
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 12 april 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

1301262 - Bezwaar inzake afwijzing vergunningsaanvraag maken 2e uitrit, Hoogseweg 19
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften; 
2. het advies van de commissie bezwaarschriften niet over te nemen; 
3. bezwaarmaker middels bijgaande concept brief op de hoogte te brengen van uw besluit.
  
1318378 - Ontwerp BP Ackerswoude
RBG, Raad juni 2022
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2021’ (incl. staat van wijzigingen)’; 
2. In te stemmen met het aangepaste ontwerpbestemmingsplan “Ackerswoude 2021” en dit 
ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen; 
3. Geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen
  
1322312 - Warmtebedrijf aardgasvrij Klapwijk
BEL, Raad juni 2022
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. het vervolgtraject in de selectie warmtebedrijf Klapwijk vast te stellen;
2. de fase techniek en kosten en aanbod aan bewoners te doorlopen en uit te voeren met
warmtebedrijf HVC.
 
1324032 - Aanwijzen contactpersonen Wet open overheid (Woo) en mandaat Woo-verzoeken
IDV
 
Het college heeft besloten:
1. aan te wijzen als contactpersoon Wet open overheid de frontofficemedewerker 2e
 lijn en als plaatsvervanger de teamleider KCC & Communicatie;
2. de bevoegdheid om te besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid te
mandateren aan het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering conform bijgaand concept-besluit tot
wijziging van het Mandaatbesluit 2018.
 
1326850 - Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023
CST, Raad juni 2022
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2023 
overeenkomstig bijgaand ontwerp vast te stellen.
  
1327028 - Regionale samenwerking uitvoering Jeugdwet en transformatiefonds
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:



1. de inrichting van de netwerksamenwerking in Haaglanden bij de uitvoering van de Jeugdwet vast te
leggen in het document 'Samenwerkingsafspraken bij de uitvoering van de Jeugdwet per 1-5-2022’;
2. de raad over dit besluit en transformatiefonds te informeren.
 
1328930 - Beslissing op bezwaar weigering om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de 
bestemming bedrijfswoning naar burgerwoning op het perceel Langelandseweg 18 in Nootdorp
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;
2. alsnog toepassing te geven aan de uitgebreide procedure en de raad voor te stellen het
ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen vast te stellen;
3. in te stemmen met de concept weigering omgevingsvergunning;
4. het ontwerp van de weigering verklaring van geen bedenkingen en de concept weigering
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen waarbij een ieder in de gelegenheid
wordt gesteld zijn of haar zienswijze kenbaar te maken.
 
1330266 - Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. mevrouw D. Van der Eerden te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode
van 4 jaar;
2. mevrouw L. Coronado Fernández te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor een
periode van 4 jaar.

1331213 - Energietoeslag voor minimahuishoudens
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Pijnacker-Nootdorp vast te stellen; 
2. de verwachte inkomsten algemene uitkering à € 746.900 voor de uitvoering van de energietoeslag 2022 toe 
te voegen aan de budgetten bijzondere bijstand FCL 624010/ ECL 42207 en dit te verwerken in de Kadernota 
2022;
3. de raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 Pijnacker-Nootdorp.
 
1331732 - Raadsplanner mei tot en met december 2022
RBG, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden mei tot en 
met december 2022 vast te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 19 april 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra B.D. Lugthart
secretaris burgemeester


