
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 14 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

1404893 - Donatie aan Giro 555 ten behoeve van getroffenen aardbevingen Turkije en Syrië (via 

spoedprocedure 9 februari 2023)

BDV, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. € 57.672 te doneren aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties ten behoeve van de getroffenen 

van de aardbevingen in Turkije en Syrië;

2. het bedrag van € 57.672 te onttrekken aan de post ‘Onvoorzien’;

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

4. de raad middels een informatienota te informeren.

1311633 - Inzage van handhavers in de BRP

RBG

Het college heeft besloten inzage te verlenen in de BRP en de GBA-V (landelijke BRP) voor buitengewoon 

opsporingsambtenaren (handhavers), die zijn aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid, 

van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zowel intern binnen het gemeentekantoor als extern buiten het 

gemeentekantoor.

1385109 - Zienswijzen ontwerpbesluit omgevingsvergunning en conceptverklaring van geen bedenkingen 

sociaal cultureel centrum Emmapark 84

RBG, Raad maart 2023

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

a. de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en daarmee de zienswijze ontvankelijk

doch ongegrond te verklaren;

b. de definitieve verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor het realiseren van een sociaal

cultureel centrum aan het Emmapark 84 in Pijnacker.

1395551 - Voorstel revolverend fonds starterslening

BEL, Raad maart 2023

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om:

1. een aanvullend krediet van 1,14 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de startersleningen, door

het bedrag van alle afgeloste leningen en ontvangen rente hiervoor te gebruiken

2. inkomsten vanuit de verstrekte startersleningen standaard beschikbaar te stellen als budget om

weer nieuwe startersleningen te verstrekken.

3. jaarlijks geïnformeerd te worden over het beloop en het budget van de rekening middels een

Informatienota.

 

1398178 - Aanvullende subsidie exploitatie en programmering CulturA & Zo

BEL, Raad maart 2023

Het college heeft besloten:

1. de gemeenteraad voor te stellen voor 2023 en 2024 een aanvullende subsidie van € 135.596 toe te



kennen aan Stichting CulturA & Zo, dat bestemd is voor ondersteuning bij activiteiten,

programmering, marketing en lokaal eventmanagement;

2. de gemeenteraad voor te stellen dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo en dit te verwerken bij

de Kadernota 2023;

3. in te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek in samenwerking met CulturA & Zo naar de

mogelijkheden als het gaat om een hogere structurele subsidie.

1398735 - Definitieve uitwerking (burger) participatiebeleid

CST, Raad maart 2023

Het college heeft besloten:

1. het participatieverslag over het participatiebeleid vast te stellen, inclusief het logboek over hoe uw

college omgaat met de inbreng uit het participatietraject en de zienswijze.

2. de raad voor te stellen:

a. de reactie op de ingediende zienswijze vast te stellen;

b. de definitieve versies van de Denkwijzer, Werkwijzer en Handreiking participatiebeleid vast te

stellen en het nieuwe beleid in te laten gaan op 1 oktober 2023;

c. de Verordening participatie, inspraak en uitdaagrecht gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te

stellen en per 1 oktober 2023 in werking te laten treden en de huidige inspraakverordening in te

trekken per 1 oktober 2023.

1401540 - Aanwijzen stemlocaties

RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de stembureaus/lokalen aan te wijzen voor de Provinciale Staten verkiezingen en de

Waterschapsverkiezing die op 15 maart 2023 gehouden worden.

2. de raad te informeren welke twee stembureaus/-lokalen niet voor 100% toegankelijk zijn voor

kiezers met een lichamelijke beperking.

1402069 - Regionaal Integraal zorgakkoord

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met het ondertekenen van het bijgevoegde Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

2. wethouder Van Bijnen te machtigen het akkoord te ondertekenen;

3. De raad te informeren over het Regionaal integraal Gezondheidsakkoord en daartoe bijgaande 

Informatienota vast te stellen.

1403044 - Strategie vitale veenweiden Zuid-Holland

BEL

Het college heeft besloten:

1. bijgevoegde reactie aan de provincie Zuid-Holland over de strategie vitale veenweiden vast te

stellen;

2. bijgevoegde reactie van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland aan

de provincie Zuid-Holland over de strategie vitale veenweiden te ondersteunen.

1403724 - Resultaat Huisvesting Vergunninghouders 2022

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota 'resultaat huisvesting vergunninghouders 2022` vast te stellen.



1403878 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kruispunt Katwijkerlaan /Nieuwkoopseweg/ 

Vlielandseweg'

RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Kruispunt

Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg', inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg' gewijzigd vast te

stellen; en

3. geen exploitatieplan vast te stellen

1403885 - Startnotitie actualisatie parkeerbeleid

BEL, Raad maart 2023

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de startnotitie 'Actualisatie parkeerbeleid' vast te stellen.

1404049 - Ondertekenen Letter of Representation (LOR) Baker & Tilly m.b.t. WPG-audit

CST

Het college heeft besloten De brief ‘Bevestiging bij de Wpg-audit over 2021’ (formeel: Letter of Representation) 

te ondertekenen en te retourneren aan Baker Tilly B.V.

1404213 - Raadsplanner maart tot en met september 2023

CST, Actieve informatieplicht

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

met september 2023 vast te stellen.

 

1404436 - Besluit afwijkend aanbieden Tuindershof

BEL

Het college heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om geen urgentie toe te passen in de 

volgordebepaling bij 26sociale huurwoningen van Rondom Wonen in het project Tuindershof.

1401061 - Bestuurlijke reactie Rekenkamercommissie onderzoek Digitale dienstverlening

CST

Het college heeft besloten bijgaande brief vast te stellen met daarin de bestuurlijke reactie op het onderzoek 

over Digitale dienstverlening van de Rekenkamercommissie.

1403022 - Uitgangspunten grondexploitaties per 1-1-2023

Het college heeft besloten:

1. De volgende uitgangspunten voor de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2023 vast te

stellen:

- Rente 1,06%;

- Disconteringsvoet van 2,0%;

- Kostenstijging GWW woningbouw en bedrijventerrein 5% in 2023, 3,5 % in 2024 en daarna

2,0%;

- Opbrengstenstijging grondwaarde woningbouw 0% in 2023 en 2024, daarna 2,0%;

- Opbrengstenstijging grondwaarde bedrijventerrein 0% in 2023, daarna 2,0%;

2. De raad d.m.v. bijgevoegde informatie nota te informeren over de hierboven genoemde punten.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 februari 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,



Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


