
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 30 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

1213747 - Opdracht Participatiebeleid Omgevingswet
CST
 
Het college heeft besloten de bestuursopdracht zoals in de bijlage verwoord vast te stellen.
 
1233887 - Jaarverslag 2020 afdeling Wijkzaken
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over het jaarverslag van de 
afdeling Wijkzaken.
  
1235060 - Overnemen in eigendom en beheer van restpercelen van PZH
WKZ
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het overnemen van het eigendom van de percelen, zoals opgenomen in de bijlagen; 
2. het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren om de verdere afwikkeling van de koopovereenkomst 
te verzorgen.
 
1229727 - Gevolgen coronamaatregelen voor subsidieafspraken in 2021
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. De subsidie voor SkippyPepijn en Triodus te handhaven voor de periode dat zij door de corona
maatregelen hun activiteiten niet (hebben) kunnen uitvoeren voor de peuters die in die periode
stonden ingeschreven (1 januari 2021 tot openstelling van de opvang);
2. Aan het eind van het jaar te beoordelen of er een verrekening moet plaatsvinden met middelen die
SkippyPePijN en Triodus eventueel als compensatie ontvangen van het Rijk;
3. Te accepteren dat subsidiepartners op alternatieve wijze aan subsidieafspraken voldoen en/of niet
volledig aan de subsidieafspraken kunnen voldoen voor de duur van de corona maatregelen, mits
daarover vooraf afspraken zijn gemaakt en bij de afrekening te beoordelen of hun resultaten in
overeenstemming zijn met wat aanvullend is afgesproken;
4. Bij vaststelling van de subsidie over 2021 beoordelen of er een verrekening moet plaatsvinden met
middelen die eventueel als compensatie ontvangen zijn van het Rijk.
 
1235407 - Nota van Beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. De Nota van Beantwoording ‘NRD planMER Omgevingsvisie’ vast te stellen. 
2. De indieners van zienswijzen schriftelijk te informeren over de beantwoording van de zienswijzen.
3. De raad via de bijgevoegde informatienota te informeren over de Nota van Beantwoording. 
 
1236176 - Raadsvragen CDA over deelname jeugdleden 18 - 27 jaar aan scoutingactiviteiten
BEL, Actieve informatieplicht
 



Het college heeft besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van het CDA vast te 
stellen en de raad hierover te informeren door middel van bijgaande informatienota.
 
1237786 - Beantwoording schriftelijke vragen raad over herstructurering leegstaande gebouwen
BEL, Actieve informatieplicht’
 
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van de Partij voor de 
Dieren vast te stellen.
  
1238726 - Vaststelling Regionaal Transitieprogramma OV en Corona
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota 'vaststelling Transitieprogramma OV en Corona' vast te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 6 april 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


