
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 23 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
1203731 - Aanwijzing gemeentelijke monumenten
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. de panden aan de Oostlaan 21, 32 en 33 tot gemeentelijke monumenten aan te wijzen;
2. de beantwoording van de zienswijze aan JTC Verbakel vast te stellen;
3. de redengevende omschrijving Oostlaan 21, 32 en 33 vast te stellen;
4. de informatienota raad vast te stellen.
 
1216767 - Vaststellen bestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen 2020
RBG, Raad april 2021
 
Het colleg heeft belsoten de raad voor te stellen:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Ypenburg-Nieuwe Veen 2020', inclusief 
de staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan 'Ypenburg-Nieuwe Veen 2020' overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang van 
12 november 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen 
daarop, zoals vermeld in de staat van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
 
1217859 - Verbeterplan dienstverlening aan ondernemers
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. Het verbeterplan gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers ‘Natuurlijk zetten wij ons in voor onze 
ondernemers’ vast te stellen;
2. De budgettaire consequenties conform het voorstel budgettair neutraal te verwerken bij de Kadernota 2021;
 
1222001 - besluiten t.b.v. rechtmatigheid Jeugd en Wmo
BDV
 
Het college heeft besloten:
1. het bepaalde in de eerste zin van artikel 5.2 van het addendum “Financiering ongedekte kosten
coronacrisis” niet toe te passen en de vergoeding te maximeren tot het bedrag dat het
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) na de eerste correctie, heeft vastgesteld;
2. het SbJH te mandateren om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de diverse
zorgaanbieders inzake de addenda die te maken hebben met de coronacrisis;
3. het addendum op het administratieprotocol inzake afwijkende zorg door corona te verlengen tot en
met 31 december 2021, met dien verstande dat het in voorkomend geval van rechtswege eerder
eindigt, namelijk per de datum dat de corona richtlijnen van het RIVM worden ingetrokken;
4. zich te conformeren aan het “Addendum bij Raamovereenkomst landelijke inkoopafspraken” zoals
dit op 21 januari 2021 is gepubliceerd door de VNG;
5. de regeling voor dienstverleners voor doorbetaling van gederfde omzet Wmo als gevolg van Corona,



die in mei 2020 werd vastgesteld voor de periode maart, april en mei, te verlengen tot en met 30
juni 2020
  
1223985 - raadsvragen zuiveringsplicht glastuinbouw
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de informatienota te informeren over de beantwoording van de 
raadsvragen gesteld door de Partij voor de Dieren over de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven
 
1225357 - benoeming ambtenaren burgerlijke stand
RBG
 
Het college heeft besloten vier ambtenaren met ingang van heden te benoemen tot ambtenaar van de 
burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wel voor de periode dat zij bij de afdeling Interne 
Dienstverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp werkzaam zijn
 
1225824 - Bedrijfsplan 2021
CST
 
Advies
Het college heeft kennisgenomen van het Bedrijfsplan 2021.
 
1227937- Vraag van het CDA brief EEW
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad met de informatienota te informeren over de beantwoording van 
de vragen van de fractie van het CDA naar aanleiding van een brief van EEW over de publieke samenwerking 
van Avalex en HVC.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 2 maart 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


