BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 29 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
1195641 - raadsvragen Delftsestraatweg (via spoedprocedure 23/9/2020)
WKZ
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vragen van
Gemeentebelangen over de reconstructie van de Delftsestraatweg.
1193378- Portefeuilleverdeling
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. het Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling college 2020 vast te stellen;
2. wethouder M. van Bijnen aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de Gemeentelijk
Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden en burgemeester F. Ravestein als plaatsvervangend lid;
3. wethouder F.J.M. van Kuppeveld aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het bestuur van het Regionaal
Reinigingsbedrijf Avalex;
4. de informatienota vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de portefeuilleverdeling.
1095086 - concept programma school huisvestingsvoorziening 2021
BEL
Het college heeft besloten:
1. het concept programma en overzicht huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen;
2. het bekostigingsplafond voor het programma onderwijshuisvesting voor 2021 vast te stellen op € 158.675
3. de financiële gevolgen voor 2021 mee te nemen in de Kadernota 2021.
1172987 - Handhavingsverzoek bestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail
WKZ
Het college heeft besloten het verzoek om handhaving af te wijzen.
1189703 - Verlenging Rotterdampas
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. De samenwerking met de Rotterdampas met één jaar te verlengen.
2. Hiervoor in 2021 éénmalig € 60.000,- ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
3. In 2021 af te wegen de samenwerking met de Rotterdampas voor 2022 en verder voort te zetten.
4. De informatienota betreffende het continueren van de Rotterdampas vast te stellen.
1189836 - Stand van zaken Wet inburgering
BEL
Het college heeft besloten beslispunt 1 en 2 aan te houden voor nader overleg, beslispunt 3 is akkoord.
1. De beleidsnotitie Voorbereiding Wet inburgering vast te stellen, waardoor u inzicht krijgt in wat de wet voor
de gemeente betekent en globale beleidsmatige uitgangspunten worden vastgesteld.
2. Informatienota beleidsnotitie Wet inburgering vast te stellen.
3. De gemeentesecretaris te mandateren voor het ondertekenen van de samenwerking betreffende het
aanbesteden van de Onderwijsroute met de gemeente Den Haag.
1189993 - Park Berkenoord I handhavingsverzoek gemeenteplantsoen
WKZ
Het college heeft besloten het handhavingsverzoek van twee bewoners van Park Berkenoord af te wijzen.

1193089 - Aanvullende informatie over de gezondheidsmonitor van de GGD Haaglanden
BEL
Het college heeft besloten de raad conform bijgaande informatienota aanvullend te informeren over de
gezondheidsmonitor.
1193131 - Rapport Impactanalyse gevolgen corona
CST
Het college heeft besloten:
1. het Analyserapport “Maatschappelijke Impactanalyse effecten corona Pijnacker-Nootdorp” vrij te geven voor
de dialoog met de raad en de lokaal betrokken stakeholders.
2. bijgevoegde informatienota vast te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de raad op de dialoog van
13 oktober 2020.
1194445 - project digitalisering winkelcentra Pijnacker-Nootdorp
BEL
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het faciliteren van het project digitalisering Winkelcentra Pijnacker-Nootdorp;
2. Hiervoor een financiële bijdrage te leveren van € 6.000,- en deze bijdrage dekken uit het budget Beleid
Economie 612030 / 34387;
3. Een cofinanciering aan te vragen bij de MRDH van € 10.000,- ter ondersteuning van dit project, middels
bijgevoegde conceptbrief.
1195278 - A.i brief stand van zaken covid-19 sept 2020
CST
Het college heeft besloten de informatienota, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken
rond de aanpak van COVID-19 in Pijnacker-Nootdorp, vast te stellen.
1196302 - Openbaar vervoer en Corona
BEL
Het college heeft besloten de informatienota ‘Corona en de gevolgen voor het openbaar vervoer’ vast te
stellen en aan de raad voor te leggen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 6 oktober 2020.
Het college van Pijnacker-Nootdorp,
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