
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 25 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

1251893 - Raadsvragen Gemeentebelangen energietransitie (via spoedprocedure 21/5/21)
BEL, actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van Gemeentebelangen 
over de energietransitie vast te stellen.

1243015 - Vaststellen PvA omgevingsplan Tolhek
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. het plan van aanpak omgevingsplan 'Tolhek' vast te stellen;
2. de raad hierover te informeren met bijgevoegde informatienota.
 
1248577 - Samenwerkingsovereenkomst laaggeletterdheid / WEB 2021
BEL
 
Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Laaggeletterdheid/WEB 2021 aan te gaan met de 
gemeenten in de Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal.
 
1249448 - Jaarstukken 2020
BDV, Raad juli 2021
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de Jaarstukken 2020;
2. Aan de raad voor te stellen:
- de Jaarstukken 2020 vast te stellen en het voordelige resultaat van € 3.721.876 over het boekjaar
2020 toe te voegen aan de algemene reserve;
- een bedrag van € 1.234.652 te onttrekken aan de algemene reserve en dat bedrag als volgt te
bestemmen:
a. een bedrag van € 10.000 te bestemmen voor fractievergoedingen;
b. een bedrag van € 10.000 te bestemmen voor afwikkeling werkzaamheden Delftsestraatweg
Delfgauw;
c. een bedrag van € 13.000 te bestemmen voor de sloopkosten Mariaschool;
d. een bedrag van € 15.000 te bestemmen voor aanpassen Gantellaan;
e. een bedrag van € 20.000 te bestemmen voor continuering Combinatiefunctionarissen;
f. een bedrag van € 20.000 te bestemmen voor privacy & informatieveiligheid;
g. een bedrag van € 25.000 te bestemmen voor de bedrijventerreinenstrategie;
h. een bedrag van € 27.000 te bestemmen voor het uitvoeren motie Verduurzaming bestaande
woningen Particulieren;
i. een bedrag van € 30.000 te bestemmen voor de verhuiskosten Mariaschool;
j. een bedrag van € 30.000 te bestemmen voor verkeersveiligheidsonderzoek Kerkweg;
k. een bedrag van € 37.935 te bestemmen voor uitgaven vanuit de ontvangen DPRA voucher;
l. een bedrag van € 41.500 te bestemmen voor invulling geven aan interventiemaatregel T9
'Afspraken met Jeugdhulpaanbieders';
m. een bedrag van € 64.000 te bestemmen voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord
cultuur;



n. een bedrag van € 67.000 te bestemmen voor het restantbudget viering 75 jaar bevrijding;
o. een bedrag van € 74.000 te bestemmen voor het opstellen van de Omgevingsvisie;
p. een bedrag van € 85.000 te bestemmen voor het bouwrijp maken uitbreiding Kraaienest en
Stanislas;
q. een bedrag van € 154.796 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein;
r. een bedrag van € 165.394 te bestemmen voor de uitvoeringskosten 2021 TOZO;
s. een bedrag van € 345.027 toe te voegen aan de reserve Bedrijfsvoering.

1250064 - Advies college definitief rapport kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie
BEL
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad, de opvanginstellingen, het primair onderwijs en de Stichting 
Jeugdgezondheidszorg te informeren over het rapport kwaliteit voor- en vroegschoolse eductie gemeente 
Pijnacker-Nootdorp.
 
1236746 - Subsidieregeling reductie energiegebruik Pijnacker-Nootdorp 2021
BEL, Raad september 2021
 
Het college heeft besloten:
1. de ‘SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik Pijnacker-Nootdorp 2021’ met terugwerkende kracht
vast te stellen vanaf juni 2020;
2. de subsidiebeschikkingen, die door de Woonwijzerwinkel namens het college zijn verleend tussen
2020 en heden, te bekrachtigen als waren het besluiten van het college;
3. het Mandaatbesluit WoonWijzerWinkel vast te stellen, waarin is geregeld dat de WoonWijzerwinkel
mandaat krijgt om namens het college subsidie te verlenen aan inwoners van de gemeente op
grond van de SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik Pijnacker-Nootdorp 2021;
4. de raad voor te stellen een subsidieplafond voor de ‘SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik
Pijnacker-Nootdorp 2021’ van € 667.220,- vast te stellen.
 
1241508 - Ontwikkeling sociaal cultureel centrum Pijnacker
BEL, Raad juni 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten zoals verwoord op bladzijde 5 van de aanbiedingsnota;
2. het college opdracht te geven de varianten Buurt & Zo en Oranjepark nader uit te werken op
basis van de voorgestelde uitgangspunten;
3. een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 470.000;
4. het onder punt 3 benodigd budget voor € 89.000 te dekken uit de bestemmingsreserve ‘cultuur’ en
€ 381.000 ten laste van de algemene reserve
 
1243387 - informatienota stand van zaken covid -19 mei 2021
CST, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota stand van zaken aanpak Covid-19 in Pijnacker-Nootdorp vast te 
stellen en aan de raad.
 
1244001 - Jaarverslag Participatie 2020
BPZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. Het jaarverslag participatie over 2020 vast te stellen;
2. De informatienota vast te stellen en hiermee het jaarverslag participatie over 2020 ter informatie aan
te bieden aan de gemeenteraad.
 
1248269 - Kadernota 2021
BDV, Raad juli 2021
 



Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de Kadernota 2021 en de geactualiseerde investeringsplanning vast te stellen;
2. de mutaties:
a. 2021 vast te stellen via een begrotingswijziging;
b. 2022-2025 te verwerken in de concept-programmabegroting 2022-2025;
c. in de algemene reserve en bestemmingsreserves vast te stellen;
3. de volgende bestemmingsreserves aan te maken:
a. kapitaallasten IKC's;
b. kapitaallasten Sporthallen;
c. kapitaallasten CulturA, Dorpsstraat 7 Nootdorp;
d. kapitaallasten Begraafplaats Sint Janshof;
e. kapitaallasten Asfaltering;
4. een afweging te maken over de inzet van de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2022 voor de posten
nieuw beleid;
5. bij akkoord met de uitvoering van het onder punt 4 voorgestelde nieuw beleid een voorziening
'Onderhoud Metropolitane Fietsroute' in te stellen en hieraan € 2.615.000 toe te voegen ten laste
van de algemene reserve;
6. bij akkoord met de uitvoering van het onder punt 4 voorgestelde nieuw beleid eenmalig budget
beschikbaar te stellen van € 1.020.000 ten laste van de algemene reserve ter dekking van de bijdrage
aan de gemeente Delft in het fietsviaduct over de A13;
7. Voor het onderzoek naar het Sociaal Cultureel Centrum een voorbereidingsbudget van € 470.000
beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve (€ 381.000) en de
bestemmingsreserve cultuur (€ 89.000).

1250027 - Verzoek om informatiebrief van Gemeentebelangen over P6 en P8 (zelf doen)
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatiebrief over het door de gemeente zelf uitvoeren, beoordelen en betalen 
van zorg (maatregelen P6 en P8 uit het interventieplan) vast te stellen.
  
1250787 - Wijziging beleidsregels WMO
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. De gewijzigde beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2021 vast te
stellen;
2. De reactie op het advies van de ASD vast te stellen;
3. De informatienota vast te stellen.
 
1252139 – toepassen hardheidsclausule Jeugdzorg
BPZ
 
Het college heeft besloten de hardheidsclausule uit artikel 11.1 van de Verordening jeugdhulp gemeente 
Pijnacker-Nootdorp 2020 toe te passen om door de accountant als onrechtmatig aangemerkte betalingen ter 
hoogte van € 431.479,21 alsnog rechtmatig te verklaren.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 1 juni 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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



secretaris burgemeester


