
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 13 september 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

1370396 - Tijdelijke portefeuilleverdeling naar aanleiding van ontslag wethouder Jense-van Haarst (via 
spoedprocedure 8 september 2022)
CST

Het college heeft besloten de volgende tijdelijke portefeuilleverdeling vast te stellen;
a. wethouder Van Kuppeveld: Ruimtelijke Ordening en Economie;
b. wethouder Van de Gevel: Duurzame mobiliteit en klimaatbestendig Klapwijk;
c. wethouder Van Bijnen: Water en Klimaat;

en hiertoe het Besluit tot eerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling 2022 vast 
te stellen.

1354465 - Vaststellen geluidsbelastingkaarten over 2021
WKZ

Het college heeft besloten:
1. vast te stellen de geluidsbelastingkaart over 2021;
2. de raad te informeren via bijgaande informatienota.

1360208 - Opheffen geheimhouding
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
a. ten aanzien van de volgende documenten de geheimhouding op te heffen:
1. brief van college aan raad d.d. 8 november 2011, kenmerk 11UIT03566, over stand van zaken 
Boezem II;
2. brief van college aan raad d.d. 10 november 2011, kenmerk 11INT00297, over bijdrage aan 
oplossing voor de gas- en oliebijvangst bij twee tuinders;
3. bijlage 1 bij aanbiedingsnota d.d. 14 februari 2012, kenmerk 12INT00285 ‘Schadeloosstellings-
berekening d.d. 14 september 2011, met betrekking tot de manage van de Landelijke 
Rijvereniging en Ponyclub het Blauw Gele Vendel aan de Monnikenweg 4 te Pijnacker’;
4. brief wethouder Beheer Openbare Ruimte aan de raad d.d. 24 april 2012, kenmerk 12INT01639, 
beantwoording vragen over Avalex naar aanleiding van commissie Bestuur op 19 april;
5. brief wethouder Beheer Openbare Ruimte aan de raad d.d. 21 september 2012, kenmerk 
12UIT12908, naar aanleiding van aanvullende vragen over Avalex;
6. bijlage 5 bij aanbiedingsnota d.d. 18 september 2012, kenmerk 12INT04379, Ackerswoude, 
definitieve essentiekaart en verkeersstructuren ‘Financiële afwegingen Verkeersstructuur, Knoop 
Klapwijkseweg/Oostlaan/Vlielandseweg’;
7. bijlage 1 bij aanbiedingsnota d.d. 27 november 2012, kenmerk 12INT06196 
‘Schadeloosstellingsberekening verplaatsing Blauw Gele Vendel naar Hoogseweg 27 te Pijnacker’;
8. bijlage 1 bij informatienota d.d. 17 december 2013, kenmerk 13INT08903, over 
jongerenhuisvesting;
9. bijlage 3 bij informatienota d.d. 21 april 2015, kenmerk 15INT03714, over Dorpsstraat 40 te 
Nootdorp ‘Taxatierapport Dorpsstraat 40 te Nootdorp, 3 mei 2010’;



10. informatienota d.d. 14 februari 2017, kenmerk 17INT01594, beantwoording vraag over 
Tuindershof, bestuursopdracht;
11. informatienota d.d. 1 oktober 2019, kenmerk 1045791/1012542, beantwoording schriftelijke 
vragen voortgang inkoop jeugdhulp;
12. informatienota d.d. 12 maart 2020, kenmerk 1107026/1039164, beantwoording raadsvraag over 
monumentenstatus Katwijkerlaan 3 te Pijnacker;
13. informatienota d.d. 15 december 2020, kenmerk 1209904/1088595, Financiële aspecten 
reconstructie Delftsestraatweg;
b. de geheimhouding niet op te heffen ten aanzien van de overige in het ‘Overzicht bekrachtiging 
geheimhouding documenten vanaf september 2010 tot en met juli 2022’ opgenomen documenten

1370246 - Informatienota uitspraak Raad van State 2014
RBG

Het college heeft besloten de informatienota over de uitspraak van de Raad van State uit 2014 over de 
Oostelijke Randweg vast te stellen.

1367416 - SWOP-Automaatje
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten: 
1. In te stemmen met het project SWOP AutoMaatje;
2. Voor de éénmalige kosten een bedrag van € 32.000 op te nemen uit de stelpost Enecogelden en dit 
verwerken in de Najaarsnota 2022;
3. De raad conform bijgaande informatienota te informeren

1368102 - DVO Avalex 2023
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten met Avalex de Dienstverleningsovereenkomst Pijnacker-Nootdorp en Avalex 2023 
(DVO) aan te gaan en de raad hierover te informeren met de bijgaande informatienota.

1369818 - SPUK IJZ aanvraag 3e en 4e tranche zwembad De Viergang / Sportfondsen PN B.V.
BEL

Het college heeft besloten:
1. een financiële tegemoetkoming aan Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp BV te verstrekken van 
€ 104.824, ter dekking van het tekort over de periode november 2021 tot en met januari 2022, als 
gevolg van de door de Rijksoverheid opgelegde coronamaatregelen;
2. ter compensatie voor de onder beslispunt 1 genoemde financiële tegemoetkoming aan Sportfondsen
een SPUK IJZ aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid;
3. Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp BV hierover te informeren door middel van bijgaande brief;
4. de financiële gevolgen mee te nemen in de Najaarsnota 2022.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 september 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,



Edwin Wernke Björn Lugthart
secretaris burgemeester


