
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 8 november 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

1279961 - Nota verbonden partijen 2022-2025

CST, Raad december 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Nota verbonden partijen 2022-2025 vast te stellen en 

daarmee de in hoofdstuk 4 genoemde beleidsuitgangspunten 1 tot en met 11.

1346035 - Technisch beheerplan openbare verlichting 2023-2026

WKZ, Raad december 2022

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen:

1. het Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026 vast te stellen;

2. in te stemmen met de in het beheerplan opgenomen optie voor de versnelde vervanging van de 

bestaande armaturen voor LED;

3. de financiële gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023;

4. de afschrijvingstermijn voor stroomkasten te bepalen op 15 jaar en dit bij de eerstvolgende 

actualisatie te verwerken in de afschrijvingstabel bij de nota Waardering en Afschrijving activa.

1355938 - Beheerplan spelen 2023-2026

WKZ, Raad december 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

1. het Beheerplan Spelen 2023-2026 vast te stellen;

2. in afwijking van het bestaand beleid een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor

een speelgelegenheid in Ackerswoude;

3. de financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023

1368734 - Stand van zaken Hart van Nootdorp

ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. kennis te nemen van de resultaten van de Voorlopig Ontwerpfase van het kindcentrum Regenboog 

en akkoord te gaan met het uitwerken van een Definitief Ontwerp;

2. de raad te informeren over de hogere exploitatiekosten van de tijdelijke sporthal met € 70.677,- 

(incl. btw) en de financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023;

3. de raad te informeren over de stand van zaken van het project Hart van Nootdorp door middel van 

bijgevoegde informatienota. 

4. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage over financiën (1553385) bij de 

informatienota en de raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen

1375660 - Verordening Jeugdhulp en beleidsregels

BEL, Raad december 2022

1. de raad voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente 

Pijnacker-Nootdorp 2020 vast te stellen;

2. onder voorbehoud van de vaststelling door de raad van de Verordening tot eerste wijziging van de 

Verordening jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 de eerste wijziging van de Beleidsregels 



jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen;

3. de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren in het kader van de actieve 

informatieplicht over de eerste wijziging van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Pijnacker-

Nootdorp 2022.

1376484 - Beschikking tussentijdse betaling 2021 en 2022

BEL

Het college heeft besloten de tussentijdse afdracht aan de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp 

van in totaal € 88.961,40 voor de jaren 2020 en 2021 vast te stellen overeenkomstig bijgaande beschikking.

1377615 - Investeringsbudget kindcentrum Beatrix

BEL

Het college heeft besloten:

1. Het investeringsbudget 2022 voor realisatie van kindcentrum Beatrix vast te stellen op € 2.942.556 

(prijspeil 2022);

2. Een budget van € 80.000 beschikbaar te stellen voor projectkosten vanwege het invullen van het 

bouwheerschap door de afdeling Ontwikkeling;

3. Een bedrag van € 661.043 te laten vrijvallen in verband met het niet realiseren van kinderopvang op 

de locatie van kindcentrum Beatrix (Julianalaan 2), maar handhaving van kinderopvang op 

Julianalaan 5a (tegenover de school);

4. De financiële gevolgen van de onder 1 tot en met 3 genoemde beslispunten te verwerken bij de 

Kadernota 2023.

1377971 - Raadsvragen opruimen rubber infill

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raadsvragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over het opruimen van 

rubbergranulaat bij RKDEO met de bijgaande raadsinformatienota te beantwoorden.

1379393 - Belasting verordeningen en tarieven 2023

RBG, Raad december 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

a. de Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 vast te stellen;

b. de Verordening hondenbelasting 2020 in te trekken 

1379832 - Energie- en CO2-monitoring 2020

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitkomsten van de Energie- en CO2-monitoring 2020, 

waaruit onder andere blijkt dat het energieverbruik in de gemeente sinds 2010 is gedaald met 33%.

1380540 - Gebiedsgericht Omgevingsprogramma De Boezem

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de procedure van het bestemmingplan ‘Boezem-West 2019’ niet te vervolgen;

2. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezem-West 2019’ te verwijderen van de website 

ruimtelijkeplannen.nl;

3. de raad via bijgevoegde informatienota informeren over de ontwikkelingen rondom het 

bestemmingsplan voor De Boezem en het opstellen van een Gebiedsgericht Omgevingsprogramma 

voor De Boezem.

1380862 - Actuele situatie Jeugdbescherming

BEL, Actieve informatieplicht



Het college heeft besloten:

1. de raadsinformatienota over de actuele situatie bij jeugdbescherming vast te stellen;

2. de middelen voor de verbeterplannen Gecertificeerde Instellingen (GI’s) 2023 op te nemen in de 

Kadernota 2023, en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo

1381027 - Vragen fractie Graafland betreffende de "uitnodigende Ruimtelijke Ordening/integrale ruimtelijke 

beleidsregels Pijnacker-Nootdorp"

RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van fractie 

Graafland over de "uitnodigende ruimtelijke ordening/integrale ruimtelijke beleidsregels Pijnacker-Nootdorp".

1382198 - Raadsplanner december 2022 - mei 2022

CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden december 

tot en met mei 2023 vast te stellen.

1382625 - Reactiebrief sommatie i-HUB

BEL

Het college heeft besloten:

1. de bijgevoegde antwoordbrief op de sommatie van Lexsigma Healtcare namens de 

jeugdhulpaanbieder iHUB vast te stellen;

2. het besluit van de directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te bekrachtigen om 

namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp de bijgevoegde antwoordbrief d.d. 20 oktober 2022 vast 

te stellen.

1382928 - Normenkader en Controleprotocol jaarrekening 2022

CST, Raad december 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het Normenkader en het Controleprotocol voor de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 november 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke Björn Lugthart

secretaris burgemeester


