
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 15 december 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

1212033 - Beantwoording raadsvraag van het CDA over de starterslening (via spoedprocedure 9 december 
2020) 

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vraag van het CDA over de 
starterslening vast te stellen.

1212255 - ondersteuningsactiviteiten Horeca Pijnacker-Nootdorp (via spoedprocedure 10 december 2020)

Het college heeft besloten:
1. De door de coronacrisis getroffen horeca ondersteunen met een aantal extra communicatieactiviteiten;
2. De kosten ad. € 7.500,- voor deze extra activiteiten ten last te brengen van de bestemmingsreserve 
´financiële gevolgen Corona´ en dit te verwerken bij de Jaarrekening 2020.

1204123 - Subsidielijst Maatschappelijke Voorzieningen 2021
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heef  besloten:
1. De Subsidielijst Maatschappelijke Voorzieningen 2021 vast te stellen en een bedrag van in totaal € 5.768.315 
toe te kennen; 
2. aan de SWOP voorlopig € 41.092 toe te kennen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en 
dit definitief toe te kennen als de rijksvergoeding hiervoor bekend en toereikend is; 
3. de subsidieaanvraag van de stichting ‘Je Mag Er Zijn’ af te wijzen op grond van de Algemene 
subsidieverordening 2020 onder artikel 9, derde lid , onder a en h; 
4. het tekort van € 36.717 eenmalig te dekken ten laste van het begrotingssaldo, de vergoeding die bij de 
meicirculaire 2021 ontvangen wordt toe te voegen aan het begrotingssaldo en dit te verwerken bij de 
Kadernota 2021; 
5. de gemeenteraad actief te informeren over de Subsidielijst 2021.

1206188 - 1e wijziging subsidieregeling Buurtknip
WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de eerste wijziging van de Subsidieregeling bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp 
2018' (de Buurtknip) vast te stellen.

1203947 - Implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording
CST

Het college  heeft besloten et implementatieplan 'Rechtmatigheidsverantwoording’ (1191963) vast te stellen.

1205876 - Reglement burgerlijke stand en uitvoeringsregeling burgerlijke stand gemeente Pijnacker-
Nootdorp 2021
RBG

Het college heeft besloten:



1. het Reglement burgerlijke stand Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021; 
2. de Uitvoeringsregeling burgerlijke stand Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021.

1207348 - instemmen contractovername hulpmiddelen Kersten
BDV

Het college heeft besloten in te stemmen met de contractovername door HM Medical B.V., (hierna Kersten) 
voor de levering van hulpmiddelen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

1208476 - Controlplan 2021
CST, Actieve informatieplicht ?

Het college heeft besloten:
1. Het controlplan 2021 vast te stellen; 
2. De auditcommissie te informeren over de inhoud van het plan in haar overleg van januari 2021.

1209726 - 1e Wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen 2021
RBG, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel gemeentelijke belastingen en
heffingen 2021;
2. vast te stellen de informatienota aan de raad inzake de eerste wijziging van de Tarieventabel
gemeentelijke belastingen en heffingen 2021.

1209904 - Raadsvragen Delftsestraatweg
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. bijgaande informatienota (1088592) vast te stellen waarmee de raadsvragen van de fractie van
Eerlijk Alternatief over het project reconstructie Delftsestraatweg worden beantwoord;
2. bijgaande informatienota (1088595) vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de
financiële aspecten van het project reconstructie Delftsestraatweg;
3. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de informatienota met berichtnummer 1088595 en de
raad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen.

1209915 - aanwijzing toezichthouder
BPZ

Het college heeft besloten:
1. een toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, aan te wijzen;
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

1210095 - Raadsvragen ecologische zone Ackerswoude
ONT, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fracties van Eerlijk Alternatief en 
Gemeentebelangen over de ecologische zone in Ackerswoude vast te stellen en de gemeenteraad met 
bijgevoegde informatie-nota te informeren.

1210545 - HNI diverse locaties start procedure zienswijze
WKZ

Het college heeft besloten:



1) overeenkomstig het bijgevoegde besluit en de daarbij behorende kaarten 6 locaties vast te stellen als 
locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse) inzamelvoorziening en 
deze locaties vrij te geven voor zienswijze; 

2) afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure).

1210696 - 3e Kwartaalrapportage HNI
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota en de 3e Voortgangsrapportage Het 
Nieuwe Inzamelen (HNI) te informeren over de voortgang van het project HNI.

1211022 - Energiemonitor 2018
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten bijgevoegde informatienota vast te stellen en hiermee de energie- en CO2 monitor 
over 2018 aan de raad aan te bieden.

1211174 - raadsvragen Huis van Heron
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen over de beantwoording van de door de raad 
gestelde vragen over het Huis van Heron.

1211270 - Compensatie gevolgschade corona SWOP
BEL

Het college heeft besloten:
1. Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (hierna te noemen SWOP) te compenseren voor de 
gevolgschade die is ontstaan door de coronamaatregelen in 2020; 
2. De financiële gevolgen van €54.500 te dekken vanuit de bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen corona’ 
en te verwerken in de Jaarrekening 2020.

1211586 - Winstgevendheid aanbieders
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raadsinformatienota over winstgevendheid van jeugdhulpaanbieders naar de 
raad te sturen.

1212224 ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota over de gemeentelijke ondersteuning aan gedupeerde ouders van 
de kinderopvangtoeslagaffaire vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 december 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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




