
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 8 juni 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
1241258 - PvA bestemmingsplan Vrijenban II
RBG
 
Het college heeft besloten het Plan van Aanpak bestemmingsplan 'Vrijenban-II' vast te stellen.
 
1248618 - Concessie voor openbare laaddiensten
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. De concessieovereenkomst met ENGIE Infra & Mobility B.V voor het verlenen van openbare
laaddiensten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan te gaan (bijlage 1).
2. De samenwerkingsovereenkomst met 30 gemeenten aan te gaan (bijlage 2).
3. De gegevensleveringsovereenkomst met ENGIE Infra & Mobility B.V aan te gaan (bijlage 3).
4. De wachtkamerovereenkomst met Total Nederland N.V. aan te gaan (bijlage 4).
5. De informatienota ‘concessie voor openbare laaddiensten’ (bijlage 5) vast te stellen en deze toe
te zenden aan de raad.
 
1248680 - Beantwoording raadsvragen Gemeente Belangen speeltuin Saaymans Vaderplein
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de raadsvragen over de 
veiligheid van de vloer/ondergrond van de speeltuin aan het Saaymans Vaderplein te Delfgauw.
 
1251310 - Raadsinformatiebrief versnellen met LED
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de uitvoering van 
motie M2020.07 over het versneld vervangen van armaturen naar LED.
 
1252101 - aanvraag omgevingsvergunning bouwen hospice nabij Koningshof 7 Pijnacker
RBG
 
Het college heeft besloten de medewerking te verlenen aan het realiseren van een hospice op het perceel nabij 
Koningshof 7 in Pijnacker, indien:
a. het bouwplan wordt aangepast (oppervlakte en goothoogte) zodat het in overeenstemming is
met het bestemmingsplan;
b. de (vergunningsvrije) bebouwing bij voorkeur niet in het zicht en voor de voorgevel van het
hoofdgebouw wordt gerealiseerd;
c. het gebouw architectonisch beter aansluit bij de kenmerken van het waardevolle historische
lint Koningshof;
d. een landschapsontwerp wordt gemaakt voor het perceel met aandacht voor het voorerf en de
bestaande beplanting.
 
1252882 - Omgevingsvergunning Kerkweg 42 Pijnacker
RBG, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:



1. De nota van beantwoording zienswijzen Kerkweg 42 vast te stellen;
2. De omgevingsvergunning voor het bouwen van acht woningen aan de Kerkweg 42 te Pijnacker te
verlenen;
3. De raad middels een informatienota hierover te informeren.
 
1252999 - reactie op zienswijze NRD Verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota 'reactie op zienswijze NRD Verkenning Bereikbaarheid CID-
Binckhorst' vast te stellen.
  
1253950 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
CST
 
Het college heeft besloten:
1. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 overeenkomstig
Het ontwerpbesluit (1129101) vast te stellen;
2. het algemeen bestuur met bijgaande brief informeren over uw besluit.
 
1254404 - Schriftelijke vraag zienswijze Oude Polder dierenpension
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen over een 
inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ’Oude Polder - Dierenpension’.
 
1255347 - Raadsplanner juli tot en met november 2021
CST
 
Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden juli tot en 
met november 2021 (inclusief de grote onderwerpen tot en met december) vast te stellen.
 
1255824 - Schriftelijke beantwoording vraag bij re-integratieverordening 2021
BEL, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de 
beantwoording van de technische vraag van de fractie Trots.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 15 juni 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


