
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 13 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

1169822 - Lokaal gezondheidsbeleid 2020 – 2024
BEL, Raad november 2020 
Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024 vast te stellen;
2. De jaarlijkse kosten voor gezonde school te dekken uit het budget preventief jeugdbeleid en
het budget jeugd- en jongerenwerk;
3. Het uitvoeringsprogramma 2020-2024 vast te stellen;
4. Bij de Kadernota 2021 een nieuwe afweging te maken indien er geen middelen beschikbaar
komen vanuit het lokaal preventieakkoord.
 
1183269- Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Oude Polder-Dierenpension’
RBG
Het college heeft besloten:
1. het voorontwerpbestemmingsplan 'Oude Polder-Dierenpension' vrij te geven voor inspraak en
vooroverleg;
2. het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan 'Oude Polder-Dierenpension' niet aan te
wijzen als ‘categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist’;
3. de bij dit besluit behorende Aanmeldnotitie m.e.r. voorontwerpbestemmingsplan ‘Oude 
PolderDierenpension’ vast te stellen.
 
1195831 - uitkomsten septembercirculaire 2020
BDV, raad november 2020
Het college heeft besloten:
1. de gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds 2020 voor 2020 te verwerken in de
Najaarsnota 2020 en de gevolgen voor 2021 en verder te verwerken in de Kadernota 2021;
2. bijgevoegde informatienota aan de raad vast te stellen.
 
1196256 - stand van zaken energietransitie
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. De participatie rondom de Energietransitie online vorm te geven.
2. De raad middels bijgaande informatienota hierover te informeren. In deze informatienota is
tevens de voortgang van de energietransitie opgenomen.
 
1196632 - Raadsplanner november 2020-februari 2021
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden november 
2020 tot en met februari 2021 (inclusief de grote onderwerpen tot en met mei 2021) vast te stellen.
 
1197288 - Vragen Gemeentebelangen afsluiten Hoogseweg
BDV
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van 
Gemeentebelangen over de afsluiting van de Hoogseweg.
 
1197321 - Raadsvragen Gemeentebelangen PN over coronamaatregelen sport
BEL



Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Gemeentebelangen 
Pijnacker-Nootdorp vast te stellen en de raad hierover te informeren door middel van bijgaande 
informatienota.
 
1197498 - zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst
BEL
Het college heeft besloten:
1. een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verkenning
Bereikbaarheid CID-Binckhorst
2. de informatienota ‘zienswijze over notitie Reikwijdte en Detailniveau Verkenning Bereikbaarheid
CID-Binckhorst’ vast te stellen en aan de raad voor te leggen.
 
1197582 - Doorgaan met nieuwe concessie voor openbare laaddiensten elektrisch vervoer inclusief 
overbrugging 
BEL
Het college heeft besloten geen gebruik te maken van de laatst geboden mogelijkheid om af te zien van de 
verdere deelname aan de Aanbesteding Openbare Laaddiensten voor Elektrisch Vervoer die wordt 
georganiseerd door de gemeente Rotterdam.
 
1197812 - Beantwoording schriftelijke vragen raad over beleidsruimte sociale koopwoningen
BEL, Actieve informatieplicht 
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van het CDA vast te stellen.
 
1198458 - Zienswijze RET frequentieverhoging
WKZ
Het college heeft besloten de bijgaande zienswijzebrief over de frequentieverhoging voor RandstadRail vast te 
stellen en de RET hierover te informeren.
 
1198609 - beslissing op bezwaar Heemskerk
BDV
Het college heeft besloten overeenkomstig het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften (CBB 
1093402) van 8 juli 2020 met uitzondering van de vergoeding voor rechtsbijstand van bezwaarmaker.
 
1199119 - Bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022
CST
Het college heeft besloten de Bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022, midterm review, vast te stellen en 
aan de raad aan te bieden.

Vastgesteld in de collegevergadering van 27 oktober 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


