BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 22 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
1239763- Bezwaarschrift inzake besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Oostlaan 21
Het college heeft besloten:
1. het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen;
2. het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften over te nemen;
3. niet over te gaan tot het aanwijzen van Oostlaan 21 als gemeentelijk monument en
4. de bezwaarmaker en zijn gemachtigde van uw besluit op de hoogte te brengen.
1315958- Overdrachtsdocument
CST
Het college heeft besloten In te stemmen met aanbieding van het Overdrachtsdossier 2022 aan de raad.
1316014 - Zelfevaluatie BAG, BGT en BRO 2021
RBG
Het college heeft besloten:
1. de Verantwoordingsrapportages 2021 BAG, BGT en BRO van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vast te
stellen;
2. in te stemmen met de voorgestelde verbetermaatregelen.
1318676 - Voortgangsrapportage afvalinzameling 2021
WKZ, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de raad met een informatienota te informeren over de Jaarrapportage 2021 over de
afvalinzameling.
1321037 - Benoeming leden commissie bezwaarschriften
CST
Het college heeft besloten:
1. per ultimo april 2022 te benoemen tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften Pijnacker-Nootdorp:
mevrouw mr. dr. J. de Wit;
2. te benoemen tot leden van de commissie bezwaarschriften Pijnacker-Nootdorp:
- de heer mr. W.H. van Essen;
- de heer mr. M. de Lange;
- de heer mr. J.C. Vervorst;
- mevrouw mr. N. Majid.
3. per ultimo april 2022 eervol ontslag te verlenen aan de huidige voorzitter en vier leden van de
commissie bezwaarschriften Pijnacker-Nootdorp, respectievelijk:
- de heer J. Burgwal;
- de heer mr. A.A.C.J. Janssen;
- de heer mr. G.H. Clemens;
- de heer mr. drs. R.J.R. Hazen;
- mevrouw mr. S. van Teijlingen-Bos

1323326 - Dienstverleningsovereenkomst en Mandaatbesluit ten behoeve van de transformatie en
doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar Beschermd Thuis en
Maatschappelijk Wonen
BEL
Het college heeft besloten:
1. de dienstverleningsovereenkomst, horende bij de centrumregeling Beschermd Wonen, Beschermd
Thuis en Maatschappelijke Opvang DWO-regio 2022-2026, aan te gaan;
2. de gemeente Delft te mandateren voor het uitvoeren van de taken conform het mandaatbesluit,
horende bij de centrumregeling Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang
DWO-regio 2022-2026, en deze vast te stellen.
1324263 - Wraking SAOZ Planschade aanvraag dakopbouw Tijdemanhove
RBG
Het college heeft besloten het verzoek om wraking af te wijzen
1325135 - Brief beheervereniging Gele Kwikstaartlande
ONT
Het college heeft besloten de brief aan de heer Mesman, vertegenwoordiger van de beheervereniging Gele
Kwikstaartlande, vast te stellen en te versturen.
1325571 - Ondersteuning CTB - Van der Valk
BEL
Het college heeft besloten:
1. Van der Valk Hotel Den Haag B.V. een subsidie toe te kennen van €5.000,- op grond van de Regeling
ondersteuning naleving controleplicht coronatoegangsbewijs (CTB) door toepassing van de hardheidsclausule;
2. het subsidiebedrag van €5.000,- ten laste te brengen op budgetnummer 629050.43800.
1325806 - Raadsvraag PvdD over omgevingsprogramma groen
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de beantwoording van de vraag van de Partij voor de Dieren over het
Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen vast te stellen.
1323593 - Vooruitblik interventieplan kostenontwikkeling SD 2022-2023
SD
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het doorschuiven van de middelen voor de pilot meer zelf doen: Ambulante teams (P6 en
P8) naar2023 en 2024 en de administratieve consequenties hiervan voor de begroting voor de jaarschijven
2022, 2023 en 2024 te verwerken bij de Kadernota;
2. In te stemmen met de uitwerking van beheersmaatregelen Wmo: hulp in de huishouding;
3. In te stemmen met de benodigde tijdelijke vervangende formatie voor de periode van 2022-2023
voor verdere uitvoering van het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ Pijnacker-Nootdorp en
dekking van de totale kosten ad € 255.000 (85K in 2022 en 170K in 2023) ten laste te brengen van
de reserve sociaal domein en dit verwerken in de kadernota 2022;
4. In te stemmen met de structurele inzet van de formatie VSMW, hiervoor per 2023 1,33 FTE aan de
formatie van de afdeling Sociaal Domein toe te voegen en de dekking van de totale kosten ad
€ 110.000 per jaar ten laste te brengen van de budgetten jeugdhulp. De financiële consequenties te
verwerken in de Kadernota 2022.

Vastgesteld in de collegevergadering van 29 maart 2022.
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