BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 23 november 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
1272489 - Intrekken openbare ruimte (straatnaam) Berkelseweg te Pijnacker
RBG
Het college heeft besloten tot het intrekken van de openbare ruimte Berkelseweg te Pijnacker.
1284580 – Fietsplan
BEL, Raad januari 2022
Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen om het Fietsplan ‘Gelukkig op de fiets!’ vast te stellen;
2. het Uitvoeringsprogramma 2022-2024 ‘Gelukkig op de fiets!’ vast te stellen onder voorbehoud van
vaststelling van het Fietsplan door de raad.
3. het Uitvoeringsprogramma 2022-2024 ‘Gelukkig op de fiets!’ ter informatie aan de raad aan te
bieden.
1286432 - Notitie cameratoezicht
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de ‘Notitie cameratoezicht’ met de geheime Bijlage I vast te stellen.
2. de raad met bijgaande informatienota te informeren over de ‘Notitie cameratoezicht’ en de notitie inclusief
geheime bijlage aan de raad te doen toekomen.
3. geheimhouding op te leggen ten aanzien van Bijlage I van de ‘Notitie cameratoezicht’.
4. de raad voor te stellen de geheimhouding van Bijlage I van de ‘Notitie cameratoezicht’ te bekrachtigen.
1288851 - Verlenging Compensatie gevolgschade coronamaatregelen vrijwilligersorganisaties jeugd
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de Compensatie Gevolgschade Coronamaatregelen en bijbehorende voorwaarden zoals beschreven
in het document ‘Voorwaarden compensatie gevolgschade coronamaatregelen
vrijwilligersorganisaties jeugd’ te verlengen tot 1 juni 2021;
2. de raad te informeren over het genoemde besluit;
3. de vrijwilligersorganisaties jeugd in onze gemeente te informeren over het genoemde besluit.
4. de financiële gevolgen tot een maximum van € 60.000 ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen Corona’ en te verwerken bij de Kadernota 2022
1288989 - Kaderbrief Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regelingen
BDV, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de kaderbrief begroting 2023 voor gemeenschappelijke regelingen;
2. De voorzitter van het overleg wethouders Financiën Haaglandengemeenten de brief namens
alle colleges te laten verzenden;
3. De definitieve kaderbrief begroting 2023 ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen;
4. De financiële gevolgen verwerken bij de Kadernota 2022 en de Programmabegroting 2023.

1289822 - Vraag van fractie Gemeentebelangen over openbare verlichting Nootdorp
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de raadsvragen van de
fractie GBPN over de openbare verlichting in Nootdorp.
1290304 - Indexering 2022 onderwijsnormen
BEL
Het college heeft besloten:
1. de normen voor de bouwkosten van onderwijshuisvesting, conform het advies van de VNG, en
investeringen voor welzijnsaccommodaties voor 2022, te indexeren met 4,92%;
2. de normen voor eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakket met 1,82 % te indexeren;
3. de normen voor instandhouding van gymnastieklokalen met 3,01% te indexeren;
4. de financiële gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2022.
1292849 - Wijziging Reiskostenregeling
BDV
Het college heeft besloten:
1. de Regeling reiskostenvergoeding gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 op de eerste van de maand
volgend op de datum van het collegebesluit aan te passen en medewerkers die hun volledige
werkuren op kantoor werken de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van een vaste
onbelaste vergoeding per maand, uit te betalen via het salaris;
2. per de eerste van de maand volgend op de datum van het collegebesluit de Regeling
reiskostenvergoeding gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 aan te passen en ook reiskosten toe te
kennen aan medewerker die minder dan 5 kilometer en tussen 25 en 30 kilometer vanaf de
standplaats woonachtig zijn
1294423 - Beantwoording raadsvragen PvdD gevolgen kinderopvangtoeslagenaffaire
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van de Partij voor de Dieren
over de gevolgen van de kinderopvangtoeslagenaffaire vast te stellen en de gemeenteraad hierover te
informeren middels bijgaande informatienota.
1294574 - Energiemonitor 2019
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitkomsten van de Energiemonitor 2019.
1294998 - Dunea drinkwatertarieven 2022
BDV
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V.
d.d. 25 november 2021;
2. In te stemmen met de Begroting 2022 & Meerjarenbegroting 2022-2026;
3. In te stemmen met de tarievenregeling 2022;
4. In te stemmen met de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. d.d. 24 juni 2021.
1295428 - Openbare verlichting Nootdorp
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten met bijgaande nota de raad informeren over de stand van zaken rond de storing van
de openbare verlichting in Nootdorp.

1295820 - Beantwoording vraag Gemeentebelangen Klapwijk
ONT, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de informatienota beantwoording van de vraag van Gemeentebelangen met betrekking tot de financiële
onderbouwing van de aanvraag Programma Aardgasvrije wijken Klapwijk vast te stellen;
2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële onderbouwing PAW Klapwijk’ en de raad
voor te stellen deze te bekrachtigen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 30 november 2021.
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