
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 16 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 

1194524 - Metropolitane fietsroutes 

WKZ, Raad maart 2021 

  

Het college heeft besloten: 

1. de raad voor te stellen om in te stemmen met:  

a) de aanleg van de Metropolitane fietsroute tussen Den Haag en Pijnacker; 

b) de aanleg van de Metropolitane fietsroute tussen Delft en Rotterdam-Alexander; 2. na het 

besluit van de gemeenteraad:  

a) een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam- 

Voorburg voor de realisatie van de Metropolitane fietsroute Den Haag-Pijnacker;  

b) een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeenten Delft, Lansingerland en Rotterdam voor 

de realisatie van de Metropolitane fietsroute Delft-Oude Leede-RotterdamAlexander;  

c) wethouder Ilona Jense Van Haarst te machtigen om namens het college de samenwerkingsovereenkomsten  

te ondertekenen;  

3. de hiervoor benodigde middelen af te wegen bij de Kadernota 2021 

   

1216777 - Beleidsregels schuldhulpverlening en pilot vroegsignalering 

BEL, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1. De Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 vast te stellen en de 

gemeenteraad hierover te informeren;  

2. De reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen. 

  

1217729 - Verlengen looptijd programmaplan Omgevingswet 

CST, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1. Looptijd Programmaplan Omgevingswet verlengen tot 1 juli 2022.  

2. De tweede raadsmonitor Omgevingswet vaststellen en aan de raad aanbieden ter actieve informatie.3. 

Bijgaande informatienota aan de raad aanbieden; hiermee wordt de raad actief geïnformeerd over 

verlenging looptijd van het Programmaplan en over raadsmonitor Omgevingswet. 

  

1220427 - Reconstructie fietspad "Hazepad" 

WKZ, Raad maart 2021 

  

Het college heeft besloten: 

1. de raad voor te stellen bij de Kadernota 2021 een investering van € 775.000,-- beschikbaar te stellen 

voor de vervanging van het fietspad aan het Hazepad te Pijnacker-Nootdorp;  

2. met het Hoogheemraadschap van Delfland aan te gaan de uitvoeringsovereenkomst “de 

keringverbetering en vervanging fietspad aan het Hazepad te Pijnacker-Nootdorp”. 

  



1220800 - Beantwoording raadsvragen fracties PPN en PvdD inzake het uitbreiden van een 

glastuinbouwbedrijf aan de Meloenstraat 9 

RBG, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen over het 

uitbreiden van het glastuinbouwbedrijf aan de Meloenstraat 9. 

  

1220976 - Schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen inzake Noordwest BV te Pijnacker 

ONT, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Gemeentebelangen inzake 

Noordwest BV te Pijnacker vast te stellen en de gemeenteraad met een informatienota te informeren. 

  

1222903 - Raadsvoorstel interventieplan kostenbeheersing P5, P6, P7 en P8. 

BEL, Raad maart 2021 

  

Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 

1.a. in te stemmen met de uitwerking van maatregel P5 uitbreiding van inzet van 

praktijkondersteuners Jeugd, uit het interventieplan “Grip op het sociaal domein” en daarmee 

met tijdelijke uitbreiding van de formatie voor POJ-ers met 1,4 Fte voor een pilotproject van 

2,5 jaar, vanaf 1 juli 2021; 

1.b. de benodigde extra middelen voor personele inzet in 2021 ad € 52.500 te dekken uit de 

bestemmingsreserve sociaal domein; 

1.c. voor de jaren 2022 en 2023 de benodigde extra middelen ad € 105.000 per jaar te dekken uit 

de herallocatie van programmabudget Jeugdhulp 2022 en 2023; 

1.d. de geraamde besparing voor huidige inzet praktijkondersteuners (2,6 fte) van € 694.000 terug 

te brengen naar een realistischer bedrag van € 375.000 en per jaar aan te merken als deel van de 

taakstellende bezuiniging van 1.25 miljoen Euro die voor 2022 en 2023 in de budgetten sociaal 

domein zijn verwerkt; 

2.a. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de uitwerking van maatregel P6 zelf 

doen Jeugd en P8 zelf doen Wmo uit het interventieplan “Grip op het sociaal domein” op het 

ambitieniveau 20% zelf doen en daarmee met een pilotproject van 2 jaar, dat start op 1 januari 

2022; 

2.b. voor P6 de benodigde middelen voor personele inzet ad € 324.000 per jaar te dekken uit de 

herallocatie van programmabudget Jeugdhulp 2022 en 2023; 

2.c. voor P8 de benodigde middelen voor personele inzet ad € 200.000 per jaar te dekken uit de 

herallocatie van programmabudget Wmo Begeleiding 2022 en 2023; 

2.d. de geraamde besparing met maatregel P6 ad € 145.000 en P8 ad € 85.000 per jaar aan te 

merken als delen van de taakstellende bezuiniging van 1.25 miljoen Euro die voor 2022 en 

2023 in de budgetten sociaal domein zijn verwerkt; 

2.e. voor het jaar 2021 een eenmalig voorbereidingsbudget voor P6 en P8 beschikbaar te stellen 

van € 100.000, te dekken uit de reserve sociaal domein; 

2.f. voor het jaar 2022 eenmalig € 70.000 uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen voor P6 en P8 

te weten € 20.000 extra opleidingsbudget en € 50.000 voor coach/projectleiding te dekken uit 

de reserve sociaal domein; 

3. de financiële consequenties van bovenstaande besluiten genoemd onder 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 2.e 

en 2.f te verwerken bij de Kadernota 2021; 

II. in te stemmen met het niet in uitvoering brengen van maatregel P7, zelf inkopen ambulante 

jeugdhulp en de raad hierover te informeren in de aanbiedingsnota. 

  

1223880 - Gedoogbeschikking Felyx 



WKZ, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1. De gedoogbeschikking vast te stellen; 

2. De raad middels de informatienota te informeren over de pilot met deelscooters van Felyx;3. Het 

afdelingshoofd van WKZ te mandateren voor besluiten over veranderingen in bedieningsgebieden 

en dit te verwerken bij de eerstvolgende wijziging van het Mandaatbesluit. 

   

1224085 - Schriftelijke vragen PvdD privacy schending persoonsgegevens GGD 

BEL, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van de Partij van de Dieren omtrent de privacy schending 

persoonsgegevens GGD conform bijgaande beantwoording vast te stellen en de raad daarover te informeren. 

   

1225252 - Concept Investerings- en financieringsplan 2020-2025 

BDV, Raad maart 2021 

  

Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met de Concept Investerings- en financieringsplan 2020-2025; 

2. de raad voor te stellen het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 vast te stellen en daarmee de 

volgende kaders en uitgangspunten voor het omzetten van incidenteel geld naar structureel geld gedurende 

de periode 2021-2025: 

a. voor het bepalen van het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van een weerstandsratio van 2.0; 

b. voor de investeringen wordt maximaal € 62 miljoen uit de algemene reserve ingezet, waarvan voor € 45 

miljoen aan reserves afschrijvingen wordt gevormd ten laste van de Algemene reserve; c. investeringen 

die hiervoor in aanmerking komen hebben: 

· een afschrijvingstermijn van minimaal 30 jaar (behalve asfalt); 

· een restant levensduur > 10 jaar (aansluitend op periode 2020-2025); 

· aanvullende complementaire kosten worden gedekt uit de reguliere exploitatie; 

d. toekomstige winsten uit de grondexploitaties worden toegevoegd aan de Algemene reserve en worden nu  

buiten beschouwing gelaten; 

e. langlopende leningen worden afgelost voor € 61 miljoen tot een bedrag van € 45 miljoen; 

f. € 1,6 miljoen exploitatieruimte wordt vrijgespeeld in de meerjarige exploitatie door dekking van in totaal € 

44,67 miljoen gerealiseerde activa en nog niet gerealiseerde activa uit bestemmingsreserves: 

· structureel wordt hiervan € 400.000 toegevoegd aan de stelpost risico autonome ontwikkelingen; 

· structureel wordt hiervan € 800.000 toegevoegd aan de stelpost Herverdelingseffect Gemeentefonds; 

g. de bij de Programmabegroting 2021 opgenomen stelpost Algemene uitkering wordt volledig ingezet; 

h. vanuit de Algemene reserve is nog € 17,15 miljoen vrij besteedbaar voor toekomstige investeringen vanuit 

de Uitvoeringsagenda 2018-2022; 

3. de raad voor te stellen de kaders en uitgangspunten van het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 te 

verwerken in de Kadernota 2021. 

   

1226359 - Investeren in de regio 

CST, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten de raad met bijgaande informatienota te informeren over het traject Investeren in 

de Regio. 

  

1226409 - Tussenstand regionaal Transitieprogramma Ov en Corona 

BEL, Actieve informatieplicht 

  



Het college heeft besloten de informatienota raad 'tussenstand regionaal Transitieprogramma Ov en Corona' 

vast te stellen. 

  

Vastgesteld in de collegevergadering van 23 februari 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

 

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

secretaris burgemeester 

 


