
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 14 juni 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

1344211 - Raadsvragen afvalinzameling jaarrapportage PN
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de raad met de informatienota te informeren over de raadsvragen van de fractie van de VVD van 
10 mei 2022 over de Jaarrapportage afvalinzameling Pijnacker-Nootdorp 2021
  
1344270 - Benoeming voorzitter en lid sportplatform
BEL
 
Het college heeft besloten:
1. de heer H. Keizer, conform artikel 3, het derde lid van het Reglement Sportplatform, te benoemen 
tot voorzitter van het Sportplatform;
2. de heer P. Boerefijn, conform artikel 2, het tweede lid van het Reglement Sportplatform, te 
benoemen tot lid van het Sportplatform
 
1344778 - Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute (MFR) Delft-Rotterdam Alexander
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. de samenwerkingsovereenkomst voor de Metropolitane Fietsroute (MFR) Delft-Rotterdam Alexander 
te sluiten;
2. de raad hierover te informeren.
  
1345228 - Advies commissie behandeling bezwaarschriften inzake assimilatiebelichting 2022
WKZ
 
Het college heeft besloten:
1. het advies van de Commissie bezwaarschriften over maatwerkbeschikkingen assimilatiebelichting 
over te nemen; 
2. de bezwaarmakers hierover te informeren met bijgaand (concept) besluit.
  
1346872 - Intentieovereenkomst HVC
BEL
 
Het college heeft besloten de intentieverklaring met HVC aan te gaan, om gezamenlijk toe te werken naar een acceptabel 
warmteaanbod voor de inwoners van de wijk Klapwijk.
 

1347087 - Benoeming leden Milieuplatform
CST
 
Het college heeft besloten:
1. de volgende personen voor vier jaar te benoemen als lid van het Milieuplatform:
a. mevrouw M.A. Burgmeijer;
b. mevrouw D.L. van der Knijff-Looman;



c. de heer E. Bakker;
d. de heer T. Duijvestijn;
2. overeenkomstig bijgaande concepten de nieuwe leden en het Milieuplatform te informeren over de 
benoemingen
 
1347298 - Reactie op verzoek informatiebrief over verkamering en woningsplitsing (D66 en CDA)
BEL, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. de gevraagde informatiebrief aan te leveren bij de behandeling van de Beleidsnota woningvoorraad, 
de eerste herziening van de Huisvestingsverordening en het Parapluplan 2022 na het zomerreces. 
2. de raad hierover te informeren via een informatienota.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 21 juni 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

E. Wernke Björn Lugthart
secretaris (plv.) burgemeester


