
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 21 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

1153780 - Eindevaluatie Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW)
BEL

Het college heeft besloten:
1. de evaluatie Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW) vast te stellen en daarmee in te stemmen 

met de conclusies en aanbevelingen;
2. de raad voor te stellen de pilot van Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMM) te verlengen tot 1 

januari 2022 en voor de dekking van de benodigde formatie (1,33 fte) in 2021 incidenteel een bedrag 
van € 84.000 ten laste te brengen van de reserve sociaal domein;

3. de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW) op te 
nemen in de nota over de nadere uitwerking van de kostenbeheersing in het sociaal domein, 
inclusief het voorstel tot verlenging van de pilot tot 1 januari 2022.

1157915 - Raadsvragen PPN-GB-EA rapport BonoTraffics
ONT, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. de beantwoording van de raadsvragen van de fracties van PPN, Gemeentebelangen en Eerlijk 

Alternatief over de verkeersinrichting bij de entree Ackerswoude vast te stellen en de gemeenteraad 
met bijgevoegde informatienota te informeren;

2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij de informatienota behorende bijlage 2 
Kostenspecificatie en de raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

1165302 - Achtervangovereenkomst WSW Staedion
BDV

Het college heeft besloten:
1. 23 achtervangovereenkomsten te sluiten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve 

van Staedion (ter borging van € 122 miljoen) onder het voorbehoud dat er geen wensen en 
bedenkingen worden ingediend vanuit de raad;

2. de raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van ons 
ontwerpbesluit om 23 achtervangovereenkomsten per lening aan te gaan met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw ten behoeve van Staedion ter borging van in totaal € 122 miljoen.

1165359 - Uitspraak spoedarrest jeugdhulp
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de bijgevoegde raadsinformatienota over het spoedarrest jeugdhulp vast te 
stellen en te sturen naar de raad.

1165400 - Achtervangovereenkomst WSW Woonzorg Nederland
BDV

Het college heeft besloten:



1. negen achtervangovereenkomsten te sluiten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten 
behoeve van Woonzorg Nederland ter borging van in totaal € 44,4 miljoen (negen leningen) onder het 
voorbehoud dat er geen wensen en bedenkingen worden ingediend vanuit de raad;

2. de raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van ons 
ontwerpbesluit om negen achtervangovereenkomsten aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw ten behoeve van Woonzorg Nederland ter borging van in totaal € 44,4 miljoen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 28 juli 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester


