
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 31 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 

 

1392569 - Briefadres BRP 

RBG 

 

Het college heeft besloten de navolgende beleidsregels “inschrijving op een briefadres 2023 gemeente 
PijnackerNootdorp” vast te stellen.  

 

1397963 - Samenwerkingsovereenkomst laaggeletterdheid WEB 2023-2024 Regio Zuid-Holland Centraal 

BEL 

 

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst laaggeletterdheid 2023- 2024 aan te gaan met de 

gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en wethouder Peter Hennevanger te 

mandateren de overeenkomst namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp te ondertekenen. 

 

1397988 - Regio overeenkomst schoolgezondheidsbeleid 2023-2026 

BEL 

 

Het college heeft besloten in de periode 2023-2026 uitvoering te geven aan het gezonde schoolprogramma en 

hiervoor bijgaande regio overeenkomst schoolgezondheidsbeleid aan te gaan met de GGD Haaglanden. 

 

1398098 - IKC Pijnacker Noord 

ONT, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten: 

1. kennis te nemen van de resultaten en financiële stand van zaken van de aanbestedingsprocedure 

nieuwbouw IKC Pijnacker Noord (bestaande uit kindcentrum Schatkaart, Casaschool en een 

voorziening voor het bewegingsonderwijs) en akkoord te gaan met opdrachtverstrekking aan de 

winnende inschrijver; 

2. de financiële gevolgen van beslispunt 1 te verwerken in de kadernota 2023; 

3. de raad te informeren met bijgaande informatienota; 

4. geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 1 en de raad voor te stellen de 

geheimhouding te bekrachtigen. 

 

1399248 - Bbv beleidsregels Wmo 2023 

BEL 

 

Het college heeft besloten: 

1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen. 

2. De bijgevoegde reactie op het advies van de ASD vast te stellen. 

3. De bijgevoegde informatienota vast te stellen waarmee de gemeenteraad wordt geïnformeerd over 

het actualiseren van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en de wijze waarop het advies 

van de ASD hierin is verwerkt. 

 

1399896 - Pilot Transmuraal Maatschappelijk Werk 

 

Het college heeft besloten: 

1. de samenwerkingsovereenkomst Transmuraal Maatschappelijk Werk tussen de regio H5, 



Reinier de Graaf Groep en DSW aan te gaan. 

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 7 februari 2023. 

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

$handtekening$ $handtekening2$ 

$naam$ $naam2$ 

secretaris $plv$ burgemeester $plv2$ 

 


