
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021

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

1202847 - Aanvraag financiële bijdrage NME 2021
BEL 
 
Het college heeft besloten om voor 2021 een financiële bijdrage te verlenen van € 50.000 aan 
Duurzaamheidscentrum de Papaver voor het aanbieden van natuur- en milieueducatie aan basisscholen in 
Pijnacker-Nootdorp.
  
1204286 - Omgevingsvergunning kappen van 227 bomen Oude Klapwijkseweg
ONT 
 
Het college heeft besloten het ingediende bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden 
besluit niet te herroepen en de bezwaarmaker daarover door middel van bijgevoegde brief te informeren.
 
1216474 - Normen- en toetsingskader rechtmatigheid per 31 december 2020 voor controle op Jaarrekening 
2020
CST, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. het Normen- en toetsingskader rechtmatigheid tot en met 31 december 2020 voor de controle van de 

Jaarrekening 2020 vast te stellen; 
2. de raad te informeren over het Normen- en toetsingskader rechtmatigheid met bijgevoegde nota.
 

1217652 - Meerkostenregeling Wmo en Jeugd
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. het Addendum corona meerkosten Jeugdhulp H-10 2020 vast te stellen;
2. het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden toestemming te geven om af te wijken van de sluitingsdatum voor 

het indienen van de declaraties voor de regeling meerkosten en hiervoor in afstemming met de H10 
gemeenten een nieuwe sluitingsdatum te bepalen; 

3. de meerkosten van gecontracteerde Wmo-aanbieders als gevolg van de coronacrisis lokaal te vergoeden, 
waarbij de richtlijnen van het addendum opgesteld door SbJH worden gevolgd;

4. de totale kosten van € 169.098 (€135.907 voor Jeugdhulp en €33.191 voor Wmo) te dekken uit de daarvoor 
bestemde middelen die ontvangen zijn in de compensatiepakketten via de algemene uitkering; 

5. volmacht te verlenen aan de heer P.J.G.M. Grob, directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, 
om namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp de vaststellingsovereenkomsten, in het kader van het 
Addendum corona-meerkosten jeugdhulp H-10 2020, met jeugdhulpaanbieders te ondertekenen 
(bevoegdheid burgemeester).

  
1218687 - Beantwoording raadsvragen PvdD jaarwisseling
WKZ, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de 
beantwoording van de vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over overlast vuurwerk en 
carbidschieten.



 

 
1218953 - Stand van zaken toezeggingen ihkv energietransitie
BEL, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen over de stand van zaken van de energietransitie en 
daarmee een aantal op de MoTS-lijst staande toezeggingen af te handelen.
  
1219574 - Raadsvragen statiegeldalliantie
WKZ, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de beantwoording van 
de vraag van de fractie van D66 over de statiegeldalliantie.
 
1220451 - Technische vragen PvdD grondstorting en de aangelegde dam langs het Oostlandfietspad
ONT, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Partij van de Dieren over 
technische grondstorting en de aangelegde dam langs het Oostlandfietspad vast te stellen en de gemeenteraad 
met bijgevoegde informatienota te informeren.
 
1220528 - Vaststelling aanvullend mandaat subsidieverlening Jeugdformaat
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de conceptbeschikking, op basis van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene 

wet bestuursrecht, waarmee de afspraken worden bekrachtigd van een incidentele subsidie van € 52.170 
aan de Stichting Jeugdformaat inzake ‘transformatie ambulante hulp Jeugdformaat’ voor het verhogen van 
de productiviteit tegen aangepaste tarieven;

2. de directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te mandateren voor het namens de colleges van 
de H10 gemeenten ondertekenen van de beschikking tot het verlenen van subsidie aan Jeugdformaat 
(conform bijgevoegde subsidiebeschikking) ten bedrage van in totaal € 2,9 miljoen voor de periode 1 januari 
2021 tot 1 januari 2023.

 
1220587 - Vraag n.a.v. bijstandszaak gemeente Wijdemeren
SD, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van D66 naar 
aanleiding van een bijstandszaak in de gemeente Wijdemeren.
  
1220731 - Zienswijze provinciaal omgevingsbeleid
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. de bijgevoegde zienswijze bij de provincie in te dienen over het Ontwerp Omgevingsbeleid provincie Zuid-

Holland;
2. de raad met bijgaande nota te informeren over de ingediende zienswijze.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 2 februari 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,



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


