
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 21 februari 2023

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

1398674 - Stand van zaken monitor Omgevingswet februari 2023

CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de “Monitor stand van zaken Omgevingswet” vast te stellen en ter actieve 

informatie aan de raad aan te bieden middels bijgaande Informatienota.

1401538 - Medewerking verlenen aan het uitbreiden van de huisartsenpraktijk aan de Binkhorst 1

in Pijnacker en het verkopen van gemeentegrond.

RBG

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de huisartsenpraktijk aan de 

Binkhorst 1 in Pijnacker en het verkopen van gemeentegrond.

1402093 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase van het weidevogelgebied in de

Zuidpolder van Delfgauw

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de bijgevoegde “Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase van het weidevogelgebied in

de Zuidpolder van Delfgauw 2023-2029” aan te gaan met de Provincie Zuid-Holland,

Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland;

2. mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Hennevanger voor tekstwijzigingen in de bijgevoegde

samenwerkingsovereenkomst, voor zover die bedoeld zijn ter verduidelijking van de gemaakte

afspraken en voor zover deze geen financiële consequenties of nieuwe verplichtingen met zich

meebrengen;

3. het bijgaande “Mandaatbesluit Weidevogelgebied Zuidpolder Staatsbosbeheer” vast te stellen;

4. het bijgaande “Mandaatbesluit Weidevogelgebied Zuidpolder Provincie Zuid-Holland” vast te

stellen;

5. het investeringsbudget voor de inrichtings- en organisatiekosten op te hogen met € 38.500 en te

dekken uit de algemene reserve;

6. de onder punt 4 genoemde financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023;

7. de raad hierover met de bijgaande informatienota te informeren.

1402433 - Tussentijdse wijziging Wmo tarieven 2023

BEL

Het college heeft besloten:

1. de Achtste wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2018 vast te

stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 en daarmee de tarieven voor de

maatwerkvoorzieningen Wmo met ingang van 1 januari 2023 te bepalen.

2. de Negende wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2018 vast

te stellen en daarmee de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo met ingang van 1 april 2023

te bepalen.

1402768 - Raadsvagen EA over afvaltoerisme

WKZ, Actieve informatieplicht



Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vragen van de 

fractie van Eerlijk Alternatief over afvaltoerisme uit Lansingerland.

1404077 - Nadere regels jeugdhulp

BEL

Het college heeft besloten de tweede wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 

vast te stellen en daarmee de pgb tarieven voor jeugdhulp met ingang van 1 januari 2023 te bepalen.

1404211 - Reactie op rapport Nationale ombudsman 'Met te weinig genoegen nemen'

BEL

Het college heeft besloten:

1. met de bijgevoegde brief te reageren op de aanbiedingsbrief en het rapport van de nationale

ombudsman 'Met te weinig genoegen nemen';

2. de raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over het rapport van ‘Met te

weinig genoegen nemen’ van de Nationale ombudsman en de aanbiedingsbrief.

1404610 - Regionale Realisatie agenda Haaglanden

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de Regionale Realisatieagenda Haaglanden te ondertekenen;

2. de gemeenteraad via bijgevoegde informatienota te informeren over de Regionale Realisatieagenda.

1405203 - Raadvragen kapvergunning Koningin Julianastraat 15

RBG en WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording vast te stellen van de vragen van de fracties van de Partij voor de 

Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp over de verleende omgevingsvergunning bij Koningin Julianalaan 15 

te Nootdorp.

1405204 - Raadsvragen kapvergunning Veenweg

RBG en WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording vast te stellen van de raadsvragen van de fracties van Partij voor 

de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp over een verleende kapvergunning aan de Veenweg.

1405791 - Concept Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023

RUB

Het college heeft besloten de Concept tekst Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen 

en deze vrij te geven voor inspraak.

1406661 - Beantwoording vragen over blauwalg

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van de VVD over blauwalg vast te stellen.

1406834 beantwoording vragen Gemeentebelangen over interview knip Monnikenweg

CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van Gemeentebelangen 

over de knip in de Monnikenweg vast te stellen.



Vastgesteld in de collegevergadering van 7 maart 2023. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


