
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 14 december 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

1378379 - stand van zaken assimilatiebelichting

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de gemeenteraad informeren over de stand van zaken assimilatiebelichting met 

bijgaande informatienota.

1380071 - Beroep weigering omzetting bedrijfswoning Langelandseweg 18

RBG

Het college heeft besloten het verweerschrift vast te stellen naar aanleiding van het beroep tegen de beslissing 

op bezwaar inhoudende het weigeren van de omgevingsvergunning voor het omzetten van de bestemming 

bedrijfswoning naar burgerwoning voor de woning Langelandsweg 18.

1385051 - Subsidielijst 2023

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. De Subsidielijst maatschappelijke voorzieningen 2023 vast te stellen en een bedrag van in totaal 

€ 6.090.528 toe te kennen; bestaande uit € 5.854.862 subsidies maatschappelijke ondersteuning en 

€ 235.666 voorlopig toe te kennen SPUK subsidies;

2. Het tekort van € 43.224 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en te verwerken bij de 

Kadernota 2023;

3. De gemeenteraad actief te informeren over de Subsidielijst 2023.

1380925 - Vijfde wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

BEL

Het college heeft besloten:

1. de raad voor te stellen de Vijfde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 

vast te stellen;

2. de bijgevoegde reactie vast te stellen op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de raad 

daarover te informeren

1385017 - Subsidiebedragen VVE-Peuteropvang en besluit op aanvragen subsidie 2023

BEL

Het college heeft besloten:

1. af te wijken van artikel 5 lid 1 van de Regeling VVE-Peuteropvang gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022,

omdat de cao kinderopvang nog niet bekend is voor het jaar 2023, terwijl deze nodig is om de 

subsidiebedragen te indexeren; 

2. de aanbieders van VVE-peuteropvang een voorlopige subsidie toe te kennen voor het jaar 2023 op 

basis van de Bijlage Subsidiebedragen VVE-peuteropvang 2022 overeenkomstig bijgaande concept-

beschikkingen;

3. in het jaar 2023 de Bijlage Subsidiebedragen VVE-peuteropvang 2023 Pijnacker-Nootdorp vast te 

stellen en op basis hiervan de definitieve subsidie toe te kennen aan de aanbieders van VVE-

Peuteropvang voor 2023.



1385198 - Raadsinformatiebrief Tweerichtingsfietspaden rotondes

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten bijgevoegde raadsinformatiebrief met daarin de reactie op het verzoek om 

informatie van de fractie van CDA over tweerichtingsfietspaden op rotondes, vast te stellen.

1385470 - Concept-verkeersbesluit Monnikenweg

WKZ, Raad januari 2023

Het college heeft besloten:

1. het concept-verkeerbesluit voor het invoeren van een knip in de Monnikenweg vast te stellen; 

2. de raad voor te stellen in te stemmen met uw voornemen een knip te realiseren in de Monnikenweg 

overeenkomstig het concept-verkeersbesluit.

1387944 - Doordecentralisatieovereenkomst ’t Kraaienest

BEL, Raad januari 2023

Het college heeft besloten:

1. de raad voor te stellen met de stichting Lucas Onderwijs een doordecentralisatieovereenkomst aan 

te gaan met betrekking tot de bekostiging van school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ’t 

Kraaienest in Nootdorp.

2. de portefeuillehouder onderwijs, de heer P.C. Hennevanger, overeenkomstig artikel 171, tweede lid 

Gemeentewet, te mandateren de doordecentralisatieovereenkomst namens uw college te 

ondertekenen, na besluit door de raad.

1389698 - Actualisatie Uitvoeringsplan Regiovisie en evaluatie GR Jeugdhulp Haaglanden

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten bijgevoegde informatienota vast te stellen, waarmee de gemeenteraad wordt 

geïnformeerd over het proces rond het actualiseren van het uitvoeringsplan van de Regiovisie Jeugdzorg 

Haaglanden en over de uitkomsten van de evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau 

Haaglanden.

Besluit

Conform besloten.

1389743 - Actieplan bestaanszekerheid

BEL, Raad januari 2023

Advies

De raad voor te stellen:

1. het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 vast te stellen;

2. om bij de Kadernota 2023 een Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid te openen;

3. om ten laste van de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona een bedrag van € 1 miljoen in 

de nieuw te vormen Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid te storten en dit te 

verwerken in de Kadernota 2023;

4. om de kosten van de uitvoering van het actieplan, € 565.000 in 2023 en € 260.000 in 2024, ten laste 

te brengen van de nieuw te vormen Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid;

5. de ontvangsten algemene uitkering 2022 ten behoeve van bijzondere bijstand uit de oktoberbrief 

2022 in 2023 toe te voegen aan de nieuw te vormen Bestemmingsreserve bestaanszekerheid door 

middel van een resultaatbestemming van € 40.000 uit het rekeningresultaat 2022 en dit op te nemen

in het besluit over het rekeningresultaat Jaarrekening 2022.

Besluit

Conform besloten met inachtneming van een aantal tekstuele wijzigingen. 



1390146 - Raadsplanner januari tot en met juni 2023

CST, Actieve informatieplicht

Advies

de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden januari tot en met juni 2023 vast te 

stellen.

Besluit

Conform besloten.

1391199 - Beantwoording raadsvragen CDA Versterken gemeentelijke dienstverlening

BEL, Actieve informatieplicht

Advies

de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van het CDA over het versterken van de gemeentelijke 

dienstverlening vast te stellen.

Besluit

Conform besloten. 

Vastgesteld in de collegevergadering van …...

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


