
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 18 oktober 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

1377866 - Toezenden nadere informatie vaststelling bestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 

2021/2022' (spoedprocedure 13 oktober 2022)

Het college heeft besloten de raad informatienota met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 

'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022' toe te sturen en daarmee de toezegging 2022.34 af te handelen.

1075546 - Regeling adviescommissies college 2022 c.a.

CST

Het college heeft besloten:

1. de Regeling adviescommissies college 2022 vast te stellen;

2. de reactie op de opmerkingen van het Milieuplatform over het concept-reglement voor het 

Milieuplatform vast te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief;

3. het ontwerpreglement voor het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen;

4. de volgende leden en de voorzitter van het Milieuplatform met ingang van de inwerkingtreding van 

het Reglement Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp 2022 te benoemen voor een periode van vier 

jaar:

a. de heer P. Clabbers (voorzitter);

b. de heer S. Sliggers (bewonersvereniging Delfgauw);

c. de heer R. Smokers (NMP);

d. mevrouw P. Graafland (bewonersvereniging Pijnacker-Noord);

e. de heer H. Wever (individueel lid);

f. de heer W. Luscuere (individueel lid);

5. het Reglement Sportplatform Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen;

6. het volgende lid van het Sportplatform met ingang van 30 maart 2022 her te benoemen voor een 

periode van vier jaar:

a. de heer P.J.A. Bucx;

b. mevrouw S. Snel;

c. mevrouw N. de Vroome:

7. het Reglement Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen;

8. de volgende leden en de voorzitter van het Cultuurplatform met ingang van 30 maart 2022 her te 

benoemen voor een periode van vier jaar:

a. de heer D. Langendoen (voorzitter);

b. mevrouw C. Grootenboer;

c. de heer W.J. Keizer;

d. de heer V. van Leeuwen;

e. mevrouw B. van Trier;

f. de heer J. Schaap;

g. mevrouw N. Fase;

h. mevrouw J. van Veen

1349365 - Monitor sociaal domein

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. De Monitor sociaal domein 2021 vast te stellen;



2. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de Monitor sociaal 

domein 2021;

1366553 - Voorinvesteringsbesluit warmtenet Klapwijk

BEL

Het college heeft besloten een bijdrage onder voorwaarden te verstrekken voor maximaal 100.000 euro vanuit 

de PAW-subsidie aan warmtebedrijf HVC voor te maken engineeringskosten voor de eerste fase van het 

warmtenet Klapwijk.

1372022 - Uitbreiding doelgroep energietoeslag

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de beleidsregels energietoeslag 2022 – II gemeente Pijnacker-Nootdorp vast te stellen;

2 a. het budget maatwerkondersteuning 2022 in te zetten als noodfonds en de uitvoering de 

opdracht te geven hiervoor kaders uit te werken;

b. de raad voor te stellen in 2023 eenmalig een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan het budget

maatwerkondersteuning FCL 667170 - ECL 42301 en in te zetten als noodfonds en dit ten laste 

te brengen van het begrotingssaldo;

3. de raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren.

1373008 - AED's bij laadpalen

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota ‘beantwoording motie AED’s bij laadpalen’ vast te stellen.

1374522 - Zienswijze Regionaal Beleidsplan 2023-2026

WKZ, Raad november 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen zijn zienswijze op het regionaal beleidsplan ‘Coalitie voor 

veiligheid 2023-2026’ van de politie eenheid Den Haag overeenkomstig bijgaande conceptbrief aan de 

regioburgemeester vastte stellen.

1375043 - Najaarsnota 2022

BDV, Raad november 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de 

reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten;

2. de volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen:

a. transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33 (€ 6.050);

b. transitiekosten opvang ontheemden Koningin Julianastraat, Brandweerkazerne (€ 6.050);

c. transitiekosten opvang ontheemden, Oranjepark (€ 250.755);

d. transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninginlaan 30 (€ 112.530);

e. transitiekosten opvang ontheemden, Molenweg 61A (€ 55.055);

f. transitiekosten opvang ontheemden, Nootdorpseweg 2-4 (€ 918.390);

g. voorbereiding Oranjepark (€ 200.000);

h. voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (€ 200.000);

i. volautomatische kassasysteem KCC (€ 18.000);

j. neuron (€ 50.000);

3. de volgende nieuw te vormen bestemmingsreserve beschikbaar te stellen:

a. bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden;

b. bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark;

4. de naam van de bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten woonunits crisisopvang’ te wijzigen in 

bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden



1376733 - Beschikbaar stellen budget voor energietransitie

BEL

Het college heeft besloten:

1. de samenleving te faciliteren door extra in te zetten op het informeren, adviseren en versnellen van 

de verduurzaming glastuinbouw;

2. de extra benodigde financiële middelen van € 245.000 te financieren uit de decentralisatie-uitkering

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (Gemeentefonds, meicirculaire 2022) en dit op te nemen in de 

Kadernota 2023.

1378197 - Raadsvragen knip Monnikenweg

ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie Graafland vast te stellen en de 

gemeenteraad met bijgevoegde informatienota te informeren.

 

1378245 - Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2023

BDV, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de technische vragen over de Programmabegroting 2023 vast 

te stellen.

1378620 - WC Ackershof - Verzoek om instemming met contractsovername en vervallen 

Bebouwingsverplichtingen

ONT

Het college heeft besloten aan het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren:

1. het besluit om medewerking te verlenen aan contractsovername tussen ABB Vastgoed V en Stichting

4 Real Estate enerzijds en Novapierre ALLEMAGNE 2 SCPI anderzijds;

2. het besluit om bouwverplichtingen te laten vervallen omdat aan deze verplichtingen is voldaan, en;

3. het beantwoorden van de brieven van Stichting 4 Real Estate en n/p notarial partners.

Vastgesteld in de collegevergadering van 1 november 2022. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke Björn Lugthart

secretaris burgemeester


