BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 17 mei 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
1323089 - Aanwijzing lokale publieke omroep 2022-2027
BEL, Raad juni 2022
Het college heeft besloten:
1.
de raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de vraag
of Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp en Stichting Pijnacker-Nootdorp Actueel voldoen aan de
Mediawet 2008;
2.
de raad te vragen een voorkeursadvies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media
voor aanwijzing van Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp of Stichting Pijnacker-Nootdorp Actueel als
lokale publieke media-instelling voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de komende 5 jaar.
1325608 - Voortgangsrapportage projecten 1-1-2022
ONT, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota over de voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2022 vast
te stellen en aan te bieden aan de raad.
1334348 - Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen
BEL, Raad juni 2022
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen vast te stellen;
2. voor het opstellen van dit Omgevingsprogramma een budget van € 155.000 beschikbaar te
stellen3. de financiële gevolgen te dekken uit de bestemmingsreserve ‘Implementatie
Omgevingswet‘ en te verwerken in de Najaarsnota 2022 en Begroting 2023.
1335616 - Verkeersbesluit instellen lengtebeperking Schimmelpenninck van der Oyeweg en Tomatenlaan in
Delfgauw
WKZ
Het college heeft besloten een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een verbod op voertuigen
langer dan 12 meter over de Schimmelpenninck van der Oyeweg en Tomatenlaan in de bebouwde kom van
Delfgauw.
1336616 - Locatie afvalcontainer HZ01 Molenaarstraat vrijgeven voor inspraak
WKZ
Het college heeft besloten:
1.
overeenkomstig het bijgevoegde besluit een locatie aan de Molenaarstraat te Delfgauw vast
te stellen als locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse)
inzamelvoorziening en deze locatie vrij te geven voor zienswijze;
2.
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme
openbare voorbereidingsprocedure
1337025 - Kadernota 2022

BDV, Raad juni 2022
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de Kadernota 2022 en de geactualiseerde investeringsplanning vast te stellen;
2. de mutaties:
a. in de begroting 2022 vast te stellen via een begrotingswijziging;
b. in de jaarschijven 2023-2026 te verwerken in de concept Programmabegroting 2023
c. in de algemene reserve en bestemmingsreserves vast te stellen;3. de volgende nieuwe reserves te
openen:
a. de bestemmingsreserve Beschermd wonen/Beschermd thuis;
b. de bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang.
1336007 - Vaststelling beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
BEL, Raad juni 2022
Het college heeft besloten:
1. de nota van beantwoording zienswijzen en de bijbehorende staat van wijzigingen vast te stellen;
2. de raad voor te stellen de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen conform
bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit.
1338137 - Start procedure bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023'
RBG, Raad juni 2022
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1.
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ vast te
stellen en in procedure te brengen; en
2.
de in het voorontwerp opgenomen ontwikkelingen, waarvoor ter realisatie daarvan een
vergunning ingevolge de Wabo noodzakelijk is aan te wijzen als categorie van gevallen waarin een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.
1338566 - Bestuursopdracht WVG gebieden
ONT
Het college heeft besloten:
1.
De bestuursopdracht Transformatiegebieden vast te stellen en de ambtelijke organisatie
opdracht te geven om te starten met de initiatieffase van Overgauw, Balijade, Dwarskade en de
Rijskade
2.
De raad voor te stellen bij de Najaarsnota 2022 een voorbereidingsbudget van € 450.000 ter
beschikking te stellen en deze te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.
1338771 - Jaarstukken 2021
BDV, Raad juni 2022
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2021;
2. Aan de raad voor te stellen:
- de Jaarstukken 2021 vast te stellen en het voordelige resultaat van € 12,592 miljoen over het
boekjaar 2021 toe te voegen aan de algemene reserve;
- een nieuwe bestemmingsreserve Civiele kunstwerken te vormen;
- een nieuwe voorziening beheer Wandelbos Laakweg te vormen;
- een bedrag van € 3.965.202 te onttrekken aan de algemene reserve en dat bedrag als volgt te
bestemmen:
a. een bedrag van € 10.000 te bestemmen voor Schetsontwerp Delftsestraatweg Delfgauw;
b. een bedrag van € 12.000 te bestemmen voor vergoeding uitvoeringskosten Tozo;

c. een bedrag van € 20.000 te bestemmen voor veteranenconcert 2022;
d. een bedrag van € 21.250 te bestemmen voor project gebiedsvisie
(bedrijventerreinenstrategie);
e. een bedrag van € 25.000 te bestemmen voor verkeerveiligheidscampagne rotondes;
f. een bedrag van € 25.000 te bestemmen voor uitvoeringsagenda economische visie;
g. een bedrag van € 25.000 te bestemmen voor bouwrijp maken terrein Stanislas;
h. een bedrag van € 26.650 te bestemmen voor motie verduurzaming woningen particulieren;
i. een bedrag van € 30.000 te bestemmen voor verkeersveiligheidsonderzoek Kerkweg;
j. een bedrag van € 31.800 te bestemmen voor externe ondersteuning onrechtmatig gebruik
(uitvoeringsplan sociaal domein);
k. een bedrag van € 40.000 te bestemmen voor waterklimaatplan verwijderen duikers;
l. een bedrag van € 52.600 te bestemmen voor bouwrijp maken terrein Kraaienest;
m. een bedrag van € 70.000 te bestemmen voor projectplannen glastuinbouw en Greenport;
n. een bedrag van € 100.000 te bestemmen voor verkeersveiligheidsmaatregelen rotondes;
o. een bedrag van € 120.000 te bestemmen voor aanleg groenvoorzieningen aan de Zijdeweg;
p. een bedrag van € 130.000 te bestemmen voor verbouwings- en verhuiskosten diverse scholen
(programma huisvesting onderwijs 2022);
q. een bedrag van € 169.700 te bestemmen voor de uitvoeringskosten 2022 KOT gedupeerden;
r. een bedrag van € 215.000 te bestemmen voor de storting van corona compensatie in de
bestemmingsreserve financiële gevolgen corona;
s. een bedrag van € 545.602 te bestemmen voor de dotatie aan de bestemmingsreserve Sociaal
Domein;
t. een bedrag van € 852.783 te bestemmen voor nieuw te vormen bestemmingsreserve Civiele
kunstwerken;
u. een bedrag van € 1.442.817 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
1340437 - Raadsplanner juni tot en met december 2022
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden juni tot en
met december 2022 vast te stellen.
1341090 - Reactie op vragen over ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021
RBG
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met een reactie op de vragen over het
ontwerpbestemmingsplan “Ackerswoude 2021”
Vastgesteld in de collegevergadering van 24 mei 2022
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