
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 9 november 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

1200133 - Wijziging Regeling integriteit 2020 en Regeling communicatieapparatuur 2020
CST

Het college heeft besloten:
1. vast te stellen de 1e  wijziging van de Regeling integriteit gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020;
2. in te trekken de Regeling communicatieapparatuur gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020;
3. vast te stellen de Bruikleenovereenkomst ICT-middelen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021.

1274846 - Bestuursopdracht Evaluatie (bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022
CST

Het college heeft besloten de bestuursopdracht ‘Evaluatie (bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022 & 
Overdrachtsdocument voor de nieuwe raad’ vast te stellen.

1283064 - Regiovisie Transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijke 
Opvang naar Maatschappelijk Wonen 2022-2026
BEL, Raad december 2021

Het college heeft besloten:
1. onder voorbehoud van toestemming van de raad de centrumregeling Beschermd Wonen,
Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang DWO-regio 2022-2026, te treffen en hiermee akkoord
te gaan met de in artikel 8 vastgelegde financiële afspraken over de daarbij behorende regionale
budgetten;
2. de raad voor te stellen:
a. uw college toestemming te verlenen de centrumregeling Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en
Maatschappelijke Opvang DWO-regio 2022-2026 te treffen;
b. de regiovisie Transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van
Maatschappelijke Opvang naar Maatschappelijk Wonen 2022-2026 vast te stellen;
c. bij de jaarrekening 2022 een nieuwe bestemmingsreserve Beschermd Wonen te openen en daarin
de gelden die vanuit de centrumgemeente Delft worden overgeheveld te storten.

1284321 - Verordening commissie bezwaarschriften
CST, Raad december 2021

Het college heeft besloten:
1. de commissie bezwaarschriften in te stellen (bevoegdheid burgemeester en college);
2. de raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften Pijnacker-Nootdorp vast te
stellen.

1286670 - Aanpassing Reglement Burgerlijke Stand ivm huwelijk op zondag
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten het Reglement burgerlijke stand Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen.

1287765 - Areaal Gladheidbestrijding 2021-2022
WKZ, Actieve informatieplicht



Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde routes op de kaart “Areaal Gladheidbestrijding 
2021-2022” en de raad hierover met bijgaande informatienota te informeren.

1288934 - Vaststellen Inkoopvisie H5
BEL, Raad december 2021

Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen de H5 Inkoopvisie Ondersteuning vast te stellen.
2. De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen en de raad hierover te
informeren.

1290223 - Beslissing op verzoek Burning Wood Stook B.V.
RBG

Het college heeft besloten het verzoek af te wijzen omdat er geen reden zijn om van de vastgestelde 
tarieventabel af te wijken.

1290293 - Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
BEL, Raad december 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen :
1. de ontwerp-beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen;
2. de ontwerp-beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vrij te geven voor zienswijzen.

1290468 - tweede tussenevaluatie GR MRDH
CST

Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de uitnodigingsbrief van de MRDH aan het college om deel te nemen aan de
Tweede tussenevaluatie GR MRDH.
2. In te stemmen met het voorstel van de raad om in de Klankbordgroep MRDH één gezamenlijke
bestuurlijke reactie aan de MRDH voor te bereiden en via het college aan de raad voor te leggen.

1290880 - Nadere regeling ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. een budgetplafond ter hoogte van het beschikbare gestelde budget, te weten € 143.428,
vast te stellen voor ondersteuning aan ondernemers en organisaties ten behoeve van de
uitvoering van controles op coronatoegangsbewijzen (QR-codes ofwel CTB-controles);
2. de Nadere regeling ondersteuning naleving controleplicht op coronatoegangsbewijzen vast
te stellen en de bevoegdheid te besluiten op de aanvragen te mandateren aan het
afdelingshoofd Beleid;
3. de kosten voor de regeling te dekken uit het beschikbaar gestelde budget en dit te
verwerken bij de Jaarstukken 2021;
4. de raad hierover te informeren middels de stand van zaken brief Covid-19.

1291115 - Raadsplanner december 2021 tot en met februari 2022
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raadsplanner voor de maanden december 2021 tot en met februari 2022 vast te 
stellen en de
agendacommissie hierover met bijgaande brief te informeren.

1291423 - Vaststelling bestemmingsplan 'Hart van Nootdorp'



RBG, Raad december 2021

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Nootdorp', inclusief
de staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan ‘Hart van Nootdorp’ gewijzigd vast te stellen; en
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

1292154 - wijziging programma Centrumlijn en gevolgen Grex
ONT, Raad december 2021

Advies 
1. de raad voor te stellen in te stemmen met:
a. de wijziging van het programma en de realisatie van 500 woningen in het deelgebied Centrumlijn
toe te staan, waarvan 40% sociaal, 34% bereikbaar en 26% duur;
b. de financiële gevolgen van de onder 1 genoemde wijzigingen te verwerken in de grondexploitatie
Pijnacker-Zuid bij de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2022;
2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij de aanbiedingsnota gevoegde bijlage 4 en de
raad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 16 november 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


