BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 30 juni 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
1152125 - raadsvragen PPN (via spoedprocedure 24/6)
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. De beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp met betrekking tot
de Verordening jeugdhulp 2020 vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren door middel van
bijgaande informatienota.
2. Gewijzigde tarieven voor individuele begeleiding, dagbesteding licht en dagbesteding middel in de Nadere
regels jeugdhulp 2020 vast te stellen.
3. Aangepaste aanbiedingsnota raad over de Verordening jeugdhulp 2020 vast te stellen.
4. De financiële gevolgen te verwerken bij de Najaarsnota 2020 en de Begroting 2021.
1155571 - gezamenlijke brief aan kabinet (via spoedprocedure 25/6)
BEL
Het college heeft besloten in te stemmen met de tekst van de, door de gemeente Delft namens andere
gemeenten in de regio Haaglanden te ondertekenen, gezamenlijke brief aan het kabinet over de financiële
situatie van gemeenten
1098582 - Advies rotondes n.a.v. onderzoek verkeersveiligheid
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de informatienota aan de raad over de resultaten van het rotondeonderzoek.
2. In te stemmen met kleinschalige maatregelen (quickwins) om de verkeersveiligheid op rotondes te
verbeteren en daarvoor € 100.000 beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met het uitwerken en uitvoeren van een gedragscampagne voor veilig gebruik van rotondes
en daarvoor € 25.000 beschikbaar te stellen.
4. Het benodigd eenmalig budget van € 125.000 te dekken uit de algemene reserve.
5. Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en financiële aspecten van verhoog
1135151 - Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. Instemmen met de inhoud van het verbeterplan Gecertificeerde Instellingen;
2. Instemmen ten behoeve van het Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen met een structurele stijging per 11-2021 van ca. € 17.490 (voor een fair tarief), € 74.409 voor de tijdelijke regeling caseload-correctie en deze
kosten op te nemen bij de Najaarsnota 2020 en de Begroting 2021.
3. De bijgevoegde informatienota naar de raad te sturen.
1143914 - Startnotitie dienstverlening aan ondernemers
BEL
Het college heeft besloten de startnotitie ‘Verbeterplan dienstverlening ondernemers’ vast te stellen.

1150726 - Raadsvragen Jaarstukken 2019 en Kadernota 2020
BDV, Raad juli 2020
Het college heeft besloten:
1. de beantwoording van de vragen over de Jaarstukken 2019 en de Kadernota 2020 vast te stellen;
2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 met de beantwoording van de vragen van
Gemeentebelangen en CU/SGP en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen
1151492 - Samenvatting aanvraag subsidie aardgasvrij Klapwijk
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de samenvatting van de aanvraag in het kader van de regeling ’Proeftuin
Aardgasvrije Wijken’ ”Klapwijk klimaatbestendig en aardgasvrij in één keer” aan de raad toe te sturen met
bijgaande informatienota.
Besluit
Conform besloten.
1151602 - raadsvragen klepelen
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de raad te informeren over de beantwoording van de vragen van de fractie van de
Partij voor de Dieren over klepelen.
1151648 - Inkoop jeugdhulp 2021
DST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de inkoopdocumenten 2021 voor de jeugdhulp H10.
2. het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden opdracht te geven om de inkoopprocedure te vervolgen.
3. de raad te informeren conform bijgesloten informatiebrief.
1153890 - Analyse warmtevraag Pijnacker-Nootdorp
BEL, Actieve informatieplicht
Het collge heeft besloten de raad te informeren over de warmtevraag in Pijnacker-Nootdorp middels
bijgevoegde informatienota.
1154502 - Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex
DST, Raad juli 2020
Het college heeft besloten:
1. de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex, onder voorbehoud van toestemming
van de raad, overeenkomstig het toelichtende memo behorende bij de brief van 22 juni 2020 van Avalex, met
kenmerk 2020035, vast te stellen;
2. de raad voor te stellen toestemming te verlenen voor de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex;
3. bijgaande brief vast te stellen waarmee het bestuur van het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex wordt
geïnformeerd over uw besluit.
1154522 - Schriftelijke vragen Regiovisie jeugdhulp
BEL, Actieve informatieplicht
De raad heeft besloten bijgaande informatienota aan de raad met de beantwoording van de schriftelijke vragen
met betrekking tot de Regiovisie jeugdhulp vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 7 juli 2020.
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