
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 3 mei 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

1331928 - Zienswijze begroting ODH 2023
WKZ, Raad juni 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de 
ontwerp begroting 2023 van Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen.

1332403 - Zienswijze Ontwerpbegroting Avalex 2023
ONT, Raad juni 2022

Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand conceptbesluit de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2023 van Avalex vast te stellen;
2. de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp van Nedvang voor het brongescheiden 
inzamelen van PMD vanaf 2023 aan Avalex te laten overmaken en dit budgettair neutraal te 
verwerken bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.

1333752 - Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden
BEL, Raad juni 2022

Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen de zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio 
Haaglanden vast te stellen; 
2. de financiële gevolgen van het jaarrekeningresultaat 2021, zijnde een eenmalig voordeel van 
€ 37.185, te verwerken in de Kadernota 2022 ten gunste van het begrotingssaldo; 
3. de financiële gevolgen uit de begroting 2023, jaarschijf 2022, zijnde een structureel nadeel van 
€ 80.000, te verwerken in de Kadernota 2022 ten laste van het begrotingssaldo; 
4. de financiële gevolgen uit de begroting 2023, jaarschijf 2023, zijnde een structureel nadeel van 
€ 35.000, te verwerken in de Kadernota 2022 ten laste van het begrotingssaldo

1335348 - Reactie motie grondprijzen bedrijfskavels en kantoren
ONT, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen waarin de reactie op de motie is opgenomen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 10 mei 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Jan-Paul Woudstra Björn Lugthart
secretaris burgemeester




