
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 8 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

1205758 - vertraging inrichting wijk Koningshof (laatste fase)
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad middels de informatienota te informeren over de vertraging van het project 
herinrichting Koningshof: de laatste fase I

1207085 - Verkeersbesluit oplaadplaatsen elektrische voertuigen (plankaart 2021-2025)
WKZ

Het college heeft besloten:
1. een verkeersbesluit te nemen om parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadplaatsen voor elektrische
voertuigen voor uitvoering in de periode 2021-2025;
2. de nota van beantwoording zienswijzen op het ontwerpverkeersbesluit van 8 september 2020 vast
te stellen.

1207305 - Verordening schuldhulpverlening en ondertekenen landelijk convenant vroegsignalering
BEL, Raad december 2020

Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen;
2. het landelijke convenant vroegsignalering van de NVVK aan te gaan en de raad hierover actief te informeren.

1207376 - PvA Bestemmingsplan Ackerswoude 2021
RBG

Het college heeft besloten het plan van aanpak bestemmingsplan 'Ackerswoude 2021' vast te stellen.

1208043 - Coronacompensatie sport
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. De sportaanbieders die gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties een korting van 50% te 
verlenen op de huur over het vierde kwartaal 2020 in verband met het niet optimaal gebruik kunnen maken 
van de accommodaties als gevolg van de beperkende maatregelen met betrekking tot de coronacrisis; 
2. De zwemverenigingen die gebruik maken van zwembad De Viergang, via een bijdrage aan Sportfondsen 
Pijnacker-Nootdorp BV, huurcompensatie te verstrekken voor de periode van twee weken dat ze geen gebruik 
hebben kunnen maken van het zwembad in verband met de landelijke sluiting van 5 tot en met 18 november; 
3. De financiële gevolgen ad € 86.000 ten laste te brengen van de bestemmingreserve ‘Financiële gevolgen 
Corona’ en dit te verwerken bij de Jaarrekening 2020; 
4. De raad hierover te informeren door middel van bijgaande informatienota.

1208413 - Verlengen samenwerking Jeugdfonds Sport & Cultuur
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. De samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur met drie jaar te verlengen. 



2. Akkoord gaan met het wijzigen van de zwemregeling dat wordt aangeboden door het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en Fonds1818. 
3. De informatienota betreffende het verlengen van de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur vast 
te stellen.

1209411 - advies convenant JGZ
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Het convenant JGZ-ZHW te verlengen per 1-1-2022 met in achtneming van de voorgestelde aanbevelingen. 
2. Bijgaande informatienota vast te stellen en de raad hiermee informeren over de uitkomsten van de evaluatie 
en het voornemen de samenwerking met JGZ-ZHW voort te zetten.

1210267 - Prestatieafspraken 2021 - Staedion en Woonzorg Nederland
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. Bijgaande prestatieafspraken aan te gaan met Staedion en Woonzorg Nederland;
2. De informatienota ‘prestatieafspraken met Staedion en Woonzorg Nederland - 2021’ vast te stellen.
3. De burgemeester verleent wethouder Van Kuppeveld volmacht om de prestatieafspraken namens de
gemeente te ondertekenen.

1210442 - Monitor Wonen (11-2020)
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. De raad via bijgevoegde informatienota en infographic (kenmerk 1216114) informeren over de 
ontwikkelingen van de woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp. 
2. De raad jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks, met de infographic te informeren over de ontwikkelingen van de 
woningvoorraad.

1210614 - Raadsplanner januari tot en met april 2021
CST, Actieve informatieplicht

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

1210666 - raadsvragen Najaarsnota 2020
BDV, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen inzake de Najaarsnota 2020 vast 
te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 december 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


