
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 9 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

1218212 - Vaststellen bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder 2020
RBG, Raad maart 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Ruyven-Zuidpolder 2020',
inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan 'Ruyven-Zuidpolder 2020' overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang
10 december 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.

1218825 - Aftreden lid Adviesraad Sociaal Domein
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. Mevrouw M. Ketelaers ontslag op eigen verzoek te verlenen en haar te bedanken voor haar inzet als
lid van de Adviesraad Sociaal Domein;
2. De bevoegdheid voor ontslag op eigen verzoek te mandateren aan het afdelingshoofd Beleid en dit
te verwerken bij de eerstvolgende vaststelling van de mandaatlijst.
 
1221399 - Projectplannen werkboek Oostland
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de uitvoering van de vier projectplannen die in het kader van het werkboek Oostland zijn 
uitgewerkt; 
2. de raad voor te stellen de uitvoering van de vier regionale projectplannen mogelijk te maken door deze 
financieel te ondersteunen conform bijgevoegde aanbiedingsnota en het hiervoor benodigde budget van € 
100.000 te dekken uit de stelpost Uitvoeringsagenda en het budget Beleid en Economie;
3. de financiële gevolgen van beslispunt 2 te verwerken bij de Kadernota 2021.
 
1222663 - Programma Water en Klimaat 2021-2024
WKZ, Raad maart 2021
 
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen:
1. het Programma Water en Klimaat 2021-2024 vast te stellen;
2. het uitvoeringsprogramma 2021-2024 vast te stellen en de bijbehorende financiële consequenties
mee te wegen bij de Kadernota 2021.
 
1223509 - Gebiedsvisie Hart van Nootdorp
ONT, Raad maart 2021
 
Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen de gebiedsvisie Hart van Nootdorp d.d. 9 maart vast te stellen;
2. De ‘terugkoppeling raadpleegronde Hart van Nootdorp januari 2021’ vast te stellen en
toesturen naar de raad als bijlage bij de aanbiedingsnota;



3. De raad voor te stellen de grondexploitatie Hart van Nootdorp per 1 januari 2021 te openen;
4. Voor het kindcentrum de raad voor te stellen:
a. De grondkosten ad € 375.000 als onderdeel van het faciliterend grondbeleid te
activeren op de balans
b. Een aanvullend budget van € 260.253 beschikbaar te stellen voor onderwijs (12e
lokaal)
c. Een aanvullend budget van € 102.206 beschikbaar te stellen voor kinderopvang
5. Voor nieuwbouw van de Jan Janssenhal de raad voor te stellen de volgende aanvullende
budgetten beschikbaar te stellen:
a. € 357.860 in verband met indexering
b. € 180.000 voor sloop en bouw- en woonrijp maken
c. € 600.000 voor een tijdelijke sportvoorziening gedurende de bouwperiode
d. € 300.000 voor niet verrekenbare btw op het bewegingsonderwijs
6. De raad voor te stellen de onder beslispunten 4 en 5 genoemde kosten te dekken uit de
Algemene Reserve;
7. De raad voor te stellen de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken bij de Kadernota
2021;
8. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële onderbouwing
Grondexploitatie’ en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.
 
1227569 - Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL)
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad te informeren middels de informatienota ‘Regionale Agenda 
Laadinfrastructuur (RAL)’.
 
1228603 – Ondersteuningsplannen
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het concept Koersplan 2021-2025 van Passend Primair Onderwijs Delflanden
(PPO Delflanden), zodat deze in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) op 11 maart kan
worden vastgesteld.
2. In te stemmen met het concept Ondersteuningsplan 2021-2025 van samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Delflanden (SWV VO Delflanden), zodat deze in het op overeenstemming
gericht overleg (OOGO) op 11 maart kan worden vastgesteld.
3. Wethouder Peter Hennevanger machtigen om namens het college het concept Koersplan 2021-2025
van PPO Delflanden en het concept Ondersteuningsplan 2021-2025 van SWV VO Delflanden te
ondertekenen op 11 maart.
 
1228802 - Raadsvragen VVD sluipverkeer Brinkrijk
ONT, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van de VVD over sluipverkeer door de Brinkrijk in 
Ackerswoude vast te stellen en de gemeenteraad met eende informatienota te informeren.
 
1228998 - Schriftelijke vragen Eerlijk Alternatief over Jeugdformaat
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten bijgaande informatienota aan de raad met de beantwoording van de schriftelijke 
vragen met betrekking tot de incidentele subsidie van Jeugdformaat vast te stellen. 
 
1229157 - Raadsvragen CDA keervoorziening
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de vragen van de fractie van het CDA over de keervoorziening met de bijgaande 
informatienota te beantwoorden.



 
1229703 - Raadsvragen gladheidbestrijding
WKZ, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de raad met bijgaande informatienota te informeren over de raadsvragen over de 
gladheidbestrijding.
 
1231454 - beantwoording vragen Partij voor de Dieren over vegetarische en plantaardige maaltijden voor 
leden stembureaus
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van de Partij voor de 
Dieren over vegetarische en plantaardige maaltijden voor stembureauleden vast te stellen.
 
 
1232048 - Besluitvorming Regionaal Transitieprogramma OV en Corona
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het MRDH-Transitieprogramma OV en Corona;
2. De informatienota ' MRDH-Besluitvorming Transitieprogramma OV en Corona' vast te stellen.
 
1232975 - Informatienota vraag VVD over P-maatregelen
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota met het antwoord op de raadsvraag van de VVD over de 
maatregel P5, pilot uitbreiding capaciteit praktijkondersteuners Jeugd vast te stellen.
  
1233142 - Beantwoording aanvullende vragen VVD en Trots over Investerings- en financieringsplan 2020-
2025
BDV, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de aanvullende vragen van de VVD en 
Trots over het Investering- en financieringsplan 2020-2025 worden beantwoord.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 16 maart 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


