
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020. 

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 

1146406 - Actieve informatie brief provincie culturele sector (via spoedprocedure 5/6) 

Het college heeft besloten de informatienota over de brief aan de provincie over de culturele sector vast te 

stellen en te versturen naar de gemeenteraad. 

1137722 - Verkeersinrichting entree Ackerswoude 

Het college heeft besloten: 

1. De verkeersinrichting bij de entree van Ackerswoude, zoals zichtbaar in bijlage I, vast te stellen.  

2. De gemeenteraad via de bijgevoegde informatienota en de betrokken bewoners via bijgevoegde brief 

hierover te informeren. 

1144633 - Midterm review 2020 

Het college heeft besloten de Midterm review-rapportage 2018-2022, stand van zaken 2020 vast te stellen en 

aan de raad aan te bieden. 

1145228 - Adhesiebetuiging HAL 

Het college heeft besloten: 

1. De brief aan het Haags Aardwarmte Leyweg (bijlage 1) vast te stellen ter ondersteuning van de aanvraag bij 

Rijksdienst voor Ondernemers voor verplaatsen bovengrondse aardwarmte locatie in Noukoop.  

2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de brief (bijlage 1) en het collegeadvies. 

1146083 - raadsvragen VVD bijplaatsingen 

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

de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van de VVD over bijplaatsingen. 

1146386 - bevestiging voornemen verlening omgevingsvergunning 

Het college heeft besloten aan Staedion te bevestigen dat het college voornemens is om  

omgevingsvergunningen te verlenen voor woningbouwontwikkeling De Scheg.  

1147224 - Beantwoording raadsvragen betreffende de verordening jeugdhulp 2020 

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Progressief 

PijnackerNootdorp met betrekking tot de Verordening jeugdhulp 2020 vast te stellen en de gemeenteraad 

hierover te informeren door middel van bijgaande informatienota. Vastgesteld in de collegevergadering van 

16 juni 2020 

 

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein 

secretaris burgemeester 

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 


