BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 1 februari 2022
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
1311035 - Reactie gemeente op conceptadvies provincie t.a.v. winningsvergunning aardwarmte, gebied Delft
BEL
Het college heeft besloten:
1. de brief aan de provincie Zuid-Holland (bijlage 1) vast te stellen, als reactie op het concept advies van de
provincie (bijlage 2) op de aanvraag winningsvergunning aardwarmte, gebied Delft;
2. de raad met bijgevoegde informatienota (bijlage 3) te informeren.
1298030 - Tijdelijk gebruik Rabobanklocatie, Emmapark 84 in Pijnacker
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. De voormalige Rabobanklocatie, Emmapark 84 in Pijnacker, tijdelijk beschikbaar te stellen voor
onderwijs.
2. Te onderzoeken of de Rabobanklocatie, eveneens tijdelijk, beschikbaar kan worden gesteld voor
andere doeleinden, waaronder (pop-up) exposities en een openbaar toilet.
3. Het tijdelijk gebruik uitsluitend toe te staan tot het moment van sloop van het voormalig
bankgebouw, zodat het de ontwikkeling van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum op geen enkele
wijze belemmert.
4. De raad hierover te informeren en daartoe bijgaande informatienota vast te stellen.
Besluit
Conform besloten met inachtneming van een tekstuele wijziging.
1302002 - Normen- en toetsingskader rechtmatigheid voor controle Jaarrekening 2021
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. het Normen- en toetsingskader rechtmatigheid tot en met 31 december 2021 voor de controle van
de Jaarrekening 2021 vast te stellen;
2. de raad te informeren over het Normen- en toetsingskader rechtmatigheid met bijgevoegde nota.
1307253 - Benoeming leden Sportplatform
BEL
Het college heeft besloten de volgende kandidaat-leden van het sportplatform, conform artikel 2, lid 2 van het
Reglement Sportplatform, te benoemen tot lid van het sportplatform:
- De heer K. Pels
- De heer M. Marée
1307535 - Zelfevaluatie BRP 2021
RBG
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de in de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2021 voorgestelde

verbeteringen;
2. het uittreksel en de managementrapportage 'Zelfevaluatie BRP van de gemeente Pijnacker-Nootdorp'
2021 vast te stellen;
3. het uittreksel BRP ENSIA 2021 vast te stellen.
1307819 - Voorlopige subsidie Ondernemersfonds 2022
BEL
Het college heeft besloten conform het convenant Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp een voorlopige
begrotingssubsidie van € 300.000,- te verlenen aan de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp voor
het jaar 2022;
1310488 - Reactie op brief Natuurlijk Delfland
BDV
Het college heeft besloten overeenkomstig bijgaand concept de reactie vast te stellen op de brief van 10
september 2021 van de afdeling Delfland van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
1311601 - Financiële situatie gesloten jeugdzorg
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de bijgevoegde informatienota vast te stellen en daarmee de gemeenteraad en de
Adviesraad Sociaal Domein te informeren.
1312225 - Covid-19 zelftests voor vrijwilligersorganisaties
BEL
Het college heeft besloten:
1. 10.000 Covid-19 zelftests gratis beschikbaar te stellen aan de vrijwilligersorganisaties (sport, jeugd,
cultuur, etc.) in onze gemeente;
2. de kosten hiervoor ad € 24.200 ten laste brengen van de reserve Financiële gevolgen Corona en dit
te verwerken bij de Kadernota 2022.
1312376 - Zelfevaluatie reisdocumenten 2021
RBG
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de in de zelfevaluatie Reisdocumenten 2021voorgestelde verbeteringen;
2. het uittreksel en de managementrapportage 'Zelfevaluatie Reisdocumenten van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp 2021’ vast te stellen;
3. het uittreksel Reisdocumenten ENSIA 2021 vast te stellen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 8 februari 2022.
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