BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 24 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
1277911 – Snippergroenbeleid
ONT, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten:
1. in afwachting van het ‘Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen’ gedurende de periode van 1 juni
2022 t/m 30 september 2023 geen snippergroen te verkopen en verzoeken tot aankoop van snippergroen niet
in behandeling te nemen, met dien verstande dat het college hier in (bijzondere) uitzonderingsgevallen van kan
afwijken;
2. de raad over het besluit te informeren door middel van bijgevoegde informatienota;
3. dit besluit te publiceren op de website van de gemeente en in de Telstar.
1335285 - Vaststelling handboek vervanging 2022
IDV
Het college heeft besloten:
1. vast te stellen het Handboek vervanging archiefbescheiden 2022;
2. vast te stellen het bijgevoegde Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022
(berichtnummer 1189470).
1336617 - locatie afvalcontainer HA37 Delflandstraat vrijgeven voor inspraak
WKZ
Het college heeft besloten:
1. overeenkomstig het bijgevoegde besluit een locatie aan de Delflandstraat te Nootdorp vast te
stellen als locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse)
inzamelvoorziening en deze locatie vrij te geven voor zienswijze;
2. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme
openbare voorbereidingsprocedure)
1339789 - Vaststellen openbare ruimten (straatnamen) De Scheg Pijnacker
RBG
Het college heeft overeenkomstig het bijgaande besluit en de daarbij behorende tekening voor de openbare
ruimten in de
bouwlocatie De Scheg te Pijnacker de volgende straatnamen vast te stellen:
1. Beltmolen;
2. Paltrokmolen;
3. Poldermolen;
4. Rosmolen;
5. Stellingmolen;
6. Torenmolen;
7. Watermolen;
8. Weidemolen.
1339830 - Raadsvragen fractie Eerlijk Alternatief over aanbesteding IKC Mariaschool
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen van Eerlijk Alternatief
over de aanbesteding van IKC Mariaschool en besluiten de raad hierover te informeren door middel van
bijgaande informatienota.
1340236 - Horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer 2021
IDV
Het college heeft besloten:
1. het KPI-verslag 2021 vast te stellen;
2. de brief aan de gemeentearchivaris vast te stellen;
3. de hoofdlijnen van het KPI-verslag 2021 op te nemen in de bijlage 'Rapportage Interbestuurlijk
Toezicht' (IBT) bij de jaarstukken 2021 en hiermee de gemeenteraad te informeren
1340812 - Resultaat kavelruil Zuidpolder
BEL, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de raad te informeren over het resultaat van het kavelruilproces in de Zuidpolder
van Delfgauw via bijgaande informatienota.
1341920 - Motie 2019.23: Fietsstructuur Tuindershof
ONT, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de informatienota beantwoording Motie M2019.23 met overzicht fietsstructuur
Tuindershof vast te stellen en aan de raad toe te sturen.
1342259 - Ondertekenen/indienen motie UPV-VNG-congres juni 2022
CST
Het college heeft besloten de door de gemeente Rijswijk voor de, op 29 juni 2022 te houden, algemene
ledenvergadering van de VNG in te dienen motie ‘Meer aandacht voor rol gemeenten bij totstandkoming en
implementatie van UPV-afspraken’ mede te ondertekenen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 31 mei 2022.
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