BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 15 maart 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
1316609 - Verlenging subsidieregeling controle naleving Coronatoegangsbewijs
BEL
Het college heeft besloten:
1.
de Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning naleving controleplicht op
coronatoegangsbewijzen vastte stellen en de bevoegdheid te besluiten op de aanvragen te mandateren
aan het hoofd van de afdeling Beleid;
2.
een subsidieplafond ter hoogte van het beschikbare gestelde budget, te weten € 212.739, vast
testellen voor ondersteuning aan ondernemers en organisaties voor de uitvoering van controles op
coronatoegangsbewijzen (controle van QR codes) voor de periode van 1 januari tot en met 24 februari
2022;
3.
de kosten voor uitvoering van de subsidieregeling, in afwachting van een positief besluit op
onzesubsidieaanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voorlopig ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve ‘Financiële gevolgen Corona’ en dit te verwerken bij de Kadernota 2022..
1316742 - Verwijderen SBR bij RKDEO
WKZ
Advies
1. over te gaan tot het verwijderen van de verontreinigingen met rubbergranulaat aan de
Sportparkweg te Nootdorp;
2. de geraamde projectkosten van € 140.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en teverwerken in
de Kadernota 2022.
1321136 - Financiering vervoer naar taalklas
BEL
Het college heeft besloten:
1.
het vervoer voor twee leerlingen van de Johannesschool in Pijnacker naar de taalklas in
Nootdorp te bekostigen voor de periode van 14 maart tot 9 juli 2022, met dien verstande dat de
gemeente de kosten volledig voor haar rekening neemt;
2.
gezamenlijk met de schoolbesturen toe te werken naar een permanente oplossing voor
intensief taalonderwijs voor nieuwkomers in of nabij de eigen school; 3. de Johannesschool per brief te
informeren over dit besluit;
4. de kosten ten laste te brengen van budget Onderwijsachterstandenbeleid 615540
1321228 - Continuering deelname programma Biobased Greenport West-Holland
BEL
Het college heeft besloten:
1 deelname aan programma Biobased van de Greenport West-Holland voort te zetten tot en met 2024;
2 de Greenport West-Holland te informeren conform bijgevoegd concept.
1321295 - Raadsinformatienota over Covid-19 in het onderwijs

BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de raad te informeren over diverse corona gerelateerde onderwerpen met
betrekking tot het onderwijs door middel van bijgaande informatienota.
1322288 - Inhoudelijk afwegingskader kinderopvangtoeslagaffaire
BEL
Het college heeft besloten het handelingskader en inhoudelijk afwegingskader kinderopvangtoeslagaffaire
(KOT) vast te stellen.
1322901 - Beantwoording raadsvragen gemeentebelangen bedrijfswoning Langelandseweg 18
RBG, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen over het
perceel Langelandseweg 18 in Nootdorp.
1323122 - Vaststellen H5 inkoopstrategie ondersteuning 2023
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de H5 Inkoopstrategie Ondersteuning 2023 – uitwerking strategische thema’s vast te stellen;
2. de raad en de Adviesraad Sociaal Domein hier actief over te informeren;
3. de gemeentesecretaris te mandateren voor het ondertekenen van de inkoopdocumenten die voortkomen
uit de inkoopstrategie.
1324093 - 1e aanlevering (concept-)jaarstukken 2021
BDV
Het college heeft besloten de (concept-)jaarstukken 2021 voor te leggen aan de controlerend accountant Baker
Tilly.
1324046 - informatiebrief voorbereidingsbesluit Verzamelplan 2020-2021
RBG/BEL
Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief waarmee de vragen van de fracties van CDA en D66
respectievelijk Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp en Eerlijk Alternatief over het voorbereidingsbesluit en
het verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021 worden beantwoord, vast te stellen.
1325072 - collegeadvies regionale afspraken opvang Oekraïense vluchtelingen
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1.
In te stemmen met de voorgestelde verdeelsleutel voor de regionale opgave voor het opvangen van
2000 personen in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).
2.
Daarbij voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit te gaan van een bijdrage in de opvang van 5%.
Deverdeelsleutel is relevant voor het aantal op te vangen mensen en voor de verdeling van de te ontvangen
middelen vanuit het rijk voor de organisatie van de vluchtelingenopvang.
3.
In te stemmen met het inrichten van een regionaal meldpunt vanwaar uit de toestroom over de
regioverspreid kan worden, en indien nodig vanuit dat meldpunt geschakeld kan worden met andere regio’s
of het landelijke coördinatiepunt.
4.
De raad middels bijgaande Informatienota te informeren over de stand van zaken en de start van
deopvang per 15 maart 2022.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 maart 2022.
Het college van Pijnacker-Nootdorp,
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