
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 11 mei 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

1242974 - zienswijze begroting ODH 2022 (via spoedprocedure 29 april 2021) 
WKZ, Raad mei 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand conceptbesluit de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen. 

1245338 - Zienswijze Ontwerpbegroting Avalex 2022 (via spoedprocedure 29 april 2021)
WKZ, Raad mei 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand conceptbesluit de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 van Avalex vast te stellen.

1235701 - Re-integratieverordening 2021
BEL, Raad juni 2021
 
Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021 vast te
stellen;
2. Ter dekking van de oplopende taakstelling beschut werk het budget Sociale Werkvoorziening vanaf
2022 jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 15.500 (zijnde de Rijksbijdrage begeleidingskosten
beschut werk) en dit kostenneutraal in de begroting 2022 te verwerken door de inkomsten met
ditzelfde bedrag te verhogen;
3. Bijgevoegde brief vast te stellen met de reactie op het advies van de adviesraad Sociaal Domein
over de Re-integratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021.
 
1235727 - Convenant Klimaatadaptief Bouwen
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen te ondertekenen.
2. De informatienota ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ vast te stellen.
  
1237853 - Verzoek om compensatie door vervoerders en contractbeheerder Leerlingenvervoer H5 als gevolg 
van COVID-19
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. Instemmen met voortzetting compensatieregeling ten behoeve van vervoerders
Leerlingenvervoer H5;
2. Instemmen met eenmalige compensatie ten behoeve van Trafficon, contractbeheerder
Leerlingenvervoer H5, voor meerwerk als gevolg van covid-19
3. Op grond van de berekening over de periode november 2020 tot en met januari 2021 een
bedrag van € 9.720 uit betalen aan Trafficon, te dekken uit de Bestemmingsreserve Financiële
gevolgen corona;
4. vervoerders en contractbeheerder conform bijgaande brief schriftelijk in kennis stellen.
 



1241140 - Verlengen Integraal Veiligheidsplan 2018-2022
BEL/WKZ, Raad juni 2021
 
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 met een jaar te 
verlengen tot 1 januari 2023.
 
1244452 - Normaliseren en de-medicaliseren
BEL, Raad juni 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de notitie Normaliseren en de-medicaliseren vast te stellen 
en daarmee in te stemmen met de volgende leidende principes als kaders voor de inrichting en uitvoering 
binnen het sociaal domein:
1. Ouders zijn de eerst verantwoordelijke en het best in staat om een gezonde ontwikkeling bij hun
kinderen te stimuleren. Kwetsbare kinderen en jongeren die hulp nodig hebben zullen wij passen
de ondersteuning bieden.
2. We werken aan het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid van ouders, kinderen en
jongeren. We erkennen veerkracht en eigen kracht.
3. Niet elke kwetsbaarheid of moeilijkheid hoeft een probleem te zijn of te worden voorzien van een
label. We willen minder stigmatiseren en labelen.
4. We werken aan acceptatie van vallen en opstaan in opvoeden en opgroeien. Niet elk ervaren
probleem vraagt om formele hulp of ondersteuning ( verandering van de mindset/verandering van
de ‘norm’.
5. We streven naar samenredzaamheid. Inwoners helpen en ondersteunen elkaar.
6. We sturen op resultaat met het principe ‘goed is goed genoeg’.
7. Versterken van de top tien beschermende factoren van het NJI voor positieve ontwikkeling van
kinderen en jongeren.
8. We zetten in op preventie. We maken graag gebruik van de vele vrijwilligers en initiatieven in het
voorliggend veld. We zorgen voor een toegankelijk en passend aanbod.
9. We gaan uit van talent en mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden.
10. Normaliseren is een werkwoord. We doen het samen, samenwerking met partners is essentieel.
Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.
 
1244567 - Weigeren omgevingsvergunning Zuideindseweg 54 te Delfgauw
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren;
2. handhavend op te treden
  
1245919 - Definitieve besluitvorming index 2021 onderwijshuisvesting
BEL
 
Het college heeft besloten de indexering 2021 voor de financiële normen onderwijshuisvesting definitief vast te 
stellen.
  
1246670 - Plan van aanpak bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan verkamering e.a.'
RBG
 
Het college heeft besloten het plan van aanpak bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan verkamering e.a.' 
vast te stellen.
 
1246915 - Beantwoording raadsvragen Partij voor de Dieren over baggeren tijdens het broedseizoen
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen over 
baggeren tijdens het broedseizoen door het Hoogheemraadschap van Delfland.
  



1247207 - Participatie Fietsplan
BEL, Actieve informatieplicht’
 
Het college heeft besloten de informatienota ‘Participatie Fietsplan’ vast te stellen.
 
1247507 - Monitor Wonen – 2021
RUB, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad via de informatienota en infographic te informeren over de ontwikkelingen 
van de woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp
  
1247509 - Beantwoording schriftelijke vragen EA
RUB, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van Eerlijk Alternatief vast 
te stellen.
  
1247701 - Raadsplanner juni tot en met oktober 2021
CST, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raadsplanner voor de maanden juni tot en met oktober 2021 (inclusief de grote 
onderwerpen tot en met november) vast te stellen
  
1248237 - Technische wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning vanwege regiotaxi
BEL, Raad juni 2021
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de Verordening tot vierde wijziging van de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018 vast te stellen en daarmee:
a. het maximaal aantal zones dat gereisd mag worden met de regiotaxi per jaar beleidsarm om te
zetten van 600 zones naar 2400 kilometers;
b. het maximaal aantal kilometers voor lokaal verplaatsen vast te stellen op 25 kilometer.
c. de kwaliteitsparagraaf uit te werken.
  
1249366 - raadsvraag GBPN ontwerp omgevingsvisie
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota waarmee de vragen de fractie van GBPN over de
agendering van het ontwerp van de omgevingsvisie worden beantwoord, vast te stellen en toe te
zenden aan de raad.
  
Vastgesteld in de collegevergadering van 18 mei 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


