
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 20 april 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

1235779 - Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
A. De raad voor te stellen
 
1. in te stemmen met:
a. de realisatie van een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw van in totaal 110 hectare;
b. de aankoop van circa 36 hectare weidegebied van de provincie op basis van de nog definitief vast te stellen agrarische 
waarde en een eenmalige vergoeding voor de beheerkosten van € 185.000;
c. het bijdragen voor 50% aan de kosten voor inrichtings-, proces- en organisatiekosten van het weidevogelkerngebied;
 
2. de financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de Najaarsnota 2021 en Begroting 2022 door:
a. een investeringsbudget van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de provinciegronden;
b. een investeringsbudget van € 104.500 beschikbaar te stellen voor inrichtings- en organisatiekosten en dit te dekken uit 
de algemene reserve;
c. de afkoopsom voor het beheer van € 185.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
d. vanaf 2021 structureel een onderhoudsbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen;
 
B. het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren om de verdere afwikkeling van de koopovereenkomst te 
verzorgen.

1240149 - Raadsvragen Trots standplaats Het Baken
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten overeenkomstig de informatienota de beantwoording van de vragen van Trots over de
standplaatsvergunning bij Het Baken vast te stellen.

1240732 - Voortzetten coronamaatregelen sport en economie 2e kwartaal 2021
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de volgende corona-ondersteuningsmaatregelen voor sport en economie in het
tweede kwartaal van 2021:
a. Het buiten werking stellen van de annuleringsregeling, conform artikel 13 van de algemene
voorwaarden verhuur sport- en welzijnsaccommodaties;
b. Korting verlenen van 50% op de huur voor sportaanbieders die gebruik maken van de
gemeentelijke buitensportsportaccommodaties;
c. Huurcompensatie verstrekken aan zwemverenigingen die gebruik maken van zwembad De
Viergang, via een bijdrage aan Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp BV, voor de uren dat ze geen
gebruik hebben kunnen maken van het zwembad;
d. Geen huur in rekening te brengen aan Jay’s Place, Carvalho Sports en Balletschool Delfgauw
voor zowel het eerste, als het tweede kwartaal 2021;
e. Geen huur in rekening te brengen aan de exploitanten van de horecaruimten in sportzaal het



Baken en sporthal Emerald voor zowel het eerste als het tweede kwartaal 2021;
f. Volledige huurcompensatie te verstrekken aan de twee retailondernemers in gemeentelijk
vastgoed aan het Emmapark zolang de winkels niet volledig open mogen;
2. De Stichting Sponsorbus Pijnacker te ondersteunen met een eenmalige tegemoetkoming ad € 5.000;
3. De financiële gevolgen van de onder beslispunt 1 en 2 genoemde maatregelen te dekken uit de
bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen Corona’ en dit te verwerken bij de Najaarsnota 2021;
4. De raad te informeren over het genoemde besluit;
5. De organisaties en ondernemers in onze gemeente te informeren over het genoemde besluit.
 
1240783 - Groenzoom, verlengen beheer
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst met de Beheercombinatie De Groenzoom
met een termijn van zes jaar en daarvoor de aanwijzing van het college van Lansingerland als
aanbestedende dienst en beheerder van de gesloten overeenkomst te verlengen tot 31 december
2027;
2. de raad met de bijgaande informatienota te informeren over het beheer van de Groenzoom in 2020
en de voortzetting van het beheer in de komende zes jaren.

1241149 - Maatregelen Sportparkweg 30
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de  informatienota te informeren over de te nemen maatregelen vanwege de
door de Omgevingsdienst Haaglanden geconstateerde gebreken ter voorkoming van verontreiniging
door infill op voetbalvelden met kunstgras.
 
1241217 - Vaststellen verzamelplan 2020/2021
RBG, Raad mei 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp
2020/2021' inclusief de Staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan overeenkomstig het ontwerp, zoals dat met ingang van 28 december 2020
gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen daarop, zoals
vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021', gewijzigd vast te stellen;
en
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
 
1241398 - HNI Gravenhout
WKZ
 
Het college heeft besloten:
1. de bijgaande Nota van beantwoording op de zienswijzen voor het “Locatieplan HNI PijnackerNootdorp, Het Bos van ’s-
Gravenhout”, vast te stellen;
2. overeenkomstig het bijgaande besluit “Locatiebesluiten HNI Pijnacker-Nootdorp, Het Bos van ‘sGravenhout” en de 
daarbij behorende kaart “Locaties afvalcontainers Het Bos van ’s-Gravenhout”,
vier locaties vast te stellen als locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een
ondergrondse inzamelvoorziening.
 
1242175 - Schriftelijke vragen CDA over marktwerking in de jeugdzorg
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota aan de raad met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA
met betrekking tot marktwerking in de jeugdzorg vast te stellen.



 

1242280 - Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden
 
Het college heeft besloten:
1. overeenkomstig bijlage 2 het ontwerpbesluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Haaglanden 2016 vast te stellen;
2. de raad voor te stellen:
a. het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Haaglanden 2016 overeenkomstig het ontwerpbesluit zoals opgenomen in
bijlage 2;
b. aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, conform bijgaande conceptbrief, mee te
delen dat er geen wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van het ontwerpbesluit om aan te
sluiten bij de werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's.

1242956 - KPI-verslag archief- en informatiebeheer 2020
IDV, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. Het KPI-verslag 2020 vast te stellen;
2. De brief aan de gemeentearchivaris vast te stellen;
3. De hoofdlijnen van het KPI-verslag 2020 op te nemen in de bijlage 'Rapportage Interbestuurlijk
Toezicht' (IBT) bij de jaarstukken 2020 en hiermee de gemeenteraad te informeren.
 
1243806 - herstelplan ondernemers en economie
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. Onze lokale ondernemers en economie extra ondersteuning te bieden door middel van extra
activiteiten conform bijgevoegd memo.
2. De kosten hiervan ad. € 51.500,- te dekken uit de bestemmingsreserve ‘financiële gevolgen Corona’
en dit te verwerken bij de Najaarsnota 2021.
 
1244512 - Onderzoek voor- en vroegschoolse educatie 
BEL
 
Het college heeft besloten de beleidsreactie naar aanleiding van het inspectierapport over voor- en vroegschoolse educatie 
(vve) vast te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 28 april 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


