
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 15 november  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 

1362088 - Meerkostenregeling Wmo en Jeugd 2022 

BEL 

 

Het college heeft besloten: 

1. het Addendum corona meerkosten Jeugdhulp H-10 2022 vast te stellen;  

2. de meerkosten van gecontracteerde Wmo-aanbieders als gevolg van de coronacrisis lokaal te  

vergoeden, waarbij de richtlijnen van het addendum opgesteld door Servicebureau Jeugdhulp  

Haaglanden worden gevolgd;  

3. de kosten te dekken uit de daarvoor bestemde middelen die ontvangen zijn in de  

compensatiepakketten via de algemene uitkering;  

4. volmacht te verlenen aan de heer P.J.G.M. Grob, directeur van het Servicebureau Jeugdhulp  

Haaglanden, om namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp de vaststellingsovereenkomsten, in het  

kader van het Addendum corona-meerkosten jeugdhulp H-10 2022, met jeugdhulpaanbieders te  

ondertekenen (bevoegdheid burgemeester). 

 

 

1374681 - Monitor Wonen 2022 

BEL, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten  de raad via bijgevoegde informatienota en infographic te informeren over de 

ontwikkelingen van de woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp. 

 

 

1381491 - verlenging regionaal afsprakenkader emissieloze kas 

BEL 

 

Het college heeft besloten het regionaal afsprakenkader emissieloze kas te verlengen tot en met 2027. 

 

 

1381906 - Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten 

CST  

 

Het college heeft besloten het Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten vast te stellen. 

 

 

1382489 - Beantwoording Schriftelijke vragen CDA over flexwoningen 

BEL, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van het CDA over 

flexwoningen vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 



1383648 - Beheerplan Gebouwen 2023-2026 

WKZ, Raad december 2022 

 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 

a. het Technisch beheerplan gebouwen 2023-2026 vast te stellen; 

b. de storting in de voorziening ‘onderhoud gebouwen’ vanaf 2023 te verlagen met € 30.000 (naar een  
jaarlijkse storting van € 170.000); 
c. de voorziening ‘onderhoud gebouwen’ eenmalig aan te vullen vanuit het begrotingssaldo tot een  

bedrag van € 50.000; 
d. de financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023 

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 november 2022. 

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

$handtekening$ $handtekening2$ 

$naam$ $naam2$ 

secretaris $plv$ burgemeester $plv2$ 

 


