
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 21 december 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

1254919 - Aanvullende stukken beroepschrift weigeringsbesluit reclamemast bouwen bedrijventerrein 
Emerald
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank inzake de weigering om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een reclamemast van 35 meter hoog
op de locatie Rijksstraatweg ter hoogte van nr. 39 Delfgauw;
2. de raad middels een a.i. nota op de hoogte te brengen van de uitspraak.

1283892 - beleidsregels Wet inburgering gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. De beleidsregels Wet inburgering Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen;
2. De raad met de bijgevoegde brief te informeren over de voortgang van de implementatie van de
Wet inburgering en de vastgestelde beleidsregels Wet inburgering Pijnacker-Nootdorp 2022;
3. Met de bijgevoegde brief te reageren op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de
beleidsregels Wet inburgering Pijnacker-Nootdorp 2022.

1295005 - Continuering Team4Talent 2022
BEL

Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het Toekomstplan Team4Talent 2021 en de daarin opgenomen conclusies en
aanbevelingen;
2. Voor de uitvoering van het onder beslispunt 1 genoemde Toekomstplan, in te stemmen met de
gecontinueerde inzet van 6.0 fte sport- en 1,8 fte cultuurfunctionarissen Team4Talent voor 2022;
3. De gemeentelijke bijdrage ad € 218.000 als volgt te dekken:
- € 195.000 ten laste te brengen van FCL 615550 Combinatiefuncties
- € 23.000 aanvullend beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo
2022 en dit te verwerken bij de Kadernota 2022;
4. Afspraken tussen partijen over de inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent
vast te leggen in (samenwerkings)overeenkomsten.

1298147 - Meerkostenregeling Wmo en Jeugd 2021
BEL

Het college heeft besloten:
1. het Addendum corona meerkosten Jeugdhulp H-10 2021 vast te stellen;
2. de meerkosten van gecontracteerde Wmo-aanbieders als gevolg van de coronacrisis lokaal te
vergoeden, waarbij de richtlijnen van het addendum opgesteld door Servicebureau Jeugdhulp
Haaglanden worden gevolgd;
3. de kosten te dekken uit de daarvoor bestemde middelen die ontvangen zijn in de
compensatiepakketten via de algemene uitkering;
4. volmacht te verlenen aan de heer P.J.G.M. Grob, directeur van het Servicebureau Jeugdhulp



Haaglanden, om namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp de vaststellingsovereenkomsten, in het
kader van het Addendum corona-meerkosten jeugdhulp H-10 2021, met jeugdhulpaanbieders te
ondertekenen (bevoegdheid burgemeester).

1298191 - pilot partnerschap HogeNood app
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Voor twee jaar een partnerschap aangaan met de HogeNood app en hiermee invulling geven
aan de motie over openbare toiletvoorzieningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
2. De raad conform bijgaand informatienota informeren.

1298763 - Raadsvragen D66 ouderenlooproute
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de beantwoording van 
de vragen van de fractie van D66 over de ouderenlooproute.

1298772 - Vaststellen openbare ruimte (straatnaam) Koert Bollepad te Pijnacker
RBG

Het college heeft besloten overeenkomstig het bijgevoegde besluit de openbare ruimte (straatnaam) “Koert 
Bollepad” te Pijnacker vast te stellen.

1299680 - Evaluatie CulturA & Zo
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het voorstel van CulturA & Zo om de programmering en exploitatie van CulturA te
continueren;
2. De raad te informeren over dit besluit.

1299903 - WMO tarieven 2022
BEL

Het college heeft besloten de Vijfde wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-
Nootdorp 2018 vast te stellen en daarmee de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo met ingang van 1 
januari 2022 te bepalen.

1300187 - Locatiebesluiten Keijzershof/Tuindershof december 2021 december 2021
WKZ

Het college heeft besloten overeenkomstig het bijgaande besluit “Locatiebesluiten Keijzershof/Tuindershof, 
december 2021” en de daarin opgenomen locatietekening zeven locaties vast te stellen als locatie voor 
ondergrondse verzamelcontainers voor afvalstoffen.

1301286 - Vernieuwde deelnemersovereenkomst SVn
BEL

Het college heeft besloten de gewijzigde deelnemersovereenkomst, inclusief annexen 1 t/m 3 te sluiten, met 
stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

1301709 - Beantwoording vragen GB over vacature aanjager gasvrij Klapwijk
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de  informatienota met de beantwoording van de vragen van de fractie van 
Gemeentebelangen over de vacature aanjager aardgasvrij Klapwijk vast te stellen.



1300423 - Beantwoording vraag D66 energiearmoede
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van de fractie van D66 over 
de energiearmoede vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 11 januari 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


