
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023

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

1388512 - Actualisatie 2023 Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de transformatie

BEL

Het college heeft besloten:

1. de dienstverleningsovereenkomst 2023, horende bij de centrumregeling Beschermd Wonen, 

Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang DWO-regio 2022-2026, aan te gaan; 

2. in te stemmen met het maken van afspraken over de financiën en financiële solidariteit tot 

(tenminste) het einde van de decentralisatie, voor zover nu bekend tot en met 2029; 

3. in te stemmen met het aanhouden van een buffer van 15% van het budget voor zowel Beschermd 

Wonen als Maatschappelijke Opvang in de jaren 2023-2025 in de jaarlijkse begroting om bijstellingen

in het rijksbudget en de groei voor de jaren 2023-2025 op te kunnen vangen en vanaf Q4 2024 te 

gaan onderzoeken of er aanleiding is om deze systematiek voort te zetten in de periode vanaf 2026 

en hoe we dat kunnen realiseren; 

4. in te stemmen met het volgen van de uiteindelijke percentuele verdeling van het Rijk voor de 

verdeling van middelen en inzet: Delft 48,21%, Westland 33,09%, Pijnacker-Nootdorp 12,95% en 

Midden-Delfland 5,74%; 

5. de overeenkomst Gegevensuitwisseling Zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijken DVO DWO-regio 

aan te gaan

1392990 - opwaarderen parkeer- en evenemententerrein Dobbeplas

WKZ

Het college heeft besloten in te stemmen met de opwaardering van het parkeer- en evenemententerrein op de 

ijsbaan bij de Dobbeplas en de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve ‘beheer Dobbeplas’ en te 

verwerken in de Kadernota 2023.

1393207 - raadsvragen huisartsen tekort Pijnacker-Nootdorp

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van Eerlijk Alternatief over het huisartsentekort in 

Pijnacker-Nootdorp vast te stellen.

 1394397 - Verlengen regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad middels bijgaande informatienota te informeren over:

a. het besluit van de centrumgemeenten om de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022 te 

verlengen tot uiterlijk 31 december 2026;

b. de rapportage over de behaalde resultaten van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022

1397415 - Beantwoording vraag Trots over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende 

zaken

RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met daarin de beantwoording van de door de 

fractie van Trots gestelde vraag over de Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen onroerende zaken.



Vastgesteld in de collegevergadering van 24 januari 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


