
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021.

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

1210956 - Eindrapport Impactanalyse gevolgen corona
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de zaak aan te houden. 

1214120 - Aangaan publieke samenwerking tussen Avalex en HVC voor de verwerking van huishoudelijke 
afvalstromen per 01-01-2022
WKZ, Raad februari 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met het voorgenomen besluit van het bestuur 
van Avalex om: 
1. over te gaan tot een publieke samenwerking met HVC per 01-01-2022 ten behoeve van de verwerking van de 
huishoudelijke afvalstromenfijn en grof huishoudelijk afval en gft; 
2. Daartoe is het bestuur van Avalex voornemens om over te gaan tot het verwerven van de daartoe benodigde 
aandelen, te financieren uit de dan lopende begroting van Avalex en zich daarmee gelijk te verbinden aan de 
hierbij behorende garantstelling; 
3. Het bestuur is voornemens deze garantstelling Avalex uit te splitsen over de zes deelnemende gemeenten, 
op basis van de door HVC gehanteerde rekenwijze bij aanvang van de samenwerking. Ook de 
garantstellingsprovisie die de gemeenten ontvangen zal op dezelfde basis jaarlijks aan de gemeenten worden 
uitgekeerd. Dit zal opgenomen worden in een nog op te stellen garantiebeleid Avalex’; en, door middel van 
bijgaande brief, ter kennis van het bestuur van Avalex te brengen dat er geen wensen en bedenkingen zijn ten 
aanzien van dit voorgenomen besluit.

1214063 - Vragen CDA over afvalinzameling
WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de 
beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA over de huisvuilinzameling.

1215499 - Beantwoording raadsvragen over wonen en zorg en adviesteam mantelzorg voor gemeenten
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van CDA en D66 vast te 
stellen. 

1215954 - Gewijzigde vaststelling wijzigingsplannen 'Katwijkerlaan 15, Pijnacker' en 'Meloenstraat 9, 
Pijnacker'
RBG

Het college heeft besloten:
1. De wijzigingsplannen ‘Katwijkerlaan 15, Pijnacker’ en ‘Meloenstraat 9, Pijnacker’ vast te stellen 
overeenkomstig de ontwerpwijzigingsplannen, zoals deze ter inzage hebben gelegen, met inachtneming van de 
wijzigingen, zoals vermeld in respectievelijk hoofdstuk 3 van de ‘Nota van beantwoording zienswijze en 
vooroverlegreacties ontwerpwijzigingsplan ‘Katwijkerlaan 15, Pijnacker’’ en hoofdstuk 3 van de ‘Nota van 
beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpwijzigingsplan ‘Meloenstraat 9, Pijnacker’’ en 



daarbij tevens te beslissen op de ingediende zienswijzen en vooroverlegreacties zoals vermeld in hoofdstuk 1 
en 2 van eerder genoemde nota’s; 
2. voor beide wijzigingsplannen 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 van beide wijzigingsplannen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 en 4 Wro te publiceren en de vastgestelde wijzigingsplannen 
inclusief de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage te leggen; en 
5. reclamanten daarvan in kennis te stellen.

1216020 - Raadsplanner februari tot en met mei 2021
CST, Actieve informatieplicht 

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

1217533 - Uitspraak Hoger beroep houtstookinstallatie Molenlaan 22 Pijnacker
RBG, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de raad op de hoogte wordt gebracht 
van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 december 2020 inzake het 
hoger beroep dat is ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank over de weigering omgevingsvergunning 
bouwen houtstookinstallatie Molenlaan 22 te Pijnacker.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 januari 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


