
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 4 augustus 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

Besluiten College 
 
1052237 - Prostitutiebeleid
WKZ
 
Het college heeft besloten elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft het 'Prostitutiebeleid Pijnacker-
Nootdorp 2020' vast te stellen.
 
1108227 - Participatiebudget 2021
BEL
 
Het college heeft besloten:

1. de raad voor te stellen bij de Programmabegroting 2021 af te wegen éénmalig maximaal 
€ 225.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van aanpak ‘Werken, werken aan en 
‘meedoen’ in 2021 en deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein;  

2. de financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2021;
3. voor 1 januari 2021 een evaluatie uit te voeren waarin doelmatigheid en effectiviteit van het plan van 

aanpak ‘Werken, werken aan en meedoen’ wordt gemeten. Op basis van deze evaluatie wordt in de 
Kadernota 2021 het definitieve eenmalige budget voor 2021 vastgesteld. 

 
1154335 - Stand van zaken doelgroepenvervoer
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:

1.  in te stemmen met verwerken van het advies Wmo knoppennotitie in de verordening Wmo en              
beleidsregels Wmo, met in acht name van het advies van de ASD Pijnacker-Nootdorp;

2. de ASD schriftelijk in kennis stellen van de verwerking van het advies over de Wmo knoppennotie         
en het advies over de nota van uitgangspunten aanbesteding Regiotaxi Haaglanden; 

3.  de raad informeren over de stand van zaken in het doelgroepenvervoer conform bijgaande    
Informatienota.

 
1161226 - Stand van zaken participatie- en communicatie Omgevingsvisie
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad via bijgevoegde informatienota (berichtnummer 1062366) te informeren 
over de stand van zaken van de participatie en communicatie rondom de Omgevingsvisie.
 
1165601 - Beantwoording raadsvragen afvalinzameling
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de beantwoording van 
de vragen van de fractie van Trots over de afvalinzameling.
 



1167334 - Pilot HTM aangepaste dienstregeling HTM en Vervoerplan 2021
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota ‘pilot HTM aangepaste dienstregeling en Vervoerplan 2021’ vast 
te stellen.
 
1171540 - Technische vraag over achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw
DST, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarin de vraag van de Partij voor de Dieren wordt 
beantwoord over de achtervangpositie van de gemeente.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 18 augustus 2020. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


