
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 15 juni 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

1256756 - Raadsvragen CDA - Bestemmingsplan Hart van Nootdorp (via spoedprocedure 9 juni 2021)
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van CDA over het 
ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp vast te stellen en de gemeenteraad met de  informatienota te 
informeren.

1256516 - beantwoording raadsvragen over Keulseweg 8-10 (via spoedprocedure 9 juni 2021) 
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota over Keulseweg 8-10 vast te stellen

1256900 - schriftelijke vraag Gemeentebelangen over Integraal Veiligheidsplan (via spoedprocedure 14 juni 
2021)
WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vraag van de fractie 
van Gemeentebelangen over de cijfermatige onderbouwing van het raadsvoorstel tot eenjarige verlenging van 
het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022.

1233840 - Compensatie ouders eigen bijdrage VVE Peuteropvang SMI
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. Ouders financieel te compenseren voor de doorbetaling van de eigen bijdrage voor
kinderopvang gebaseerd op een gemeentelijke regeling (Voorschoolse Educatie
(VE)/peuteropvang en Sociaal Medische Indicatie (SMI)) tijdens de tweede sluitingsperiode van
16 december 2020 tot 8 februari 2021.
2. De kosten hiervan te dekken uit de bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona en dit te
verwerken in de Najaarsnota 2021.
 
1243084 - Uitvoeringsprogramma VTH 2021
RBG/WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
a) Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 vast te stellen; 
b) de raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over het Uitvoeringsprogramma 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021.
 
1251511 - Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente
BDV, Actieve informatieplicht 
 
Het college heeft besloten:



1. onder het voorbehoud dat geen wensen en bedenkingen door de raad worden ingediend bijgaande 
achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan te gaan; 
2. de raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van uw 
voornemen de achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan te gaan.
 
1253972 - Jaarverslag VTH 2020
RBG/WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. Het Jaarverslag VTH 2020 vast te stellen; 
2. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over het Jaarverslag VTH 2020
  
1254904 - Aanbesteding B1-route Wet inburgering
BEL
 
Het college heeft besloten de gemeentesecretaris te mandateren voor het ondertekenen van het mandaat 
betreffende het aanbesteden van de B1-route met de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland.
 
1257337 - uitvoering motie ontwerp omgevingsvisie
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de uitvoering van een motie
(2021-01) over een aanvullende kaart bij het ontwerp van de omgevingsvisie, vast te stellen.
 
1257469 - Beantwoording technische vraag beeldvormende vergadering van 3 juni over het plan van aanpak 
statushouders
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft  besloten de informatienota met de beantwoording van de technische vraag gesteld door de 
VVD vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 juni 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


