te financieren
vanuit de algemene reserve doormiddel van bestemmingsreserves;
2. het college hiertoe een voorstel te laten uitwerken in de vorm van een Investeringsplan 2020-2030
betreffende:
a. mogelijk toekomstige investeringen die nog kunnen voortvloeien uit het Hoofdlijnenakkoord
2018-2022 en de (bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022 en waarover de raad nog separaat
moet besluiten;
b. investeringen waarover al wel besluiten zijn genomen en begroot in de Programmabegroting,
maar waarvan de kapitaallasten nu nog worden gedekt door de exploitatie;
3. het college opdracht te geven het investeringsplan 2020-2030 tijdig aan de raad aan te bieden zodat
de eerste uitkomsten verwerkt kunnen worden in de Kadernota 2021.

1203870 - Evaluatie starterslening
BEL, Raad december 2020

Het college heeft besloten:
a. de Evaluatie starterslening 2020 vast te stellen;
b. aan de raad voor te stellen:
1. de maximale koopgrens voor de starterslening te verhogen en te koppelen aan een percentage
(85%) van de NHG-grens;
2. de Verordening starterslening Pijnacker-Nootdorp 2021 vast te stellen.

1203878 - vaststelling afwegingskader openbaar vervoer en Corona
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota 'vaststelling afwegingskader openbaar vervoer en Corona' vast te 
stellen.

1203903 - Raadsplanner december tot en met maart 2021
CST, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden december 
2020 tot en met maart 2021 (inclusief de grote onderwerpen tot en met juni) vast te stellen.

1205067 - Brief aan OVPC over openbare toiletvoorziening
BEL

Het college heeft besloten de ondernemersvereniging Pijnacker Centrum via bijgevoegde conceptbrief te 
verzoeken hun standpunt en eventuele bijdrage aan een openbare toiletvoorziening in Pijnacker Centrum aan 
het college kenbaar te maken.



Vastgesteld in de collegevergadering van 17 november 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


