
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 28 april 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

1237335 - Jaarrekening 2020, ontwerp begrotingswijziging 2021 en ontwerp begroting 2022 GR GGD en VT 
Haaglanden
BEL, Raad mei 2021
 
Het college heeft besloten:
1. Het op grond van de eindafrekening 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis
(VT) Haaglanden te ontvangen bedrag van € 35.406 te verwerken in de Najaarsnota 2021 ten gunste
van het begrotingssaldo;
2. De raad voor te stellen overeenkomstig bijgevoegde brief zijn zienswijze vast te stellen over
de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden;
3. De financiële gevolgen hiervan te verwerken in de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022;
4. Ten behoeve van het communicatieplan voor het lokaal preventie akkoord een bedrag van
€ 8.000 beschikbaar te houden binnen de begroting GGD en VT 2021.

1242281 - Langetermijnfinanciering Stedin
CST, Raad mei 2021
 
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de Statutenwijziging en de wijziging van het aandeelhoudersconvenant
geagendeerd op de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Stedin van 25 juni 2021;
2. in te stemmen met het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen voor maximaal € 200
miljoen, geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni 2021;
3. onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te stemmen met de verkrijging van
cumulatief preferente aandelen, voor een maximaal bedrag van € 8,4 miljoen, en daarmee:
a. in te stemmen met de ondertekening door deze gemeente van de investeringsovereenkomst en
intekenbrief;
b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens & Loeff N.V.
om de Verkrijger te vertegenwoordigen met betrekking tot; - het ondertekenen van de notariële
akte van uitgifte van cumulatief preferente aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding
N.V. aan, onder andere, de Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte
intekenbrief; en - het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt,
met als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze volmacht;
4. bijgaande aanbiedingsnota vast te stellen waarin de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de
verkrijging voor maximaal € 8,4 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen.
 
1242417 - Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Haaglanden
BEL, Raad mei 2021
 
Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen de zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Haaglanden 
vast te stellen; 
2. de financiële gevolgen van het jaarrekeningresultaat 2020, zijnde een voordeel van € 111.158, te verwerken 
in de Najaarsnota 2021 ten gunste van het begrotingssaldo; 
3. de financiële gevolgen van de begroting 2022, jaarschijf 2021, zijnde een voordeel van € 72.000, te 
verwerken in de Najaarsnota 2021 ten gunste van het begrotingssaldo.
 



1242656 - Zienswijze Begroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
BEL, Raad mei 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen.

1243082 - Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2020
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang Pijnacker-Nootdorp 2020 vast te stellen en ter 
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.
 
1243242 - Vragen GB en EA Kwijtschelding gem belastingen
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de schriftelijke vragen inzake normbedragen kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen per 1 januari 2021 te beantwoorden.

1243718 - Definitieve gunning regionale aanbesteding openbare laaddiensten
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de Informatienota ‘Definitieve gunning regionale aanbesteding openbare 
laaddiensten’ vast te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 11 mei 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

H. Hulswit mw. F. Ravestein
secretaris (plv.) burgemeester


