
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 8 maart 2022

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

1321958 - Procesinformatienota raad Oekraïne oorlog (via spoedprocedure d.d. 3 maart 2022)

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen.

1308256 - vooroverlegplan bouw schuur Overgauwseweg 50 Pijnacker
RBG

Het college heeft besloten:
1. Onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een loods voor de opslag
van werk- en voertuigen op het perceel Overgauwseweg 50;
2. Aanvrager middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te brengen van uw besluit.

1314472 - Ontwikkelingen Jeugdbescherming
BEL

Het college heeft besloten de informatienota over de ontwikkeling van Jeugdbescherming vast te stellen.

1317086 - Wijziging Individuele studietoeslag (IST)
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de (wettelijke) wijziging van de Participatiewet per 1 april 2022 waarmee de
regeling studietoeslag uniform wordt geregeld;
2. de meerkosten voor de uitvoering van deze regeling in 2022 (inschatting € 30.000 - € 45.000) ten
laste te brengen van de bestaande budgetten bijzondere bijstand en bij de Kadernota 2023 in een
structureel voorstel te voorzien;
3. de raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de gewijzigde regeling
studietoeslag.

1317272 - verkoop aan Stedin (Sportlaan) tbv trafo
ONT

Het college heeft besloten:
1. een perceel grond gelegen aan de Sportlaan nabij P1 te Pijnacker, kadastraal bekend gemeente
Pijnacker, sectie A, nummer 1699 (gedeeltelijk) ongeveer groot 28 m² zoals op de tekening met
kenmerk GEO20220010 d.d. 10-02-2022 gearceerd aangegeven te verkopen voor de koopprijs van
€ 5.320,- excl. BTW, en verder onder de voorwaarden zoals uitgewerkt in de koopovereenkomst,
concept versie dd. 23-02-2022;
2. het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren om de verdere definitieve afwikkeling van de
koopovereenkomst te verzorgen.



1317277 - Ruiling van gronden met PZH
ONT

Het college heeft besloten:
tot ruiling met gesloten beurzen van gronden nabij de rotonde N470/Zijdeweg waarbij:
a. de gemeente koopt van de provincie Zuid-Holland het perceel kadastraal bekend gemeente
Pijnacker, sectie B, nummer 6242, ter grootte van 25 m2 en;
b. de provincie Zuid-Holland van de gemeente koopt de percelen kadastraal bekend gemeente
Pijnacker, sectie B, nummer 6083 ter grootte van 665 m2 en nummer 6179 gedeeltelijk ter grootte
van circa 560 m2.

1317538 - Planning omgevingsprogramma's
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten overeenkomstig bijgaande informatienota de raad te informeren over de planning 
van de omgevingsprogramma’s als uitvoering van de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050.

1317701 - Aanbestedingsproces keuze architect SCC Pijnacker
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad met bijgevoegde informatienota te informeren over het 
aanbestedingsproces van de architect
keuze en het ontwerp van het project Sociaal Cultureel Centrum.

1318573 - Ondersteuning CTB - Grand Café 1837
BEL

Het college heeft besloten:
1. Grand Café 1837 een subsidie toe te kennen van € 5.622,21 op grond van de Regeling ondersteuning
naleving controleplicht coronatoegangsbewijs (CTB) door toepassing van de hardheidsclausule;
2. het subsidiebedrag van € 5.622,21 ten laste te brengen op budgetnummer 629050.43800.

1318675 - vragen PvdD, geothermiebron Noukoop
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota beantwoording van de vragen van de Partij voor de Dieren vast te 
stellen.

1319694 - Afhandeling motie IKC Josephschool Pijnacker Noord
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad te informeren over de afhandeling van motie 2020.02 betreffende de 
vorming van een IKC bij de Josephschool voor 0 – 12 jaar door middel van bijgaande informatienota.

1319728 - machtiging tot het voeren van verweer

Het college heeft besloten de heer Huith van Croon advocaten te machtigen voor het voeren van verweer 
namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de kort geding procedure met zittingsdatum 22 maart 2022, 
inzake de voorlopige gunningsbeslissing in de aanbestedingsprocedure voor een Loonwaarde meetinstrument.

1321043 - Plan van aanpak opstellen bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023'
RBG



Het college heeft besloten het plan van aanpak bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 
2022/2023' vast te stellen.

1321949 - Mogelijkheden locaties opvang Oekraïne vluchtelingen
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Realiseren van kortlopende en tijdelijke opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee een 
bijdrage te leveren aan de taakstelling van de Veiligheidsregio Haaglanden. Het streven is om per 18 maart 
2022 te voorzien in de eerste kortlopende opvang.
2. In afwachting van de realisatie van tijdelijke opvang, afspraken te maken met hotel Van der Valk te Nootdorp 
over het beschikbaar stellen op korte termijn van 15 tot 25 kamers. Indien de veiligheidsregio hiertoe 
aanleiding ziet, het aantal kamers uitbreiden naar maximaal 50.
3. Op basis van de vertrouwelijke notitie “Inventarisatie mogelijkheden locaties voor opvang Oekraïense 
vluchtelingen” de locatie(s) inclusief bestaande gebouwen aan te wijzen voor onderzoek om de haalbaarheid 
voor realisatie te toetsen en de kosten hiervan in beeld te brengen.
4. De kosten voor besluitpunten 1,2 en 3 voorlopig te dekken uit de reserve Huisvesting statushouders, en dit 
te verwerken in de kadernota 2022.
5. De raad te informeren over het besluit van uw college en vervolgproces, met bijgaande Informatie-nota.
6. De vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over opvang aan Oekraïense vluchtelingen te 
beantwoorden middels bijgaande Informatienota.

1322458 - vragen Partij voor de Dieren over eventuele relatie Pijnacker-Nootdorp met Gazprom of Rusland
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van de Partij voor de 
Dieren over eventuele relatie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met Gazprom of Rusland vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 maart 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra B.D. Lugthart
secretaris burgemeester


