
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 1 december 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

1208302 - OV en corona (maatregelen) (via spoedprocedure 25 november 2020)
BEL

Het college heeft besloten de informatienota ‘Ov en corona (maatregelen) vast te stellen.

1203546 - Aanvraag bouwheerschap Project Hart van Nootdorp
BEL
 
Het college heeft besloten op te treden als bouwheer in het project vervangende nieuwbouw voor het 
Kindcentrum Regenboog, gevestigd aan de Koningin Julianastraat 1.
 

1206949 - Gewijzigde zonevergoeding aan de vervoerders van de Regiotaxi Haaglanden 1 september 
2020 t/m 15 maart 2021
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de gewijzigde zonevergoeding aan de vervoerders van de Regiotaxi Haaglanden van 1 
september 2020 tot en met 15 maart 2021; 
2. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag hiervan schriftelijk in kennis stellen conform bijgaande brief.
 
1207198 - Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid
BEL, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:
1. Overeenkomstig bijgevoegde brief uw zienswijze te geven op het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid Zuid 
Holland Centraal 2020-2024. 
2. De raad te informeren middels bijgevoegde informatienota. 
3. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren middels bijgevoegde brief
 

1207318 - Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan 'Keijzershof 2020'
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. het wijzigingsplan ‘Keijzershof 2020’ vast te stellen overeenkomstig het ontwerpwijzigingsplan, zoals dat ter 
inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen, zoals vermeld in hoofdstuk 3 van de Nota van 
beantwoording zienswijze en vooroverlegreacties ontwerpwijzigingsplan ‘Keijzershof 2020’ en daarbij tevens te 
beslissen op de ingediende zienswijze en vooroverlegreacties zoals vermeld in hoofdstuk 1 en 2 van 
eerdergenoemde nota; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. het collegebesluit na vaststelling onverwijld langs elektronische weg toe te zenden aan Gedeputeerde Staten 
en de inspecteur ruimtelijke ordening op grond van artikel 3.8, lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro); 
4. de juridische procedure te vervolgen door het besluit omtrent vaststelling overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.8, lid 3 en 4 Wro te publiceren en het vastgestelde wijzigingsplan inclusief de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 



5. en reclamanten daarvan in kennis te stellen.
 

1207697 - Nadere regels Carbidschieten
WKZ, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten nadere regels inzake carbidschieten vast te stellen, onder het voorbehoud dat de 
raad het nieuwe artikel 2:73a van de APV vaststelt, zoals het college heeft voorgesteld.
 

1208284 - Aanpassing inzet middelen week van de mantelzorg
BEL
 
Het college heeft besloten in te stemmen met het verdagen van de indieningstermijn van 1 maart 2021 naar 31 
december 2021.
 
1208336 - Vaststelling wijzigingsplan Reesloot 10 (incl. hogere waarden)
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. de ‘Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpwijzigingsplan Reesloot 10, Pijnacker (incl. staat van 
wijzigingen)’ vast te stellen; 
2. het ontwerpwijzigingsplan ‘Reesloot 10, Pijnacker’, met medeneming van de staat van wijzigingen als 
bedoeld onder beslispunt 1, gewijzigd vast te stellen; 
3. het besluit hogere waarden ‘Wijzigingsplan Reesloot 10, Pijnacker’ vast te stellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen.
 
1208786 - Prestatieafspraken Rondom Wonen
RUB, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:
1. Bijgaande prestatieafspraken aan te gaan met Rondom Wonen; 
2. De informatienota ‘prestatieafspraken met Rondom Wonen’ vast te stellen. 
3. De burgemeester verleent wethouder Van Kuppeveld volmacht om de prestatieafspraken namens de 
gemeente te ondertekenen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 8 december 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


