BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 15 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
1314455 - Beantwoording vragen over ontwerp Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
(spoedprocedure 9 februari 2022)
Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de schriftelijke vraag van Partij voor
de Dieren en een tijdens de vergadering door Eerlijk Alternatief gestelde vraag over de Bodemkwaliteitskaart
en de Nota bodembeheer vast te stellen.
1296884 - Jaarverslag economie 2021
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. Het jaarverslag economie 2021 vast te stellen;
2. De raad middels de informatienota te informeren met als bijlagen: Jaarverslag economie 2021,
Jaarverslag citymarketing 2021, Jaarplan BPH 2022 en Jaarverslag en jaarrekening BPH 2020;
3. Kennis te nemen van het jaarplan BPH 2022;
4. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening BPH 2020.
1310118 - Coronacompensatie sport en economie
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1.Instemmen met de volgende coronaondersteuningsmaatregelen voor sport en economie voor de periode
december 2021 - januari 2022:
a. Korting verlenen van 50% op de huur voor sportaanbieders die gebruik maken van de gemeentelijke
buitensportsportaccommodaties;
b. Huurcompensatie verstrekken aan zwemverenigingen die gebruik maken van zwembad De Viergang, via een
bijdrage aan Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp BV, voor de uren dat ze geen gebruik hebben kunnen maken
van het zwembad;
c. Geen huur in rekening brengen aan Jay’s Place, Carvalho Sports en Balletschool Delfgauw;
d. Geen huur in rekening brengen aan de exploitanten van de horecaruimten in sportzaal het
Baken en sporthal Emerald;
e. Volledige huurcompensatie verstrekken aan een retailondernemer in gemeentelijk vastgoed aan het
Emmapark voor de periode dat de winkels niet volledig open mochten;
2. De annuleringsregeling, conform de algemene voorwaarden verhuur sport- en welzijnsaccommodaties,
buiten werking te stellen in die periodes dat binnensport- en welzijnsaccommodaties niet of beperkt
beschikbaar zijn door COVID-19 maatregelen.
3. Voor het eerste halfjaar van 2022 ondernemers opnieuw de mogelijkheid bieden om uitstel aan te vragen
voor de betaling van gemeentelijke belastingen en maatwerkafspraken te maken.
4. De financiële gevolgen van de onder beslispunt 1 genoemde maatregelen ad € 113.275 te dekken uit de
bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen Corona’ en dit te verwerken bij de Kadernota 2022;
5. De raad te informeren over het genoemde besluit;
6. De organisaties en ondernemers in onze gemeente te informeren over het genoemde besluit.
1311346 - Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Regiotaxi Haaglanden
BEL

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Haaglanden te verlengen tot 1 januari
2023.
1312608 - Herziening WMO tarieven 2022
BEL
Het college heeft besloten de Zesde wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Pijnacker-Nootdorp 2018 vast te stellen en hiermee de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo per 103-2022 vast te stellen, met dien verstande dat:
a. het pgb-tarief voor niet-professionele ondersteuning bij zelfzorg, de thuisadministratie of het opbouwen of
onderhouden van een sociaal netwerk op basis van het informele tarief uit de Regeling langdurige zorg, met
terugwerkende kracht per 1-01-2022 wordt vastgesteld;
b. het pgb-tarief voor niet-professionele ondersteuning bij een (gestructureerd) huishouden op basis van het
wettelijk minimum uurloon met terugwerkende kracht per 1-01-2022 wordt vastgesteld.
1312669 - Proces ontwikkeling transformatiegebieden
ONT, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota over het proces voor de ontwikkeling van de
transformatiegebieden vast te stellen
1313205 - Terugkoppeling raad over advies ASD Beleidsplan Schuldhulpverlening
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota over de implementatie van het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein over het Beleidsplan Schuldhulpverlening vast te stellen.
1313413 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland
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.
1313583 - Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota ‘Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit’ vast te
stellen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 22 februari 2022.
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