
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 9 februari 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

1211533 - indexering onderwijs 2021
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. De vergoedingen voor de onderwijshuisvesting voor 2021: 
a. nieuwbouw en uitbreiding van scholen en gymnastiekaccommodaties te indexeren met 6,38%; 
b 1. ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen te indexeren met 9,6%;
b 2. het bestaande duurzaamheidsbeleid van € 250/m2 voor nieuwbouw en uitbreidingen van                      
onderwijs- en welzijnsaccommodaties per 31.12.2020 te beëindigen; 
c. eerste inrichting school- en gymnastiekaccommodaties te indexeren met 1,57%; 
d. exploitatie gymnastiekaccommodaties te indexeren met 1,2% 
2. dit via een schriftelijk OOGO aan de schoolbesturen voor te leggen; 
3. de stelpost herijking algemene uitkering in te zetten; 
4. de financiële gevolgen mee te nemen in het investeringsplan 2020-2030 en de Kadernota 2021.
 
1216708 - Nota Integraal Risicomanagement
CST
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de Nota Integraal Risicomanagement 2021-2024; 
2. De Nota Integraal Risicomanagement 2021-2024 aan de raad ter vaststelling aan te bieden.
 
1217839 - Aanwijzingsbesluit lachgasverbod
WKZ
 
Het college heeft besloten het aanwijzingsbesluit Lachgasverbod vast te stellen.
 
1218230 - Wijziging ligging openbare ruimten Bakenpad en Duivestein te Pijnacker alsmede het intrekken 
van openbare ruimte Boekestein te Pijnacker
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. tot het intrekken van de openbare ruimte Boekestein te Pijnacker en
2. tot het vaststellen van de gewijzigde ligging van de openbare ruimten Bakenpad en Duivestein te Pijnacker.
 
1220709 - regionaal uitvoeringsplan arbeidsmarktregio ZHC
BEL
 
Het college heeft besloten het uitvoeringsplan arbeidsmarktregio ZHC vast te stellen.
  
1220805 - Jaarverslag economische actieagenda
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. Het jaarverslag 2020 economische visie vast te stellen;



2. De raad conform bijgevoegde informatienota te informeren en het jaarverslag 2020 economische visie bij te 
voegen.
 
1221248 - Machtiging gegevens delen kinderopvangtoeslagaffaire
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. de akkoordverklaring gegevensuitwisseling in het kader van het machtigingsbesluit van 
Belastingdienst/Toeslagen vast te stellen;
2. met de Belastingdienst/Toeslagen de verwerkersovereenkomst aan te gaan middels ondertekening door 
wethouder M. van Bijnen.
 
1221373 - raadsvragen EA
BDV
 
Het college heeft besloten de beantwoording van de schriftelijke vraag van Eerlijk Alternatief vast te stellen.
 
1221885 - Samenwerkingsovereenkomst gestapelde berging Tuindershof
WKZ
 
Het college heeft besloten met het Hoogheemraadschap van Delfland de samenwerkingsovereenkomst 
gestapelde berging Tuindershof aan te gaan.
 
1222463- Zelfevaluatie reisdocumenten 2020
RBG 
 
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het resultaat van de zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK) 
2020;
2. In te stemmen met de voorgestelde verbeteringen;
3. Het uittreksel en de managementrapportage "Zelfevaluatie PNIK van uw gemeente Pijnacker-Nootdorp" 
2020 vast te stellen.
 
1222464- Zelfevaluatie BRP 2020
RBG
 
Het college heeft besloten het uittreksel en de managementrapportage "zelfevaluatie BRP van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp 2020" vast te stellen.
 
1222512 - Nota Parkeernormen 2021
WKZ
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om:
1. de nota Parkeernormen 2021 in ontwerp vast te stellen;
2. de ontwerpnota vrij te geven voor inspraak
 
1223067 - Vervolgen procedure bestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg' (ontwerp)
RBG
 
Het college heeft besloten de beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg Korteweg’ vast te stellen en de raad voor te stellen:
1. in het voorontwerpbestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg' een aantal wijzigingen aan te brengen, zoals 
vermeld in de Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties voorontwerpbestemmingsplan 
'Kerkweg Korteweg';
2. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg Korteweg’ met inachtneming van de in de Nota van 
beantwoording opgenomen Staat van wijzigingen als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
3. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen.



 
1223119 - Raadsplanner maart tot en met juni 2021
CST
 
Het college heeft besloten de raadsplanner voor de maanden maart tot en met juni 2021 vast te stellen.
 
1223717 - Participatieverslag Omgevingsvisie
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. vast te stellen “De Muren: impressie van de dialoog met de samenleving“;
2. ”De Muren“ middels bijgevoegde informatienota (1106261) aan te bieden aan de raad;
3. de stakeholders en samenleving middels diverse communicatiemiddelen te informeren over “De Muren”.
  
1223904 - Managementletter 2020
BDV
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de Interim Management Letter 2020 van Baker Tilly.
2. De bestuurlijke samenvatting van de managementletter via de actieve informatieplicht aan te bieden aan de 
raad.
 
1224074 - Vragen van de fractie D66 m.b.t. motie Gemeenten-in-nood-fonds
BDV
 
Het college heeft besloten:
1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de fractie D66 over de motie Gemeenten-in-nood-
fonds vast te stellen;
2. De raad met bijgevoegde informatienota hierover te informeren.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 16 februari 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


