
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 6 juli 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 

1262968 - incidentele middelen jeugdzorg 2022 (via spoedprocedure 30 juni 2021) 

BDV, Actieve informatieplicht  

Het college heeft besloten de raad te informeren over de toekenning van incidentele middelen voor jeugdzorg. 

1235156 - Benoeming leden Cultuurplatform 

BEL 

Het college heeft besloten: 

1. Mevrouw Jacqueline van Veen, conform artikel 2, lid 2 van het Reglement Cultuurplatform, 

tebenoemen tot lid van het Cultuurplatform; 

2. Mevrouw Neeske Fase, conform artikel 2, lid 2 van het Reglement Cultuurplatform, te benoemen 

totlid van het Cultuurplatform. 

1245791 - Informatienota anti discriminatie voorzieningen 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de notitie antidiscriminatiebeleid vast te stellen. 

1258310 - Onderzoek behoefte en capaciteit SBO en (V)SO en herhuisvesting SBO Prinsenhof 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen op pagina 15 van de rapportage 

onderzoek leerlingenstromen SBO en (V)SO in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en te besluiten: 

1. SBO Prinsenhof definitief te herhuisvesten in scholencomplex Koningshof na vertrek van deCasaschool in 

2024; 

2. het niet gerenoveerde deel van het scholencomplex Koningshof te renoveren na vertrek van de 

Casaschool in 2024 en het hiervoor beschikbare budget ad € 3.271.352 in te zetten; 

3. doelgroepenbeleid onderwijs, waaronder aanbod SO cluster 4, te agenderen voor het LokaalEducatief 

Overleg, het Op Overeenstemming Gericht Overleg en de overleggen met de regionale 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in verband met de verantwoordelijkheid van het 

samenwerkingsverband bij de inrichting en bekostiging van het speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs; 

4. de raad hierover te informeren door middel van bijgaande informatienota. 

1259618 - Rotterdampas verlenging 

BEL, Actieve informatieplicht  

Het college heeft besloten: 

1. de samenwerking met de Rotterdampas vanaf 2022 structureel voort te zetten; 

2. de uitgaven ad € 60.000 structureel ten laste te brengen van budget bijzondere bijstand, armoedebestrijding 

(FCL 624050); 

3. de stelpost armoedebestrijding (€ 7000) en het vrijvallende budget voor de uitdaging (€ 10.000) toevoegen 

aan het budget bijzondere bijstand, armoedebestrijding. 



4. de raad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de voortzetting van de samenwerking met 

de Rotterdampas. 

1259668 - Raadsvragen openbare toiletten 

WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten met de bijgaande informatienota de vragen van de fractie van het CDA over 

openbare toiletten te beantwoorden.  

1259788 - Voortzetten coronamaatregelen 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met het voortzetten van de corona-ondersteuningsmaatregelen voor cultuur tot 1 oktober 

2021; 

2. in te stemmen met het verlengen van de mogelijkheid aan ondernemers om uitstel van betaling vande 

gemeentebelastingen aan te vragen tot december 2021 en daarbij een betalingsregeling te treffen; 

3. in te stemmen met promotionele inzet voor cultuur, sport, economie en jeugd; 

4. de financiële gevolgen te dekken vanuit de bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen Corona’ en 

teverwerken in de Najaarsnota 2021; 

5. de annuleringsregeling, conform artikel 13 van de algemene voorwaarden verhuur sport- 

enwelzijnsaccommodaties, met ingang van 6 juli 2021 weer in werking te stellen; 

6. de raad hierover te informeren; 

7. de organisaties en ondernemers in onze gemeente te informeren over het genoemde besluit en tebetrekken 

bij de promotie. 

1261586 - Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten - 2 (TONK-2) 

BEL, Actieve informatieplicht  

Het college heeft besloten: 

1. de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Pijnacker-Nootdorp - 2 (TONK-

2) vastte stellen; 

2. de raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de 

Beleidsregelstijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten Pijnacker-Nootdorp - 2 (TONK-2). 

1262153 - Raadsvragen Partij voor de Dieren verspillingsvrije week 

BEL, Actieve informatieplicht  

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de raadsvragen van de Partij voor de 

Dieren over deelname aan de verspillingsvrije week vast te stellen. 

1262161 - Assimilatieverlichting einde termijn maatwerk 

WKZ 

Het college heeft besloten Natuurlijk Delfland met een brief te informeren over de vragen over de 

maatwerkvergunningen voor de glastuinbouw voor assimilatieverlichting. 

1262879 - Beantwoording raadsvragen Gemeentebelangen speeltuin Saaymans Vaderplein te Delfgauw 

WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de raadsvragen over de 

veiligheid van de valondergrond van de speeltuin aan het Saaymans Vaderplein te Delfgauw. 



1263326 - beantwoording raadsvragen inzake ter inzage legging ontwerp omgevingsvisie 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota (berichtnummer 1135550) waarmee de vraag van de fractie van 

Gemeentebelangen over de ter inzage legging van het ontwerp van de omgevingsvisie worden 

beantwoord, vast te stellen.  

1263639 - Eindrapport "kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd" en overige ontwikkelingen 

jeugdbescherming 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota over het Eindrapport “kwetsbare kinderen onvoldoende 

beschermd” en overige ontwikkelingen in de jeugdbescherming vast te stellen. 

Vastgesteld in de collegevergadering van 13 juli 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

 

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

secretaris burgemeester 

 


