
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 14 september 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

1260509 - Wijkpark Klapwijk - Definitief ontwerp vaststellen
WKZ 

Het college heeft besloten het bijgevoegde gewijzigde voorlopig ontwerp Wijkpark Klapwijk vast te stellen.

1268615 - voortgangsrapportage projecten per 1-7-2021
ONT, Raad oktober 2021

Het college heeft besloten de informatienota over de voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2021 vast te 
stellen.

1268850 - Beleidsplan schuldhulpverlening 2021 – 2025
BEL, Raad oktober 2021

Het college heeft besloten:
1. de gemeenteraad voor te stellen het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 Pijnacker-Nootdorp
vast te stellen, met daaruit als belangrijkste punten:
a. de aanpak op schuldhulpverlening is integraal;
b. we zetten ons in voor maatwerk: welke vorm van schuldhulpverlening we inzetten en welke
partners we daarbij betrekken is afhankelijk van de situatie waarin de cliënt zich bevindt en welke
oorzaak aan de situatie ten grondslag ligt;
c. we zetten in op het behouden, versterken en vergroten van iemands motivatie. We werken, waar
mogelijk, aan het bestendigen en het uitbreiden van de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van onze inwoners. Hierbij houden we rekening met de mentale
draagkracht van een inwoner;
d. we sluiten niemand op voorhand uit van schuldhulpverlening: elke inwoner is welkom;
e. we borgen de kwaliteit van onze dienstverlening door gebruik te maken van kwalitatieve en
kwantitatieve monitoring;
f. de samenwerking met onze partners is van groot belang voor het succes van de aanpak;
g. jaarlijks hebben we € 85.783 beschikbaar voor de uitvoering van het beleidsplan;
2. de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

1278056 - Subsidieaanvraag Centrumlijn
ONT

Het college heeft besloten het project Centrumlijn aan te melden voor een subsidiebijdrage uit de 
Woningbouwimpuls en, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, in te stemmen met 
medebekostiging van het financiële tekort. 

1272402 - Ontwikkeling Centrumlijn
ONT, Raad oktober 2021

Het college heeft besloten:
1. in het kader van de ontwikkeling van de locatie Centrumlijn in Pijnacker Zuid:
a. het Ambitiedocument Centrumlijn Noord d.d. 31 mei 2021 vast te stellen en de Europese
aanbesteding voor grondverkoop en ontwikkeling van Centrumlijn Noord te starten;



b. het Beeldregieplan Centrumlijn Zuid d.d. 21 juni 2021 vast te stellen en overleg met Heijmans
Vastgoed te starten over grondverkoop en ontwikkeling van Centrumlijn Zuid;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met partiële herziening van bestemmingsplan Keijzershof 2018
door middel van een verkorte procedure.

1274803 - HNI Droppinghof en Zuster Gerarduslaan
WKZ

Het college heeft besloten voor de Droppinghof en de Zuster Gerarduslaan bij de invoering van HNI over te 
gaan van de inzamelmethode met ondergrondse containers naar de reguliere methode van inzameling met 
minicontainers voor de grondstoffen en de bewoners hierover met de bijgaande brief te informeren.

1276469 - Halfjaar rapport afvalinzameling
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten bijgaande voortgangsinformatie over de resultaten van HNI over de eerste zeven 
maanden van 2021 vast te stellen en ter informatie aan de raad door te leiden.

1278839 - vragen PvdD (opvang Afghanen)
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van de Partijen voor de Dieren over de opvang van 
Afghanen vast te stellen.

280161 - Informatie rondom "VOBP Ackerswoude 2021"
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten bijgevoegde informatienota vast te stellen met een overzicht van locaties in 
Ackerswoude met de bestemming “Woongebied” of een wijzigingsbevoegdheid.

1280559 - Beantwoording Raadsvragen nav Zienswijze evaluatie GR GGD & VT
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota (berichtnummer: 1148419), waarin de vragen die gesteld zijn 
tijdens de raadsvergadering van 9 september 2021 naar aanleiding van de behandeling van de zienswijze 
startdocument evaluatie GR GGD & VT beantwoord worden, vast te stellen.

1280584 - Beantwoording vragen raad bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022'
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van vragen vanuit de raad over het bestemmingsplan 
'Verzamelplan PijnackerNootdorp 2021/2022' vast te stellen en bijgevoegde informatienota naar de raad te 
sturen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 september 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

H. Hulswit mw. F. Ravestein
secretaris (plv.) burgemeester




