
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 20 december 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

1310262 - Witmolen 14, dakopbouw Tijdemanhove

RBG

Het college heeft besloten de ingediende aanvraag tot tegemoetkoming in de planschade voor 

het perceel Witmolen 14 te Delfgauw af te wijzen.

1311503 - Witmolen 16, dakopbouw Tijdemanhove

RBG

Het college heeft besloten de ingediende aanvraag tot tegemoetkoming in de planschade voor het perceel 

Witmolen 16 te Delfgauw af te wijzen.

1377292 - Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte 2023

RBG, Raad januari 2022

Het college heeft besloten:

1. ruimte voor ruimte-overeenkomsten en planschadeovereenkomsten aan te gaan voor de locaties:

a. Bovenmolenweg 6;

b. Molendijk 3;

c. Keulseweg 47;

d. Onderweg 3;

e. Onderweg 5;

f. Oude Leedeweg 159;

g. Zuideindseweg 66.

2. overeenkomsten aan te gaan voor de verkoop van Ruimte voor ruimte deelrechten woningen, voor de 

locaties:

a. Bovenmolenweg 6 (deelrecht);

b. Molendijk 3 (deelrecht);

c. Onderweg 3 (deelrecht);

d. Onderweg 5 (koop grond);

e.  Zuideindseweg 66 (deelrecht).

3. een overeenkomst aan te gaan voor de verkoop van een perceel grond aan de Bovenmolenweg achter 

nummer 3 met een woonbestemming tegen agrarische waarde;

4. geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 6; 

5. het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren (bevoegdheid burgemeester) voor de verdere 

afwikkeling van de ruimte voor ruimte overeenkomsten, koopovereenkomsten, 

planschadeovereenkomsten en de notariële levering van de grond verkoop;

6. een positieve basishouding aan te nemen tegenover de tijdelijke plaatsing van zonnepanelen op de 

toekomstige locatie van compensatiewoningen bij Onderweg 5;

7. de gemeenteraad voor te stellen:

a. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 

2023‘ en dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen; 

b. geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen;

c. het voornemen uit te spreken de Beeldkwaliteitsparagraaf “Ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023’ 

vast te willen stellen als onderdeel van de welstandsnota en hiertoe het ontwerp van dit deze 

beeldkwaliteitsparagraaf vrij te geven voor zienswijzen.



1382572 - Subsidieregeling inname grondstoffen uit huisvuil 2023

WKZ

Het college heeft besloten overeenkomstig het bijgaande besluit de "Subsidieregeling inname grondstoffen uit 

huisvuil 2023" vast te stellen.

1383013 - Indexering 2023 normering onderwijshuisvesting

BEL

Het college heeft besloten:

1. de normen voor de bouwkosten van onderwijshuisvesting, conform het advies van de VNG, en 

investeringen voor welzijnsaccommodaties voor 2023, te indexeren met 5,49%;

2. de normen voor eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakket met 14,62% te indexeren;

3. de financiële gevolgen te verwerken bij Kadernota 2023.

1385450 - Uitvoeringsplan aanpak ondermijning

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. het 'Uitvoeringsplan aanpak ondermijning' vast te stellen;

2. de financiële lasten van € 388.000 structureel te dekken uit de stelpost areaal; 

3. de onder punt 2 genoemde gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023.

1387195 - NPO-programma 2023-2025

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. het NPO-programma gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023-2025 vast te stellen met een looptijd van 1 

januari 2023 tot en met 31 juli 2025; 

2. het NPO-programma te financieren op basis van de regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 

gerelateerde onderwijsvertragingen en het hiervoor ontvangen budget van € 835.919;

3. aanvullend hierop tot en met 2025 jaarlijks € 24.694 voor het NPO-programma beschikbaar te stellen uit 

het budget lokaal onderwijsbeleid 615510;

4. de NPO-middelen te verstrekken op basis van de voorgestelde financieringswijze in het NPO-programma;

5. de raad hierover actief te informeren.

1387327 - Continuering Team4Talent 2023 en 2024

BEL

Het college heeft besloten:

1. in te stemmen met de gecontinueerde inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen Team4Talent voor 

2023 en 2024;

2. de gemeentelijke bijdrage ad € 288.000 per jaar ten laste te brengen van FCL 615550 Combinatiefuncties;

3. afspraken tussen partijen over de inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent vast te 

leggen in (samenwerkings)overeenkomsten.

1387515 - Definitief programma onderwijshuisvesting 2023

BEL

Het college heeft besloten het programma onderwijshuisvesting 2023 en de huisvestingsaanvragen voor 2023 

op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015 vast te stellen.

1388298 - Handhavingsuitvoeringsplan BOA's 2023

WKZ, Raad januari 2023



Het college heeft besloten:

1. het Handhavingsuitvoeringsplan BOA’s 2023 vast te stellen. 

2. de raad voor te stellen:

a. de financiële lasten van structureel € 498.000 voor de uitbreiding van de boa-formatie met 8 fte te 

dekken uit de stelpost Enecogelden; 

b. de onder punt 2a genoemde gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023.

1388290 - Pilot laadgoten

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota ‘pilot kabelgoten’ vast te stellen.

Besluit

Conform besloten. 

1388334 - Start inspraak WL14 Laan van Floris V

WKZ

Het college heeft besloten:

1. overeenkomstig het bijgevoegde besluit een locatie aan de Laan van Floris V te Nootdorp 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).

1388914 - Plan van aanpak uitvoeringsfase transitie H6-H5

BEL

Het college heeft besloten eenmalig € 290.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve sociaal domein voor het 

tijdelijk inhuren van extra capaciteit voor het uitvoeren van het project transitie van de Wmo H6 naar de Wmo 

H5 en dit te verwerken bij de Kadernota 2023.

1389413 - Projectplan Iedereen in beweging 2023-2026

BEL

Het college heeft besloten:

1. kennis te nemen van het evaluatierapport Iedereen in beweging 2022;

2. vast te stellen het projectplan Iedereen in beweging 2023-2026 en hiermee in te stemmen met de 

gecontinueerde inzet van 1,5 fte aan beweegcoaches senioren (0,75 fte) en aangepast sporten, chronisch 

zieken en long covid patiënten) (0,75 fte) voor de jaren 2023 tot en met 2026;

3. de gemeentelijke bijdrage van € 35.000 per jaar ten laste te brengen van FCL 615550 Combinatiefuncties;

4. afspraken tussen partijen over de inzet van de beweegcoaches vast te leggen in 

samenwerkingsovereenkomsten;

5. kennis te nemen van het advies van het Sportplatform aangaande het evaluatierapport over de periode 

2020-2022 en de reactie van uw college hierop vast te stellen.

1389911 - Vragen CDA Verordening jeugdhulp

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van CDA over de Verordening 

jeugdhulp vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren middels de bijgaande informatienota

1390063 - beantwoording raadsvragen Dierenpension Oude Polder

ONT, Actieve informatieplicht



Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van het CDA over het 

bestemmingsplan Oude Polder - dierenpension vast te stellen.

1390723 - Verlenging Lokaal Educatieve Agenda 2020-2022

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2022 te verlengen tot en met 31 december 2023;

2. de raad hierover actief te informeren.

1391117 - Herhuisvesting tijdelijke onderwijsvoorziening Mariaschool

BEL 

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van Stichting Katholiek Onderwijs 

Pijnacker (SKOP) om de tijdelijke lokalen aan Gantellaan 9 (in gebruik door de Mariaschool) te verruilen voor de 

tijdelijke lokalen aan Gantellaan 25, na het vertrek van de Keizerskroon, onder voorwaarde dat eventuele 

kosten voor verhuizing of aanpassing voor rekening zijn van SKOP.

1391317 - Voortgangsrapportage schuldhulpverlening, vroegsignalering en kinderopvangtoeslagenaffaire

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de voortgangsrapportage schuldhulpverlening, vroegsignalering en hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagenaffaire 2022 vast te stellen;

2. de raad door middel van bijgevoegde informatienota de voortgangsrapportage aan te bieden.

1391349 - Verzoek CDA om informatiebrief over grondwater Klapwijk

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatiebrief te informeren over het grondwater in 

Klapwijk naar aanleiding van verzoek van fractie CDA.

1391603 - Overzicht lopende handhavingszaken

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met de reactie op het in de motie ‘Handhaving prioriteit’ gedane 

verzoek vast te stellen.

1391742 - informatiebrief fractie Graafland inzake glastuinbouwgebied 

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatiebrief (berichtnummer 1234954) waarmee tegemoet wordt gekomen 

aan het verzoek van de fractie Graafland, vast te stellen.

1392182 - Energiearmoede: voortgang kadokaart energiebesparende maatregelen

BEL

Het college heeft besloten:

1. het aantal kadokaarten voor energiebesparende maatregelen te verruimen tot 1200;

2. het budget aan te vullen met een bedrag van maximaal € 35.288,-

1392734 - Vragen over de nota Verbonden partijen 2022-2025

CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee gereageerd op de vragen van het CDA en 

D66 over de Nota verbonden partijen.



1392474 - Hospice Koningshove

ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van 

een hospice in Pijnacker vast te stellen

Vastgesteld in de collegevergadering van 10 januari 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


