
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 2 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

1065345 - Aanwijzingsbesluit verbod alcohol
WKZ
 
Het college heeft besloten het aanwijzingsbesluit 'Verbod op nuttigen van alcoholhoudende drank in de 
openbare ruimte' vast te stellen.
 
1191573 - Aanvullende voorwaarde compensatie gevolgschade coronamaatregelen culturele veld
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:

1. De aanvullende voorwaarde (voorwaarde 6) zoals beschreven in het document ‘Aanvullende 
voorwaarde compensatie gevolgschade coronamaatregelen culturele veld’ met een indieningstermijn 
van uiterlijk 1 mei 2021 vast te stellen

2.  De raad te informeren over het genoemde besluit;
3. Het culturele veld te informeren over het genoemde besluit;
4. De financiële gevolgen ten laste te brengen van de reserve 'financiële gevolgen Corona’ en dit te 

verwerken in de Kadernota 2021.

1209707 - Aansluitbeleid Suwinet
SD
 
Het college heeft besloten het aansluitbeleid Suwinet vast te stellen.
 
1216850 – Verlenging samenwerking Wageningen Universiteit en Research
BEL
 
Het college heeft besloten het ambassadeurschap van de WUR te verlengen voor een periode van 2 jaar (van 1 
januari 2021 tot 31 december 2022).
 
1217839 - Aanwijzingsbesluit lachgasverbod
WKZ
 
Het college heeft besloten het aanwijzingsbesluit Lachgasverbod aan te houden. 
 
1219197 - Gevolgen decembercirculaire gemeentefonds
BDV, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:
1. De mutatie in de inkomsten algemene uitkering voor 2020 als gevolg van de decembercirculaire 2020 op te 
nemen in het rekeningsaldo 2020; 
2. Bij de Jaarrekening 2020 de in 2020 ontvangen € 86.513 uit het derde pakket corona compensatie toe te
voegen aan de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona en dit ten laste van de Algemene
reserve te brengen; 
3. Bij de Kadernota 2021 het in 2021 te ontvangen bedrag van € 279.581 uit het derde pakket
corona compensatie toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona; 
4. De raad te informeren over de uitkomsten van de decembercirculaire; 



5. De raad te informeren over de stand van de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona
 
1220374 - Compensatie gevolgschade coronamaatregelen vrijwilligersorganisaties jeugd
BEL, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:
1. Lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd middels een incidentele subsidie te compenseren
voor de gevolgschade van de coronamaatregelen voor de periode 15 maart tot 1 juni 2020 op basis van de 
voorwaarden die gesteld zijn;
2. De voorwaarden zoals beschreven in het document ‘Voorwaarden incidentele subsidie compensatie
gevolgschade coronamaatregelen vrijwilligersorganisaties jeugd in Pijnacker-Nootdorp’ vast te stellen;
3. De raad te informeren over het genoemde besluit;
4. De vrijwilligersorganisaties jeugd in onze gemeente te informeren over het genoemde besluit.
 
1220944 - Beantwoording raadsvragen PvdD over natuur inclusief bouwen
RBG, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen over het 
natuur inclusief bouwen.
 
1221184 - informatie invoering Ja/Ja-Sticker
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de invoering en 
verspreiding van de Ja/Ja-sticker.
 
1222068 - ondersteuning winkelcentra Pijnacker Centrum en Parade Nootdorp
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. De winkelcentra Pijnacker-Centrum en Parade Nootdorp financiële ondersteuning bieden door: 
a. Pijnacker-Centrum een bijdrage te geven ad € 25.000,- voor het gezamenlijk centrummanagement 2021; 
b. Parade Nootdorp een bijdrage te geven ad € 25.000,- voor het realiseren van gastheerschap
via Secuwatch;
2. De onder punt 1 genoemde bijdragen te dekken uit de bestemmingsreserve ‘financiële gevolgen Corona’
en dit te verwerken bij de Kadernota 2021; 
3. Volledige Huurcompensatie te bieden aan niet-essentiële winkels in gemeentelijk vastgoed gedurende
3  maanden. 
 
1222376 - Vragen fractie GB over afsluiting Vlielandseweg en Tuindersweg
WKZ, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van fractie 
Gemeentebelangen over de afsluiting van de Vlielandseweg en Tuindersweg.

1222634 – Technische vragen Gemeentebelangen Publieke samenwerking Avalex en HVC
WKZ, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de 
beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de Publieke samenwerking van 
Avalex en HVC.
 



Vastgesteld in de collegevergadering van 9 februari 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


