
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 6 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

1381333 - Wmo tarieven 2023

BEL

Het college heeft besloten de Zevende wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2018 

vast te stellen en daarmee de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo met ingang van 1 januari 2023 te 

bepalen.

1385300 - Raadsvragen Suïcidepreventie

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten met bijgaande informatienota de raadsvragen van 20 oktober 2022 van de CDA-fractie over 

suïcidepreventie in de gemeente te beantwoorden.

1386630 - Instellen spreekuur collegeleden

CST

Het college heeft besloten het collegespreekuur opnieuw in te stellen en de werkwijze vast te stellen volgens het voorstel.

1386549 - Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

RBG, Raad januari 2023

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te 

stellen.

1386757 - Beantwoording vragen fractie Graafland over energietoeslag

SD, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de beantwoording

van de vragen van de fractie Graafland.

1386939 – Gladheidbestrijding

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raadsvragen van de fractie van D66 over de Gladheidbestrijding in Ackerswoude met de 

raadsinformatienota te beantwoorden.

1386953 - BOA's en één APV in het buitengebied

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie 

over BOA's en één APV voor het buitengebied vast te stellen.

1388523 - Verlenging ambassadeurschap Wageningen Universiteit Research

BEL



Het college heeft besloten het ambassadeurschap van de WUR te verlengen voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2023 

tot 31 december 2024).

1388593 - Reglement Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp 2022

CST

Het college heeft besloten:

1. het Reglement Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen;

2. het Milieuplatform overeenkomstig bijgaande brief te informeren over dit besluit

1389072 - Vluchtelingenopvang: aanhouden hotelkamers

CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

1. de vrijkomende hotelkamers (8 kamers = 16 opvangplekken) uiterlijk tot en met april 2023 in te 

zetten voor tijdelijke (noodopvang) van statushouders die reeds aan onze gemeente zijn toegewezen

en de bekostiging van deze opvangplekken (geschatte kosten € 235.600) te declareren bij het COA 

op basis van de HAR-regeling;

2. de huidige crisisnoodopvang COA (12 kamers = 24 opvangplekken) voorlopig te verlengen van 

1 januari 2023 tot en met april 2023 en de geschatte kosten hiervan ad € 459.000 te declareren bij 

het COA op basis van de HAR-regeling;

3. voor de crisisnoodopvang rekening te houden met extra kosten voor locatie-coördinatie- beveiliging 

voor de periode 5 oktober tot en met april 2023 geschat op € 348.000 en deze kosten bij het COA te 

declareren;

4. de financiële gevolgen van besluitpunt 1 tot en met 3 te verwerken in de Kadernota 2023;

5. aanbestedingsprocedures voor te bereiden wanneer in januari 2023 wordt ingeschat dat de opvang 

langer gaat duren dan 1 mei 2023;

6 de raad te informeren middels bijgaande informatienota.

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 december 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


