BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 28 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
1266430 - Continuering Ondernemersfonds
BEL, Raad november 2021
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp 2021;
2. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp te
verlengen met 5 jaar;
3. Hiertoe de tarieven van de OZB op niet-woningen in de jaren 2022 tot en met 2026 te verhogen
met 0,03% voor de eigenaren en 0,02% voor de gebruikers. (€50,- per €100.000,- van de
heffingsgrondslag van de OZB);
4. De raad voor te stellen om de gerealiseerde meeropbrengst, verminderd met de kosten van de
OZB-verhoging op gemeentelijke panden, jaarlijks als subsidie uit te keren aan de Stichting
Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp en de financiële gevolgen te verwerken in de
Kadernota 2022;
1278737 - Voortgangsrapportage controlplan 2021
CST
Het college heeft besloten:
1. De voortgangsrapportage uitvoering controlplan 2021 vast te stellen.
2. De auditcommissie te informeren over de inhoud van de rapportage in haar overleg van
november 2021
1279491 - Formeel vaststellen herzieningen inkoopovereenkomsten
BEL
Het college heeft besloten in te stemmen met de volgende concept herzieningen van de
inkoopovereenkomsten jeugdzorg 2022:
 Algemeen overzicht herzieningsvoorstellen
 Voorstel Herzieningen tarieven
 Aanpassingen productbeschrijvingen
 Een nieuw artikel in de Resultaatovereenkomst aangaande de bestemming van rendement boven een
bepaalde hoogte
1280462 - samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland 2021
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. De samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland aan te gaan met de samenwerkende partijen
uit onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Lansingerland;
2. De raad te informeren conform bijgaande informatienota.
1280842 - Raadsvragen evaluatie gladheidbestrijding
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vragen van de
fractie van Gemeentebelangen over de evaluatie gladheidbestrijding.
1281214 - voorzetting kamergewijze verhuur Robbengat 9
BEL
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de voortzetting van de kamergewijze verhuur van Robbengat 9 aan vergunninghouders.
2. In te stemmen met de verlenging van de daartoe benodigde overeenkomst/werkafspraken met Villex en
Staedion.
1281409 - Overeenkomst inclusief sport en bewegen Haaglanden
BEL
Het college heeft besloten:
1. Besluiten deel te nemen aan het samenwerkingsverband Inclusief sport en bewegen Haaglanden en hiervoor
een overeenkomst aan te gaan voor de periode 2021-2022.
2. Wethouder P.C. Hennevanger, ter uitvoering van dit besluit, conform artikel 160 Gemeentewet, te
mandateren, om namens het college de overeenkomst te ondertekenen.
3. De kosten ad € 2.000 voor deelname aan het samenwerkingsverband voor de periode 2021-2022 te betalen
uit de ontvangen rijksmiddelen van het Lokaal Sportakkoord.
1282091 - 3de Monitor stand van zaken programmaplan Omgevingswet
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de “Monitor stand van zaken Omgevingswet” vaststellen en ter actieve informatie
aan de raad aanbieden middels bijgaande Informatienota.
1282262 - Voortgangsrapportage interventieplan Grip op het sociaal domein
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de voortgangsrapportage over het interventieplan Grip op het sociaal domein, over
de periode tot 1 juli 2021, naar de gemeenteraad te sturen, in het kader van de actieve informatieplicht.
Vastgesteld in de collegevergadering van 5 oktober 2021.
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