BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 5 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
1329880 - Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen (via spoedprocedure 31 maart 2022)
Het college heeft besloten de informatienota over de stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen vast te
stellen.
1321391 - Locatiebesluiten Oud Delfgauw en Ackerswoude
WKZ
Het college heeft besloten:
1. de bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen locatiebesluiten Oud-Delfgauw en
Ackerswoude, april 2022 vast te stellen;
2. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluiten Oud Delfgauw en Ackerswoude, april
2022” en de daarin opgenomen locatietekeningen, vier locaties vast te stellen als locatie voor
ondergrondse verzamelcontainers voor afvalstoffen.
1323642 - Financiën sporthal Hart van Nootdorp
ONT, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. aan de raad voor te stellen:
a. het investeringsbudget van de Jan Janssen sporthal te verhogen met € 351.979 en te dekken uit
de algemene reserve;
b. de financiële gevolgen te verwerken via de Kadernota 2022;
c. het budget voor de Jan Janssen sporthal voor de bouw te indexeren per 1 januari 2023 (BDB
index utiliteitsbouw) en te verwerken via de Kadernota 2023 en te dekken uit de algemene
reserve;
2. de gemeenteraad met bijgevoegde informatienota te informeren.
1323737 - Vaststellen openbare ruimte (straatnaam) Henk Goldbergpad te Pijnacker
RBG
Het college heeft besloten overeenkomstig het bijgevoegde besluit de openbare ruimte (straatnaam) “Henk
Goldbergpad” te Pijnacker vast te stellen.
1328003 - Vaststellen samenwerkingsovereenkomst H5
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. de Samenwerkingsovereenkomst H5 aan te gaan met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk
en Westland;
2. de raad en de Adviesraad Sociaal Domein hier actief over te informeren;
3. het college van de gemeente Rijswijk te mandateren voor het uitvoeren van de inkoopprocedure H5
met de mogelijkheid om deze bevoegdheid onder te mandateren aan medewerkers van die gemeente.
Vastgesteld in de collegevergadering van 12 april 2022.
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