
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 16 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

1343418 - Portefeuilleverdeling en diverse benoemingen
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling college 2022;
2. wethouder P.C. Hennevanger te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen tijdens 
(aandeel)houdersvergaderingen van Dunea N.V., N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin Holding N.V. 
(bevoegdheid burgemeester);
3. wethouder M. van Bijnen aan te wijzen als lid en burgemeester B.D. Lugthart als plaatsvervangend lid van 
het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis 
Haaglanden;
4. wethouder M. van Bijnen aan te wijzen als lid en wethouder F.J.M. van Kuppeveld als plaatsvervangend lid 
van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;
5. wethouder P.C. Hennevanger aan te wijzen als lid en wethouder M. van Bijnen als plaatsvervangend lid van 
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex;
6. wethouder I.M.M. Jense-van Haarst te benoemen als lid van het bestuur van de Stichting Sint Janshof;
7. wethouder I.M.M. Jense-van Haarst voor te dragen voor benoeming in de Bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
8. wethouder I.M.M. Jense-van Haarst voor te dragen voor benoeming in de Bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
9. wethouder P.C. Hennevanger te benoemen in het Lokaal Overleg;
10. vast te stellen de Eerste wijziging van het Reglement van orde van het college 2014;
11. de raad overeenkomstig bijgaande conceptbrief actief te informeren over uw besluiten en voor te stellen 
wethouder I.M.M. Jense-van Haarst aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 juni 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

E. Wernke Björn Lugthart
secretaris (plv.) burgemeester


