BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 22 september 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
1179959 - Ja/Ja-stickers
WKZ
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen:
1. het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren;
2. de Verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp vast te stellen.
1183138 – Het Nieuwe Inzamelen
WKZ, actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de bijgaande “Businesscase Het Nieuwe Inzamelen 2021”;
2. In te stemmen met de bijgaande “Voortgangsrapportage Het Nieuwe Inzamelen, september
2020”;
3. in te stemmen met de bijgaande Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Avalex 2021 en de
portefeuillehouder te machtigen om deze te ondertekenen;
4. de raad hierover met de bijgaande raadsinformatienota te informeren.
1189817 - Beantwoording schriftelijke vragen raad over de zelfbewoningsplicht
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van het CDA vast te stellen.
1191080 - Beantwoording aanvullende vragen herdenking 15 augustus
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de aanvullende vragen
van Gemeentebelangen over de herdenking van 15 augustus.
1193355 - benoemen bestuurslid Sint Janshof
WKZ
Het college heeft besloten de heer J.A. van Staalduine te benoemen als bestuurslid van de Stichting Algemene
Begraafplaats Sint Janshof.
1194491 - Programmabegroting 2021
BDV, Raad november
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met:
a. de teksten van de programma's en paragrafen van de Programmabegroting 2021;
b. het financieel meerjarenperspectief 2021-2024;
c. de meerjaren investeringsplanning;

2 de portefeuillehouder Financiën in overleg met de gemeentesecretaris te machtigen tekstuele en
redactionele wijzigingen door te voeren in de programmabegroting;
3. de portefeuillehouder Financiën in overleg met de gemeentesecretaris te machtigen tekstuele en
redactionele wijzigingen door te voeren in de aanbiedingsnota raad inzake de Programmabegroting
2021;
4. de raad voor te stellen de Programmabegroting 2021 vast te stellen.
1194506- Wensen en bedenkingen RES
BEL
Het college heeft besloten, conform afspraak, de wensen en bedenkingen die door de verschillende
raadsfracties geuit zijn over de concept Regionale Energie Strategie aan de voorzitter van de stuurgroep RES
door te zenden.
1194857 - Aanvraag noodsteun culturele sector Provincie Zuid-Holland
BEL
Het college heeft besloten:
1. Noodsteun culturele sector’ van de provincie Zuid-Holland aan te vragen;
2. De ontvangen middelen te verwerken in de Najaarsnota 2020.
1195266- raadsbrief stand van zaken Covid-19 21 september 2020
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de nieuwe
noodverordening, de handhaving van deze noodverordening en de actuele COVID-19 besmettingscijfers in de
gemeente en de
veiligheidsregio.
Vastgesteld in de collegevergadering van 29 september 2020.
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