
 

 

BESLUITEN  
College van burgemeester en wethouders van 7 juli 2020 
 
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 
 
1094962 - Convenant 'Dekkend netwerk Passend Onderwijs PPO Delflanden' tekenen 
BEL 

  
Het college heeft besloten: 
1. Het convenant 'dekkend netwerk Passend Onderwijs PPO Delflanden' vast te stellen. 
2. De wethouder Peter Hennevanger te machtigen namens het college het convenant 'dekkend netwerk 
Passend Onderwijs PPO Delflanden' te ondertekenen. 
  
1134623 Verkeersbesluit Zijdeweg en Hoogseweg 
WKZ 
  
Het college heeft besloten het bijgevoegde verkeersbesluit te nemen voor de ingebruikneming van de Zijdeweg 
en voor de afsluiting van de Hoogseweg voor vrachtverkeer. 
  
1136677 - Ontwikkelingen P+R Nootdorp en Pijnacker Zuid 
BEL, Actieve informatieplicht  
  
Het college heeft besloten de informatienota ‘ontwikkelingen P+R Nootdorp en Pijnacker Zuid’ vast te stellen’. 
  
  
1138065 - Invoering ANWB Automaatje 
BEL 
  
Het college heeft besloten bijgaande brief vast te stellen waarmee de ANWB schriftelijk wordt geïnformeerd 
dat Pijnacker-Nootdorp dit initiatief ondersteunt. 
  
1147990 - ledenraadpleging rechtzetten scheefheid achtervang Waarborg Sociale Woningbouw 
DST, Actieve informatieplicht  
  
Het college heeft besloten: 
1. niet in te stemmen met: 
a. het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de obligolening te hanteren; 
b. het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor nieuwe 
leningen (inclusief herfinancieringen); 
c. het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor bestaande 
leningen; 
2. de raad met bijgaande nota te informeren over uw besluit.  
  
1153666 - Subsidieregeling Cultuurknip 
BEL, Actieve informatieplicht  
                 
Het college heeft besloten: 
1. De subsidieregeling ‘Cultuurknip’ en het aanvraagformulier subsidieregeling cultuurknip vast te stellen; 
2. De bijgevoegde informatienota vast te stellen en hiermee de raad te informeren dat de regeling en het door 
de raad vastgestelde subsidieplafond zoals opgenomen in de cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ opengesteld 
wordt; 



 

 

3.De bevoegdheid om te besluiten op aanvragen om subsidies die aan de Subsidieregeling ‘Cultuurknip’ 
voldoen, direct vast te stellen en te verlenen, te mandateren aan het afdelingshoofd Beleid en dit te verwerken 
bij de eerstvolgende wijziging van het Mandaatbesluit 2020. 
                                 
 
1153873 - raadsvraag boete onjuist aanbieden afval 
WKZ, Actieve informatieplicht  
  
Het college heeft besloten bijgaande informatienota vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over 
de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA over boetes onjuist aanbieden van afval. 
  
  
1158352 - Compensatie ouderbijdragen peuteropvang, voorschoolse educatie en Sociaal Medische Indicatie  
BEL 
  
Het college heeft besloten uiterlijk in juli 2020 de ouders te compenseren die geen kinderopvangtoeslag 
ontvangen, maar wel een eigen bijdrage hebben betaald voor opvang in het kader van een peuteraanbod, 
voorschoolse educatie of een Sociaal Medische Indicatie (SMI) in de periode 16 maart tot 8 juni 2020. 
                 
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 14 juli 2020. 
 
Het college van Pijnacker-Nootdorp, 
$handtekening$ $handtekening2$ 
$naam$ $naam2$ 
secretaris $plv$ burgemeester $plv2$ 
 


