
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 6 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
1368020 - Informatienota verlenging maatregelen Parade (via spoedprocedure 31 augustus 2022)

Het college heeft besloten de informatienota over de verlenging van het cameratoezicht en het 
samenscholingsverbod in het centrumgebied van Nootdorp vast te stellen.

1315499 - Zienswijze 4e Wijziging GR ODH
WKZ, Raad oktober 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om bijgaande concept zienswijze op het ontwerpbesluit tot 
vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen

1355456 - Heroverweging weigering omgevingsvergunning Vlielandselandseweg 81
RBG

Het college heeft in heroverweging alsnog een vergunning te verlenen voor het bouwen van een dakopbouw 
op het perceel Vlielandseweg 81 in Pijnacker.

1358522 - Vaststellen uitvoeringsagenda transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en 
Maatschappelijke Opvang naar Maatschappelijk Wonen
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. de ’Uitvoeringsagenda Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2026' 
vast te stellen; 
2. vanuit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen een bedrag van €120.000 op te nemen in de 
Najaarsnota 2022 voor de uitvoering van de ’Uitvoeringsagenda Transformatie Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang 2022-2026'; 
3. de raad over de Uitvoeringsagenda Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
2022-2026' te informeren; 
4. na vaststelling door uw college een presentatie aan de Adviesraad Sociaal Domein te geven over de 
’Uitvoeringsagenda Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2026'.

1360200 - Voortgangsrapportage projecten per 1-7-2022
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota over de voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2022 vast te 
stellen.

1361454 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022'
RBG, Raad oktober 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:



1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-
Nootdorp 2021/2022', inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022’ gewijzigd vast te stellen; en
3. geen exploitatieplan vast te stellen

1361532 - Startnotitie Ruimtelijke visie Oranjepark
ONT, Raad oktober 2022

Het college heeft besloten:
1. de startnotitie Ruimtelijke visie Oranjepark vast te stellen;
2. een voorbereidingskrediet van € 400.000,-- beschikbaar te stellen voor de definitiefase van het 
project Oranjepark (ruimtelijke visie) en de kosten hiervan ten laste te brengen van de algemene 
reserve.

1363250 - Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraïne
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. de locatie Nootdorpseweg 2-4 te Pijnacker aan te wijzen als locatie voor tijdelijke huisvesting van 50 
vluchtelingen uit Oekraïne en hiervoor een kruimelprocedure te starten;
2. te starten met het treffen van geluidwerende maatregelen op de locatie;
3. de raad voor te stellen in de Najaarsnota 2022 een extra investeringsbudget van € 1.430.000 
beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van woonunits;
4. de raad voor te stellen om in de Najaarsnota 2022 de Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten 
Woonunits vanuit de algemene uitkering aan te vullen met € 1.430.000 ter dekking van de 
kapitaallasten;
5. de levering van woonunits door middel van een versnelde Europese procedure te starten;
6. de raad hierover op korte termijn via een verzamelbrief te informeren.

1366535 - Reactie raad op ontwerp Regionaal Risicoprofiel -en Regionaal Beleidsplan 
rampenbestrijding en crisisbeheersing 2023-2026
WKZ, Raad oktober 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen zijn reactie, overeenkomstig bijgaand concept, op het 
ontwerp Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2023-
2026 van de Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen.

1367222 - Vaststellen beleidsnota Woningvoorraad, Parapluplan 2022 en 1e herziening 
Huisvestingsverordening 
BEL/RBG,  Raad oktober 2022

Het college heeft besloten:
De raad:
1. door middel van bijgevoegde informatiebrief te informeren over de beantwoording van de vragen 
van de fracties van D66 en CDA;
2. door middel van bijgevoegde informatiebrief te informeren over de beantwoording van de vragen 
van de fractie Graafland;
3. voor te stellen om de Nota van beantwoording zienswijzen inclusief Staat van Wijzigingen 
‘Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan 2022, Ontwerp 1e herziening Huisvestingsverordening 
Pijnacker-Nootdorp 2019-2023 en Ontwerp Beleidsnota Woningvoorraad’ vast te stellen;
4. voor te stellen om de Beleidsnota Woningvoorraad gewijzigd vast te stellen;
5. voor te stellen om de 1e herziening van de Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019-2023 
gewijzigd vast te stellen;



6. voor te stellen om het bestemmingsplan Parapluplan 2022’ overeenkomstig het ontwerp zoals dat 
met ingang van 3 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van 
de wijzigingen daarop, zoals vermeld in de Staat van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
7. voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen.

1367270 - Informatienota raadsvragen ontwerpbestemmingsplan "Ackerswoude 2021"

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met betrekking tot raadsvragen over het 
ontwerpbestemmingsplan "Ackerswoude 2021".

1367569 - Verlenging verlenen uitstel start uitbreiding Stanislas College
BEL

Het college heeft besloten:
1. Aan Lucas Onderwijs uitstel te verlenen tot en met 1 oktober 2023, voor bekostiging van de 
permanente uitbreiding van het Stanislas College te Pijnacker, conform artikel 16, lid 3b van de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015.
2. Lucas Onderwijs hierover te informeren door middel van bijgaande beschikking

1367790 - Informatienota raad opvang vluchtelingen en landelijke ontwikkelingen
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. De ambtelijke organisatie opdracht te geven te onderzoeken óf en op welke wijze de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp een bijdrage kan leveren aan de crisisnoodopvang asielzoekers binnen de taak 
van de Veiligheidsregio Haaglanden; 
2. De raad middels bijgaande brief te informeren over de landelijke ontwikkelingen en de voortgang 
van de vluchtelingenopvang en de realisatie van de tijdelijke huisvesting in de gemeente

1367922 - Raadsplanner oktober 2022 tot en met april 2023
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden oktober tot 
en met december 2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 13 september 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke Björn Lugthart
secretaris burgemeester


