
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 21 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

1233490 - Invoeringsbudget Omgevingswet
CST 
Het college heeft besloten de raad via de Najaarsnota 2021 voor te stellen een aanvullend invoeringsbudget 
voor de Omgevingswet beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve van in
totaal € 300.000 en het bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Implementatie Omgevingswet”.

1249831 - beleidsregels re-integratie Participatiewet 2021
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. de Beleidsregels re-integratie Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021 vast stellen;
2. met de bijgevoegde brief te reageren op het advies van de adviesraad sociaal domein over de
Beleidsregels re-integratie Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021;
3. de raad met de bijgevoegde informatienota te informeren over de Beleidsregels re-integratie
Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2021;

1257402 - Netwerkoverleg 'Sociale bindingen' in Wijken die Werken
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Het inbedden van een netwerkoverleg ‘Sociale bindingen’ in de bestaande overlegstructuren van Wijken die 
Werken.
2. De raad in kennis stellen met bijgaande informatienota.

1257499 - Plan van aanpak bestemmingsplan Katwijk & Nieuwkoop 2022
RBG

Het college heeft besloten het plan van aanpak bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Katwijk en Nieuwkoop, 
correctieve herziening 2022’ vast te stellen.

1267287 - Evaluatie VSMW 2021
BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten:
1. De evaluatie Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW) vast te stellen en daarmee in te stemmen
met de conclusies en aanbevelingen;
2. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de evaluatie, de conclusies en
aanbevelingen;
3. De gemeenteraad bij de Kadernota 2022 voor te stellen voor de dekking van de benodigde formatie
(1,33 fte) in 2022 eenmalig EUR 84.000 ten laste te brengen van de bestaande jeugdbudgetten.

1272575 - Vrijgeven voor zienswijzen, nieuwbouwlocaties 2021
WKZ

Het college heeft besloten:
1. overeenkomstig het bijgevoegde besluit en de twee daarbij behorende kaarten, zeven locaties vast



te stellen als locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse)
inzamelvoorziening en deze locaties vrij te geven voor zienswijze;
2. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme openbare
voorbereidingsprocedure).

1279392 - Programmabegroting 2022
BDV, Raad november 2021

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met:
a. de teksten van de programma's en paragrafen van de Programmabegroting 2022;
b. het financieel meerjarenperspectief 2022-2025;
c. de meerjaren investeringsplanning;
2. de raad voor te stellen de Programmabegroting 2022 vast te stellen.

1279626 - Reactie ASD t.a.v. Regiovisie transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis en 
maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen 2022-2026
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Bijgevoegde reactie op het advies van de ASD op de Regiovisie transformatie beschermd wonen naar
beschermd thuis en maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen 2022-2026 vast stellen en
naar de ASD en de raad te sturen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 28 september 2021. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


