
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 19 april 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

1294553 - ENSIA 2021 externe audit
CST

Het college heeft besloten de collegeverklaring 2021 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen

1311497 - ’s-Gravenweg 35, ontwikkeling industrie terrein Héron en bebouwing
RBG

Het college heeft besloten de aanvraag tot tegemoetkoming in de planschade voor het perceel ’s-Gravenweg 
35 te Nootdorp afwijzen.

1318920 - Overeenkomst met Regionaal Energieloket
CST

Het college heeft besloten:
1. met Regionaal Energieloket B.V. de overeenkomst energieloket aan te gaan;
2. met Regionaal Energieloket B.V. de verwerkersovereenkomst aan te gaan.

1325575 - Ontwerp begrotingswijzing 2022, ontwerp begroting 2023 en jaarrekening 2021 GR GGD & VT 
Haaglanden
BEL

Het college heeft besloten:
1. het op grond van de eindafrekening 2021 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis 
Haaglanden te ontvangen bedrag van € 54.000 te verwerken in de Najaarsnota 2022 ten gunste van het 
begrotingssaldo;
2. de raad voor te stellen overeenkomstig bijgevoegde brief zijn zienswijze vast te stellen over 
de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis 
Haaglanden

1330416 - Kavelruil Zuidpolder van Delfgauw – Weidevogelkerngebied
BEL

Het college heeft besloten:
1. tot het aangaan van een grondruil, waarmee de gemeente haar percelen in de Zuidpolder van Delfgauw, 
kadastraal bekend gemeente Pijnacker, sectie D, nummers 132, 133, 134, 135, 136, 168, 488 en 489 ruilt tegen 
de percelen kadastraal bekend gemeente Pijnacker, sectie D, nummers 72, 73,76, 444, 493, 494, 508, 509, 510, 
523, 527 en sectie H, nummer 1259 van verschillende eigenaren in de Zuidpolder van Delfgauw, onder 
ontvangst van een toegift ter hoogte van € 31.137 en verder onder de voorwaarden zoals uitgewerkt in 
bijgevoegde concept ruilovereenkomst;
2. de toegift te oormerken voor het dekken van toekomstige uitgaven binnen het project en dit te verwerken in 
de Kadernota 2022.

1331682 - Aanbesteding IKC Mariaschool
BEL, Actieve informatieplicht



Het college heeft besloten:
1. Kennisnemen van het resultaat van de aanbesteding van IKC Mariaschool;
2. Besluiten de raad en het schoolbestuur SKOP hierover te informeren door middel van respectievelijk 
bijgaande informatienota (bijlage 1) en concept brief (bijlage 2).

1331925 - Zelfevaluatie Woz ENSIA 2021
RBG

Het college heeft besloten:
1. de Verantwoordingsrapportages 2021 WOZ van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vast te stellen;
2. in te stemmen met de voorgestelde verbetermaatregelen.  

1331929 - Advies inzake tijdelijk winningsplan Nootdorp Oost I en II
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de adviezen van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp inzake tijdelijk 
winningsplannen Nootdorp Oost I en II aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
2. de raad te informeren met bijgevoegde informatienota.

1333504 - Tijdelijke uitbreiding (corona) terrassen
WKZ

Het college heeft besloten de tijdelijk toegestane uitbreiding van de terrassen voor de horeca te verlengen tot 
31 oktober 2022.

Vastgesteld in de collegevergadering van 26 april 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


