BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 26 april 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
1330152 - Eindafrekening 2019 - Ondernemersfonds PN
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de bijdrage aan het Ondernemersfonds voor 2019 definitief vast te stellen op € 385.744,30;
2. het openstaande bedrag van €180.- over te maken naar Stichting Ondernemersfonds PijnackerNootdorp
3. De raad via bijgevoegde informatienota informeren over de voortgang van de toezeggingen die zijn
gedaan tijdens de besluitvormende raad over het continueren van het Ondernemersfonds.
1332789 - Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden
WKZ
Het college heeft besloten de bij het Mandaatbesluit Pijnacker-Nootdorp Omgevingsdienst Haaglanden 2018
behorende mandaatlijst van de Omgevingsdienst Haaglanden te wijzigen overeenkomstig bijgaand concept.
1333257 - Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio ZHC 2022
BEL
Het college heeft besloten conform artikel 2.6, derde lid, van het Besluit Suwi, het ‘Uitvoeringsplan 2022’ van
de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) vast te stellen, met hierin vijf speerpunten:
a. blijven inzetten op de kwaliteit van het regionaal matchen;
b. structureel versterken werkgeversdienstverlening;
c. behouden en versterken inclusief werkgeverschap;
d. stimuleren om- en bijscholing van werkzoekenden;
e. versterken samenwerking in de arbeidsmarktregio.
1333424 - Zienswijze begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2023
BEL, Raad juni 2022
Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen bijgaande concept zienswijze op de wijziging van de begroting 2022 van het
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen;
2. de raad voor te stellen bijgaande concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen;
3. het budget voor de bijdrage aan de begroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden als gevolg
van de begrotingswijziging 2022 voor 2022 op te hogen met € 29.925,- en het budget voor de bijdrage
aan de begroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor 2023 met € 36.532,- op te
hogen als gevolg van de ontwerpbegroting 2023;
4. deze begrotingswijzigingen te verwerken in de Kadernota 2022.
1333533 - Aanvullende subsidie ondersteuning CTB controle SV RKDEO 4e kwartaal 2021
BEL
Het college heeft besloten:
1. sportvereniging RKDEO een aanvullende subsidie toe te kennen van € 798,60 op grond van de

Nadere regeling ondersteuning naleving controleplicht coronatoegangsbewijs (CTB), door toepassing
van de hardheidsclausule;
2. het subsidiebedrag van € 798,60 ten laste te brengen van de begrotingspost handhaving openbare
orde en veiligheid FCL 629050/ECL 43800
1335866 - Rapportage stand van zaken opvang vluchtelingen
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft de rapportage ter kennisgeving aangenomen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 3 mei 2022.
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