
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 31 augustus 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

1226927 - Leefbaarheidsmonitor 2021
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten met bijgaande informatienota de raad te informeren over de resultaten van de 
Leefbaarheidsmonitor 2021.
 
1261098 - Opheffen geheimhouding
CST, raad september 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

a. ten aanzien van de volgende documenten de geheimhouding op te heffen:
1. financiële bijlage bij de notitie Kaders Wsw (12INT00769);
2. informatienota d.d. 4 april 2013 over beëindiging garantstelling Pijnacker-Centrum (13UIT05463);
3. bijlage SSK-raming vervanging oevers Katwijkerlaan bij beheerplan Oevers 2017 (BBV16.0053);
4. presentatie 5 oktober 2016 over woningbouwprogrammering (16BIJ04867);
5. capaciteitsraming Tuindershof, bijlage bij Bestuursopdracht Tuindershof (17BIJ00723);
6. informatienota d.d. 23 juli 2019 over voortgang onteigening perceel Hoogseweg voor FES-project 
(1016522/1005877);
7. raadsvoorstel d.d. 12 november 2019 over aankoop Katwijkerlaan 5, inclusief bijlagen 1, 2 en 4 en 
raadsbesluit d.d. 19 december 2019 (1065416);
8. informatienota d.d. 5 december 2019 met beantwoording vragen over aankoop Katwijkerlaan 5 
(1082095/1023176);
9. raadsvoorstel d.d. 11 februari 2020 over aankoop Katwijkerlaan 3, inclusief bijlage 1 en raadsbesluit 
d.d. 19 maart 2020 (1092687);
10. raadsvoorstel d.d. 11 februari 2020 over grondaankoop nabij Katwijkerlaan 15, inclusief bijlagen 1, 2 
en 4 en het raadsbesluit van 19 maart 2020 (1072916);

b. de geheimhouding niet op te heffen ten aanzien van de overige in het ‘Overzicht bekrachtiging 
geheimhouding documenten vanaf september 2010 tot en met juli 2021‘  opgenomen documenten.

1264743 - Welstandjaarverslag 2020
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad via bijgevoegde informatienota het jaarverslag inzake uitvoering 
welstandsbeleid 2020 en het jaarverslag 2020 van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 'Dorp, Stad & Land' ter 
kennisneming aan te bieden.
   
1270511 - kwijtschelding voor AOW-gerechtigden
RBG, Raad oktober 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen te besluiten om met ingang van 1 januari 2022 bij de 
berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen de 
kosten van bestaan voor pensioengerechtigden te bepalen conform artikel 1a van de Nadere regels 
gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
 



1271355 - Trendstudie 2021
CST, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. de raad te informeren over de Trendstudie 2021 die in opdracht van de G40-steden en de M50-gemeenten, 

waaronder Pijnacker-Nootdorp, door Platform31 is samengesteld; 
2. de Concernstaf via het DT opdracht te geven om door Platform31 een lokale verdieping te laten 

samenstellen met specifieke gegevens over de ontwikkeling en toekomst van Pijnacker-Nootdorp en de 
regio, die na de verkiezingen gebruikt kan worden als het overdrachtsdocument voor de nieuwe 
collegevorming en bij het opstellen van het nieuwe coalitie- en bestuursakkoord.

 
1272042 - raadsvragen assimilatieverlichting
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de beantwoording van 
de vragen van de Partij voor de Dieren over ontheffing voor glastuinbouwbedrijven voor assimilatieverlichting.

1272441 - Controleprotocol gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021
CST, Raad september 2021
 
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen het Controleprotocol gemeente Pijnacker-Nootdorp 
2021 vast te stellen.
 
1272577 - Vaststellen Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
WKZ, Raad oktober 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp van de Bodemkwaliteitskaart en de Nota 
bodembeheer vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
  
1274150 - Regeling vervroegd uittreden
BDV

Het college heeft besloten:
1. de Regeling generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 per 1 oktober 2021 in te trekken en te 

bepalen dat de regeling van kracht blijft voor medewerkers die voor die datum hiervan gebruik 
maken;

2. vanaf 1 oktober 2021 tot en met 2025 de Regeling voor vervroegd uittreden beschikbaar te stellen 
voor medewerkers die daarvoor in aanmerking komen en daarbij:

a. de medewerker de keuzevrijheid te bieden om de RVU-uitkering in één keer of maandelijks 
(gedurende 36 maanden) uit te laten betalen;

b. de RVU-uitkering mee te laten stijgen met de jaarlijkse herziening van de RVU-drempelvrijstelling;
c. ook voor parttimers de volledige drempelvrijstelling te laten gelden;
d. de medewerker de keuze te bieden dat bij overlijden voor de AOW-leeftijd de RVU-uitkering overgaat 

naar de nabestaanden;
e. te bepalen dat in de periode vanaf heden tot de officiële ingangsdatum in bijzondere situaties 

maatwerk kan worden overwogen;
3. de kosten als volgt te dekken: 
a. bij maandelijkse uitbetaling komen de kosten ten laste van de P-begroting van de betreffende afdeling 

en worden, voor zover mogelijk, budgettair neutraal gedekt door de voordelen die binnen diezelfde P-
begroting ontstaan, bijvoorbeeld door het aannemen van een jongere of minder ervaren medewerker;

a. bij eenmalige uitbetaling komen de kosten ten laste van de reserve Bedrijfsvoering en de voordelen op 
de P-begroting van de betreffende afdeling vloeien terug naar de reserve Bedrijfsvoering. Dit zal aan 
het eind van elk boekjaar verrekend worden; 

b. indien aan het einde van het jaar blijkt dat er binnen de reguliere P-begroting van de betreffende 
afdeling geen dekking is zal concernbreed gekeken worden naar de dekking.

 



1274406 – Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022
 RBG, raad september 2021
 
Het college heeft besloten:

a. de nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 
Pijnacker-Nootdorp 2021/2022 vast te stellen;

b. de raad voor te stellen:
1. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022’ met inachtneming 

van de wijzigingen, zoals vermeld in de staat van wijzigingen, als ontwerpbestemmingsplan 
‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022’ vast te stellen; en

2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen. 
 
1275253 - benoeming nieuw lid adviesraad sociaal domein
BEL
 
Het college heeft besloten mevrouw U. Middelburg-Soebhan te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal 
Domein voor een periode van 4 jaar;
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 7 september 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


