
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 30 augustus 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

1357389 - Energiearmoede; hulp bij energiebesparing voor inwoners met een laag inkomen
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten: 
a) inwoners met een laag inkomen, die ook in aanmerking komen voor de energietoeslag,  te helpen met 
energiebesparing door middel van een cadeaubon van € 225,- voor energiebesparende producten, 
isolatiemateriaal voor de doe-het-zelver en energiezuinig witgoed;
b) de raad te informeren over deze aanpak.

1359298 - Concept Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023
BEL

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het concept Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) 2023.
2. Akkoord te gaan met het agenderen voor het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) met de 
schoolbesturen en kinderopvang in oktober.

1359387 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Balij-Bieslandse Bos 2022
RBG

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:
1. de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en Staat van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Balij-
Bieslandse Bos 2022’ vast te stellen; 
2. het bestemmingsplan 'Balij-Bieslandse Bos 2022’ overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang 
van 10 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de 
wijzigingen daarop, zoals vermeld in de Staat van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. geen uitvoering te geven aan de aangenomen motie van de gemeenteraad d.d. 24 februari 2022 
(M2) inzake de herbestemming van de Laakweg 24 te Nootdorp

1360375 - Aanvraag gemeentegarantie hospice Koningshove
BDV

Het college heeft besloten de door het bestuur van de Stichting Hospice Koningshove gevraagde 
gemeentegarantie te weigeren.

1363904 - Benoeming ambtenaar burgerlijke stand
RBG

Het college heeft besloten mevrouw R.E. Sno met ingang van heden te benoemen tot ambtenaar van de 
burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wel voor de duur, dat zij bij de afdeling Ruimte, 
Belastingen en Gegevensbeheer werkzaam is.



1364801 - Schriftelijke vragen gemeentelijke ondersteuning verlichting werkdruk huisartsen
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten conform het concept de schriftelijke beantwoording vast te stellen van de 
raadsvragen over de gemeentelijke ondersteuning ter verlichting van de werkdruk van huisartsen

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 september 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

E. Wernke Björn Lugthart
secretaris burgemeester


