
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021

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

1240479 - Rijksstraatweg 77 I Esso Tankstation
WKZ

Het college heeft besloten het verzoek om handhaving voor het perceel Rijksstraatweg 77 middels bijgevoegd 
besluit af te wijzen.

1258890 - HNI juli 2021 2 locaties Achter het Raadhuis
WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. de bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen Locatieplan HNI, juli 2021 vast te stellen en aan de
indieners van de zienswijzen toe te sturen;
2. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluiten Locatieplan HNI, juli 2021” en de daarbij
behorende locatietekening twee locaties vast te stellen als locatie voor ondergrondse
verzamelcontainers voor afvalstoffen.

1262471 - Vaststellen Gedragscode soortbescherming gemeenten
WKZ

Het college heeft besloten de ‘Gedragscode soortbescherming voor gemeenten’ van Stadswerk met betrekking tot 
Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud van toepassing te verklaren op alle
werkzaamheden die door of in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp plaatsvinden.

1265455 - Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand
RBG

Het college heeft besloten twee gemeenteambtenaren met ingang van
heden te benoemen en een gemeenteambtenaar per 1-8-2021 te benoemen tot ambtenaar
van de burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wel voor de duur, dat zij bij de afdeling
Interne Dienstverlening en/of de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer werkzaam zullen zijn.

1265749 - Beantwoording vragen aardgasvrij Klapwijk
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen 
over aardgasvrij Klapwijk vast te stellen.

1263053 - Bestedingsvoorstel Wet inburgering 2022
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het bestedingsvoorstel Wet inburgering 2022.
2. De informatienota Bestedingsvoorstel Wet inburgering 2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 27 juli 2021.



Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein
secretaris burgemeester


