
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 27 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

1199716 - afvalbeleid raadsvragen (via spoedprocedure 14/10/2020)
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de 
beantwoording van de vragen over de afvalinzameling uit de beeldvormende vergadering van 8 oktober 2020.
 
1200631 - afwegingskader 2021 openbaar vervoer en Corona (via spoedprocedure 16/10/2020)
Het college heeft besloten:
1. in principe in te stemmen met het concept-afwegingskader ‘2021 openbaar vervoer en corona’;
2. de informatienota 'concept-afwegingskader 2021 openbaar vervoer en corona' vast te stellen.
 
1200640 - Tijdelijk buitenwerking stellen annuleringsregeling verhuur sport- en welzijnsaccommodaties (via 
spoedprocedure 16/10/2020)
Het college heeft besloten de annuleringsregeling, conform artikel 13 van de algemene voorwaarden verhuur 
sport- en welzijnsaccommodaties, per 14 oktober voor onbepaalde tijd buitenwerking te stellen.

1150156 - 213a-onderzoek Investeringsbudgetten
Het college heeft besloten:
1. het 213a-onderzoeksverslag Investeringsbudgetten vast te stellen en de hierin opgenomen
conclusies en aanbevelingen te betrekken bij het op te stellen investeringsschema;
2. het onderzoeksverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad middels de 
informatienota
 
1174598 - Klimaatbestendig Klapwijk Collegeadvies ontwerpfase 1
Het college heeft besloten:
1. het ontwerp van Klimaatbestendig Klapwijk fase 1 en de hierbij behorende nota van beantwoording vast te 
stellen. 
2. de raad met de bijgaande informatienota te informeren.
 
1184173 - Statutenwijziging Businesspark Haaglanden + Jaarplan 2021
Het college heeft besloten:
1. Het besluit van het bestuur van de Stichting Businesspark Haaglanden om de statuten te wijzigen 
overeenkomstig bijgaande conceptakte, goed te keuren; 
2. De bijgevoegde informatienota vaststellen en de raad hiermee informeren over de statutenwijziging en het 
toetreden van de nieuwe deelnemers.

1189137 - Voornemen aanwijzen gemeentelijke monumenten
Het college heeft besloten:
1. tot het voornemen om de panden aan de Oostlaan 21, 32 en 33 als gemeentelijke monumenten aan te 
wijzen; 
2. de redengevende omschrijving voor deze panden vast te stellen; 
3. de brief aan de eigenaren van de panden aan de Oostlaan 21, 32 en 33 vast te stellen waarmee zij in de 
gelegenheid worden gesteld een zienswijze op het voornemen in te dienen; 
4. de raad actief te informeren over het voornemen.
 
1196268 - Tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Haaglanden
Het college heeft besloten:



1. de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief zijn zienswijze vast te stellen op de ontwerp 
tweede begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en 
Veilig Thuis Haaglanden; 
2. de financiële gevolgen te verwerken in de budgetten openbare gezondheidszorg.
 
1197487 - Vragen PvdD over bestemming ecologische en biologische landbouw
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van de 
fractie van de Partij voor de Dieren over ecologische en biologische landbouw op een locatie nabij de 
Vrederustlaan
 
1198165 - Regio overeenkomst schoolgezondheidsbeleid 1-1-2021 31-12-2022
Het college heeft besloten:
1. De regiogemeenteovereenkomst lokale taken schoolgezondheidsbeleid met de GGD Haaglanden aan te gaan 
voor 2021 en 2022. 
2. De raad conform bijgaande brief hierover te informeren.
 
1199354 - Ontwerpwijzigingsplannen 'Katwijkerlaan 15 te Pijnacker' en 'Meloenstraat 9 te Pijnacker'
Het college heeft besloten:
1. Vast te stellen de ontwerpwijzigingsplannen ‘Katwijkerlaan 15, Pijnacker’ en ‘Meloenstraat 9,
Pijnacker’;
2. Het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijk ordening voor beide
ontwerpwijzigingsplannen te starten;
3. De ontwerpwijzigingsplannen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter
inzage te leggen.

1200343 - Najaarsnota 2020
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de Najaarsnota 2020 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de
reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten.
2. de volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen;
- Maatregelen koelsysteem Gantellaan 23-25 (€ 34.500)
- Luchtfilters gemeentekantoor en Ambachtsweg (€ 307.000)
3. de doorgeschoven investeringsbudgetten 2020 op te nemen in de investeringsplanning 2021.

1201095 - Beantwoording vragen Programmabegroting 2021
Het college heeft besloten de informatienota en de beantwoording van de vragen over de 
Programmabegroting 2021 vast te stellen
 
1201237 - Vaststellen locaties HNI
Het college heeft besloten, overeenkomstig het besluit “locatiebesluiten Locatieplan HNI oktober 2020” en de 
daarbij behorende kaarten, locaties vast te stellen als locatie voor ondergrondse verzamelcontainers voor 
afvalstoffen.

1201516 - Hart van Nootdorp: terugkoppeling raadpleegronde sept. 2020
Het college heeft besloten de ‘terugkoppeling raadpleegronde Hart van Nootdorp’ inclusief vlekkenplan vast te 
stellen en de raad hierover informeren via de informatienota.

Vastgesteld in de collegevergadering van 3 november 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,



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


