
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 23 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

1204283 - voortgang huisvesting IKC
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. Voor IKC Casaschool
a. de omvang voor onderwijs vast te stellen op zestien lokalen, wat overeenkomt met 2.011 m2;
b. de omvang voor kinderopvang vast te stellen op vijf lokalen, wat overeenkomt met 650 m2;
2. Voor IKC Schatkaart
a. de omvang voor onderwijs vast te stellen op acht lokalen, wat overeenkomt met 1.105 m2;
b. de omvang voor kinderopvang vast te stellen op drie lokalen, wat overeenkomt met 390 m2;
3. Voor de bij de IKC’s in Pijnacker noord en Ackerswoude behorende voorzieningen voor het
bewegingsonderwijs investeringsbudget voor inrichtingskosten op te voeren van € 130.000 totaal,
bestaande uit:
a. € 93.000 voor de sportvoorziening in Pijnacker noord;
b. € 37.000 voor de sportvoorziening in Ackerswoude;
4. Voor het Stanislas college de aanvraag tot uitstel te verlenen onder de voorwaarde dat de omvang
van de uitbreiding wordt vastgesteld op maximaal 956 m2;
5. De bestaande investeringsbudgetten van de onder beslispunt 1, 2 en 3 genoemde
bouwprojecten met € 328.822 te verlagen;
6. De betrokken bestemmingsreserves van de onder beslispunt 1, 2 en 3 genoemde investeringen op
het benodigd niveau te brengen;
7. De financiële nadelige gevolgen van structureel € 8.424 te verwerken in de Kadernota 2021.
 
1222834 - Centrummanagement Pijnacker Centrum
BEL
 
Het college heeft besloten in te stemmen met het continueren van het gezamenlijke centrummanagement in 
Pijnacker Centrum en hiertoe de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
  
1224900 - plan van aanpak beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. het plan van aanpak voor de opstelling van de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vast te
stellen;
2. de raad te informeren conform bijgevoegde informatienota.
 
1229644 - Plan van aanpak statushouders
BEL, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:
1. Het Plan van aanpak statushouders 2021 en bijbehorende samenvatting vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het bestedingsvoorstel dat voortkomt uit het Plan van aanpak statushouders.
3. De informatienota Plan van aanpak statushouders 2021 vast te stellen.
 
1230085 - Uitvoeringskrediet herstructurering Katwijkerlaan fase 1



ONT, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de uitwerking van een integrale ontwerp conform de bestuursopdracht van het project 
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1;
2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen in de aanbiedingsnota en de raad voor te stellen de 
opgelegde geheimhouding te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
3. een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2.088.757 waarvan:
a. een uitvoeringskrediet van € 1.311.257 voor de realisatie van de eerste uitvoerende werkzaamheden ten 
behoeve van de steunberm Katwijkerlaan;
b. een uitvoeringskrediet van € 482.500 voor de reconstructie kruispunt Nieuwkoopseweg/ Vlielandseweg en 
Katwijkerlaan;
c. een investeringskrediet van € 295.000 voor de vervanging van de verkeersbrug aansluiting Reesloot en 
Katwijkerlaan;
4. een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase van € 283.000 ten 
behoeve van de Herstructurering Katwijkerlaan fase 1;
5. de onder beslispunt 3 en 4 genoemde kosten te dekken uit de Algemene Reserve en de financiële gevolgen 
te verwerken bij de Kadernota 2021.
 
1231369 - Innovatiefonds corona cultuur
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. De subsidieregeling Innovatiefonds kunst & cultuur Pijnacker-Nootdorp 2021 en het
aanvraagformulier Innovatiefonds kunst & cultuur vast te stellen;
2. De kosten voor de subsidieregeling Innovatiefonds kunst & cultuur Pijnacker-Nootdorp 2021 te
dekken tot een maximale hoogte van € 97.000 vanuit de bestemmingsreserve ‘financiële gevolgen
Corona’ en te verwerken in de Kadernota 2021;
3. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Beleid voor besluiten op een aanvraag om subsidie voor
de Subsidieregeling ‘Innovatiefonds kunst & cultuur Pijnacker-Nootdorp 2021’ tot maximaal
€ 25.000;
4. De raad te informeren over het genoemde besluit via bijgaande nota.
 
1233574 - Vervolgvragen privacy schending persoonsgegevens GGD
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren omtrent de privacy schending 
persoonsgegevensGGD conform bijgaande beantwoording vast te stellen en de raad daarover te informeren.
 
1233806 - Beantwoording vragen Partij voor de Dieren
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de raadsvragen over 
het snoeien van beplanting in sportpark de Groene Wijdte.
  
1234138 - HNI AhR Vlt
WKZ
 
Het college heeft besloten:
1. de bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen Locatieplan HNI Pijnacker-Nootdorp, Achter
het Raadhuis en Vrouwtjeslant vast te stellen;
2. overeenkomstig het bijgaande besluit “Locatiebesluiten HNI Pijnacker-Nootdorp, Achter het
Raadhuis en Vrouwtjeslant” en de daarbij behorende kaart, 15 locaties vast te stellen als locatie
voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse)
inzamelvoorziening;
3. overeenkomstig het bijgaande besluit en de daarbij behorende kaart, 4 locaties voor de



inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse) inzamelvoorziening in de
wijken Vrouwtjeslant en Achter het Raadhuis vrij te geven voor zienswijze op basis van de
procedure afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
4. de locaties in de wijk Achter het Raadhuis met de nummers SL12, TZ46, VX13 en HS1 in te
trekken.
 
1235066 - Benoeming lid commissie behandeling bezwaarschriften
RBG, Raad maart 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen mevrouw mr. A. Aydogdu te benoemen als lid van de 
Commissie behandelingbezwaarschriften.
  
1235535 - Schriftelijke vraag Misbruik en oneigenlijk gebruik
CST, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de vragen van de VVD over misbruik en oneigenlijk gebruik naar aanleiding van het 
Risicomanagement via een informatienota te beantwoorden.

1236978 - 1e aanlevering (concept-)jaarstukken 2020
BDV
 
Het college heeft besloten de (concept-)jaarstukken 2020 voor te leggen aan de controlerend
accountant Baker Tilly.
 
1237139 - Schriftelijke vragen Eerlijk Alternatief over trajecten jeugdhulp en VSMW
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota aan de raad met de beantwoording van de schriftelijke vragen 
met betrekking tot trajecten jeugdhulp en VSMW vast te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 30 maart 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


