
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 7 september 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

1093653 - Verordening gemeentegaranties geldleningen 2021
CST, Raad oktober 2021
 
Het college heeft  besloten de raad voor te stellen de Verordening gemeentegaranties geldleningen 2021 vast 
te stellen.
 
1266445 - Nota waardering en afschrijving activa
BDV, Raad oktober 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de concept nota 'Waardering en Afschrijving activa 2021' vast 
te stellen.
  
1272017 - Raadsvragen (water)maaibeleid HHRS
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de beantwoording van 
de vragen van de Partij voor de Dieren over de negatieve effecten van een maaiboot.
 
1272782 - Nota Reserves en Voorzieningen 2021
BDV, Raad oktober 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de nota 'Reserves en Voorzieningen 2021-2024' vast te 
stellen en de financiële gevolgen te verwerken bij de Jaarrekening 2021.
 
1273029 - Raadsplanner oktober 2021 tot en met januari 2022
CST
 
Het college heeft besloten de raadsplanner voor de maanden oktober 2021 tot en met januari 2022 vast te 
stellen en de agendacommissie hierover met bijgaande brief te informeren.
  
1273936 - Financiële verordening 2021
BDV, Raad oktober 2021
 
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 
2021 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 
2017.
  
1275146 - Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026
BEL, Raad oktober 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. in te stemmen dat de H10-samenwerking op het gebied van jeugdzorg wordt geconcretiseerd en
geborgd.
2. de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026, met daarbij het Basisdocument, vast te stellen en
daarmee in te stemmen met:
a. de leidende principes en ambities, zoals:



- normaliseren, het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien;
- verantwoordelijkheden: jeugdigen en hun ouders/opvoeders zijn het uitgangspunt;
- kinderen groeien zo thuis mogelijk op: oplossingen dichtbij huis prevaleren;
- breed kijken, gezinsproblemen met integrale zorg tijdig en passend oplossen;
- duurzaam veilig opgroeien;
- jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen;
- de beste hulp voor de beste prijs: een duurzaam financieel houdbaar stelsel;
b. de bovenregionale verantwoordelijkheden:
- rond gesloten jeugdhulp;
- gecertificeerde instellingen;
- continuïteitsvraagstukken bij zeer complexe hulpvragen (zoals Acute GGZ en eetstoornissen);
c. de samenwerking met de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen:
- twee maal per jaar via bestuurlijk overleg tussen gemeenten en een vertegenwoordiging van
de jeugdhulpaanbieders (groot, middelgroot en kleiner), gericht op ontwikkelingen in het
zorglandschap;
3. het lokaal overzicht 2021-2026 jeugdhulp vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

1275824 - Aanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet, Wet IOAW en Wet IOAZ
SD
 
Het college heeft besloten:
1. aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de heer F. Soekhai;
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

1276387 - Nota Rente en Treasury
BDV, Raad oktober 2021
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen; 
1. de Nota Rente en Treasury 2021 vast te stellen; 
2. het Treasurystatuut 2014 Gemeente Pijnacker-Nootdorp in te trekken.
 
1277738 - Bezuinigingen ten behoeve van de Programmabegroting 2022
BDV
 
Het college heeft besloten de voorgestelde bezuinigingen zonder beleidsmatige keuzes vast te stellen en deze 
te verwerken in de Programmabegroting 2022.
  
1278555 - Zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 provinciaal Omgevingsbeleid
BEL
 
Het college heeft besloten overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de herziening 2021 van het 
provinciaal Omgevingsbeleid vast te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 14 september 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

H. Hulswit mw. F. Ravestein



secretaris (plv.) burgemeester


