
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 22 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

1213481 - beantwoording raadsvragen vaststelling bestemmingsplan De Scheg (via spoedprocedure 16 december 2020)
 
Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen over het bestemmingsplan ‘De Scheg’ vast te 
stellen en de raad door middel van bijgevoegde informatienota’s te informeren
 
1170257 - Beleidsregels jeugdhulp
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. De beleidsregels jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 vast te stellen en op 1 januari 2021 in 
werking te laten treden. 
2. De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen. 
3. De gemeenteraad te informeren in het kader van de actieve informatieplicht over de aanpassing van de 
beleidsregels jeugdhulp en de wijze waarop het advies van de Adviesraad Sociaal Domein hierin is verwerkt.

1208286 - kadaster ivm overgang Dataland
RBG

Het college heeft besloten een overeenkomst en een verwerkersovereenkomst aan te gaan met de Dienst voor 
het kadaster en de openbare registers (Het Kadaster) inzake de levering van WOZ-plus gegevens.

1209070 - Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten
RBG

Het college heeft besloten vast te stellen: 
- het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie personen en Waardedocumenten; 
- bijlage 1 van de Verordening basisregistratie personen 2014.

1210453 - Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT 
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota 'uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT' vast te stellen.

1211131 – Houtskoolschets Acute zorg 
BEL, Active informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de gezamenlijke reactie van de DWO-gemeenten (bijgevoegd) op de
‘Houtskoolschets acute zorg' die door het ministerie van VWS is afgegeven als richtinggevend kader
voor de ontwikkeling van de acute zorg.
2. Vast te stellen de informatiebrief aan de gemeenteraad betreffende de houtskoolschets en onze
reactie daarop.

 
1211193 - Voortzetten Week van de Mantelzorg
BEL, Actieve informatieplicht 



Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het jaarlijks organiseren van de Week van de Mantelzorg onder voorbehoud van een 
positieve uitkomst bij de afweging door de raad bij de Kadernota 2021; 
2. De structurele dekking van € 30.000 door de raad af te laten wegen bij de Kadernota 2021; 
3. De raad hierover actief te informeren.

1211280 - Verlenging deelname Innovatiepact Greenport West-Holland
BEL

Het college heeft besloten:
1. deelname aan het innovatiepact van de Greenport West-Holland voort te zetten en daarvoor opnieuw
 de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;
2. de Greenport West-Holland te informeren conform bijgevoegd concept.

1211351 - Weigeren aanvraag omgevingsvergunning Oostlaan 38a Pijnacker
RBG 

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van het gebruik naar kinderopvang 
aan de Oostlaan 38a in Pijnacker.

1211675 - Uitvoeringsregeling hondenbelasting
RBG

Het college heeft besloten de uitvoeringsregeling hondenbelasting 2021 vast te stellen.

1212032 - Reactie advies Cultuurplatform Covid-19
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de reactie op het advies van het Cultuurplatform;
2. Het Cultuurplatform te informeren over de reactie;
3. De raad te informeren over het advies van het Cultuurplatform en de reactie van het college op het
advies.

1212445 - weidevogelkerngebied Zuidpolder
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het project realisatie Weidevogelkerngebied Zuidpolder van 
Delfgauw. 
2. De raad te informeren over de voortgang via bijgaande informatienota.

1212952 - Jaarverslag Jongerenteam Opleiding en Werk 2019-2020
SD, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Het ‘Jaarverslag 2019-2020 Jongerenteamteam Opleiding en Werk’ (Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten) vast te stellen;
2. Het ‘Jaarverslag 2019-2020 Jongerenteamteam Opleiding en Werk’ ter informatie aan de raad aan te
bieden.

1213832 - Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER Omgevingsvisie
BEL, Actieve informatieplicht 



Het college heeft besloten:
1. de notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp (4 december 2020) vast te stellen; 
2. de notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp (4 december 2020) ter inzage te 
leggen en de mogelijkheid te bieden hierop zienswijzen in te dienen; 
3. de gemeenteraad via de bijgevoegde informatienota (berichtnummer 1091944) te informeren over de 
notitie.

1214321 - Voortzetten coronamaatregelen sport, cultuur en economie
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het voortzetten van de corona-ondersteuningsmaatregelen voor sport, cultuur en 
horeca- en retailondernemers in het eerste kwartaal van 2021; 
2. In te stemmen met het verlengen van de mogelijkheid aan ondernemers om uitstel van betaling van de 
gemeentebelastingen aan te vragen tot juli 2021 en daarbij een betalingsregeling te treffen; 
3. De financiële gevolgen te dekken vanuit de bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen Corona’ en te 
verwerken in de Kadernota 2021; 
4. De raad te informeren over het genoemde besluit; 
5. De organisaties en ondernemers in onze gemeente te informeren over het genoemde besluit.

Vastgesteld in de collegevergadering van 5 januari 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


