BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 18 januari 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
1296778 - Gemeentelijk rioleringsplan 2022 tot en met 2025
WKZ, Raad februari 2022
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen:
a. het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 vast te stellen;
b. de rioolheffing vanaf 2023 te verlagen met € 8,36 en vast te stellen op € 220,00 (exclusief inflatie).
1302942 - benoeming (b)abs
RBG
Het college heeft besloten:
1. mevrouw J.E. van Etten-Heijnen met ingang van heden te benoemen tot ambtenaar van de
burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wel voor de duur, dat zij bij de afdeling
Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer werkzaam is;
2. de heer H. van Tuil en mevrouw T. R.Gunputsing met ingang van heden te benoemen tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van de huwelijken en de
geregistreerd partnerschappen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
1303446 - 2e herijking Regionaal Transitieprogramma OV en corona
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota '2e herijking Regionaal Transitieprogramma Ov en corona' vast te
stellen.
1304924 - Benoemingen en portefeuilleverdeling
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. het Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling per 18 januari 2022 vast te stellen en
daarmee de portefeuilleverdeling;
2. burgemeester B.D. Lugthart aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling GGD & VT Haaglanden;
3. burgemeester B.D. Lugthart aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Haaglanden;
4. wethouder P.C. Hennevanger voor te dragen voor benoeming in het bestuur van de Stichting
Landschapsfonds Hof van Delfland;
5. de raad voor te stellen burgemeester B.D. Lugthart aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur
van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
6. de raad over bovenstaande te informeren overeenkomstig bijgaande informatienota.
1306982 - addendum SOK Staatsbosbeheer - gemeente PN
WKZ
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het addendum bij de "Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Pijnacker-Nootdorp en
Staatsbosbeheer 2020-2025”;

2. wethouder Peter Hennevanger te mandateren om het addendum bij de
"Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer 2020-2025”
te ondertekenen.
1307899 - Regiovisiemonitor, winstgevendheid, herzieningen 2022 en kwaliteitstoetsing
Het college heeft besloten de bijgevoegde raadsinformatienota vast te stellen en daarmee de gemeenteraad en
de Adviesraad Sociaal Domein te informeren.
Vastgesteld in de collegevergadering van 25 januari 2022.
Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra
secretaris

B.D. Lugthart
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