
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 16 maart 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

1212705 - Subsidiebeschikking SBJ – samensterk
BEL
 
Het college heeft besloten Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland volgens de artikel 7 lid 2 van de 
ASV 2020 te subsidiëren met een boekjaarsubsidie van €200.000 van 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021 ten behoeve van het samenwerkingsverband SBJ SamenSterk 2021 op basis van de afgesproken 
resultaten en acties die bij de ingediende aanvraag horen en daarmee opdracht te geven de drie speerpunten 
uit te voeren: 1. Financiële zelfredzaamheid van inwoners; 2. Participatie 3. Gezonde levensstijl.
 
1220689 - Wandelbos vergoeding inrichting en beheer
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het overnemen van het eigendom en beheer van het Wandelbos en de kade
Rietmolen;
2. het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren om de verdere afwikkeling van de
koopovereenkomst te verzorgen;
3. de financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de Kadernota 2021 door:
a. de afkoopsom voor het beheer van €1.427.940 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
b. de jaarlijkse beheerkosten ter grootte van € 95.196 vanaf 2022 toe te voegen aan de activiteit
“natuur en recreatie”;
c. de eenmalige vergoeding van € 70.000 voor de uitvoering van het Bosherstelplan te storten in de
Voorziening onderhoud groen;
4. de raad hierover te informeren met de bijgaande informatienota.
 
1231423 - Raadsvragen uit beeldvormende raad 4 maart
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de informatienota te informeren over de openstaande vragen uit de 
beeldvormende raadsvergadering van 4 maart.
 
1231828 - raadsvragen kap minibos centrumlijn
ONT, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen over de kap van het groen in Centrumlijn 
Pijnacker-Zuid vast te stellen.
 
1232666 - Beantwoording raadsvragen Partij voor de Dieren over locatie Oude Polder
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen over 
dierenpension Oude Polder.
 
1232810 - Reactie advies Cultuurplatform sociaal cultureel centrum
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.
 
1233411 - Gewijzigd besluit ontwerpbestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg'
RBG
 
Het college heeft besloten de besluittekst in de aanbiedingsnota raad (1223067/1105815) en in het 
raadsbesluit (1223067/1105817) van het in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg 
Korteweg’ te wijzigen in:
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. de ontwikkeling in het noordelijk deel van het plangebied (locatie Kerkweg 42) van het
ontwerpbestemmingsplan 'Kerkweg Korteweg’, ter realisatie waarvan een vergunning ingevolge de
Wabo noodzakelijk is, aan te wijzen als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen
bedenkingen niet is vereist;
4. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen en bijgaande informatienota vast te stellen 
waarmee de gewijzigde aanbiedingsnota en het aangepaste
ontwerpraadsbesluit aan de raad worden aangeboden.
 
1232561 - Dagbesteding SWOP
BEL, Raad april 2021
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de maatregel T13 ‘Wmo: begeleiding groep basis binnen algemene voorziening’
zoals opgenomen in het interventieplan ‘Grip op het Sociaal Domein’, middels het opzetten van
dagbesteding bij het SWOP voor de pilotperiode van 1 juli 2021 tot 31 december 2023;
2. Om voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023 in het totaal € 177.500 uit het
programmabudget voor maatwerk dagbesteding Wmo te heralloceren voor een projectsubsidie voor
het SWOP voor het realiseren van dagbesteding en integrale dienstverlening voor inwoners met
beginnende dementie en dit te verwerken bij de Kadernota 2021.
  
1234627 - Onherroepelijk worden bp De Scheg
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan ‘De Scheg’ middels bijgevoegde informatienota raad.

Vastgesteld in de collegevergadering van 23 maart 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


