
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 8 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 

1269569 - Bezwaarschrift inzake weigering omgevingsvergunning Zuideindseweg 54 

RBG 

  

Het college heeft besloten: 

1. de beslissing op bezwaar ongegrond te verklaren; 

2. het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften niet over te nemen; 

3. bezwaarmaker en belanghebbende middels bijgaande concept brieven op de hoogte brengen van 

uwbesluit. 

   

1306097 - Regionale programma ouderenzorg 

BEL, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten: 

1. deel te nemen aan het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg; 

2. de benodigde dekking van in totaal €90.000 verspreid over de jaren 2022-2024 ten laste te brengenvan het 

begrotingssaldo en dit te verwerken in de Kadernota 2022; 

3. de raad te informeren over dit programma en daartoe bijgaande Informatienota vast te stellen. 

   

1310221 - evaluatie bijgewerkte uitvoeringsagenda 2018-2022 

CST, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten de Evaluatie bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 vast te stellen en aan de 

raad aan te bieden. 

  

1311397 - Beleidsregels Jeugdhulp 2022 

BEL, Actieve informatieplicht  

  

Het college heeft besloten: 

1. de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen; 

2. de eerste wijziging van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 vast testellen; 

3. de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen en de raad daarover 

teinformeren. 

4. de gemeenteraad te informeren over de aanpassing van de Beleidsregels jeugdhulp en de Nadereregels 

jeugdhulp en de wijze waarop het advies van de Adviesraad Sociaal Domein hierin is verwerkt. 

  

1311457 - Jaarverslag Jongerenteam Opleiding en Werk 2020-2021 

SD, Actieve informatieplicht 

  

Het college heeft besloten: 

1. het ‘Jaarverslag 2020-2021 Jongerenteam Opleiding en Werk’ (Leerplicht en voortijdig schoolverlaten) 

vast te stellen;  



2. de informatienota over het ‘Jaarverslag 2020-2021 Jongerenteam Opleiding en Werk’ ter informatie 

aan de raad aan te bieden. 

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 februari 2022.  

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

 

J.P.R. Woudstra B.D. Lugthart 

secretaris burgemeester 

 


