BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 25 januari 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
1305115 - Bestemmen gebruik pand Overgauwseweg 50 te Pijnacker voor kamerverhuur (via
spoedprocedure 18 januari 2022)
Het college heeft besloten:
1. het gebruik van het pand Overgauwseweg 50 in Pijnacker als kamerverhuur alsnog op de juiste wijze
bestemmen bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan “Duurzame
Glastuinbouwgebieden”;
2. aanvrager en diens gemachtigde schriftelijk op de hoogte te brengen van dit voornemen.
1284159 - Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Pijnacker-Nootdorp
CST, Raad april 2022
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen.
1306721 - gevolgen decembercirculaire
BDV, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de mutaties in de inkomsten algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2021 te
verwerken zoals is voorgesteld onder de punten 1 tot en met 8;
2. de raad te informeren over de uitkomsten van de decembercirculaire.
1309233 - Raadsvragen EA over Jeugd- en Jongerenwerk (STJJMH)
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de Eerlijk Alternatief-fractie over Jeugden Jongerenwerk vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande informatienota.
1309654 - Beantwoorden vragen Partij voor de Dieren
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de beantwoording vast te stellen van de vervolgvragen van de fractie van de Partij
voor de Dieren over de informatienota 'stand van zaken actiepunten uitvoeringsplan Dierenwelzijn'.

1311056 - zelftests en mondkapjes voor inwoners met een bijstandsuitkering
BEL
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het versturen van 5 zelftests en 50 mondkapjes naar inwoners met een
bijstandsuitkering;
2. De kosten hiervoor ad € 10.332 ten laste brengen van de reserve Financiële gevolgen Corona en dit te
verwerken bij de kadernota 2022.
Vastgesteld in de collegevergadering van 1 februari 2022.
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