
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023 

 

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 

 

1371362 - Beslissing op bezwaarschrift weigering omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen 

RBG 

 

Het college heeft besloten: 

1. het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, met uitzondering van paragraaf 5.13  

tot en met paragraaf 5.15 en paragraaf 5.18; 

2. het bestreden besluit te handhaven en nader te motiveren; 

3. bezwaarmaker middels bijgaande concept brief op de hoogte te brengen van uw besluit 

 

1381260 - Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden 

BEL, Raad maart 2023 

 

Het college heeft besloten: 

1. het ontwerpbesluit vierde wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden vast  

te stellen;  

2. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor de vierde wijziging  

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden overeenkomstig het  

Ontwerpbesluit 

 

1385898 - Ontwerp wijzigingsplan Keijzershof 2022 

RBG 

 

Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan "Keijzershof 2022"; 

2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijke ordening te starten; 

3. het ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen en vrij te geven voor zienswijzen 

 

1392961 - Renovatie sportvelden korfbalvereniging Avanti 

WKZ 

 

Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met het bijgevoegde programma van eisen voor de renovatie van de korfbalvelden  

van Avanti; 

2. de aanbesteding voor de renovatie te starten op basis van het bijgevoegde ontwerp en het  

programma van eisen; 

3. de financiële gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023. 

 

1393278 - Transformatie Beschermd Wonen 

BEL 

 

Het college heeft besloten: 

1. vanuit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd thuis eenmalig een bedrag van  

€ 170.000 op te nemen in de Kadernota 2023 voor de tijdelijke inhuur van capaciteit voor het  

uitvoeren van het project Transformatie Beschermd wonen;  

2. de vanuit de gemeente Delft te ontvangen middelen ad € 588.621 in de Kadernota 2023 toe te  
voegen aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen/Beschermd thuis. 



 

1393458 - Participatie-aanpak Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen 

BEL, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten de raad te informeren over het participatieproces van het Omgevingsprogramma 

Groen in en om de Kernen via bijgaande informatienota en participatieplan. 

 

1393771 - Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Oude Leedeweg Oude Leede van de fractie Partij voor de 

Dieren 

WKZ, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten de informatienota met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 

fractie Partij voor de Dieren over de verkeersveiligheid van de Oude Leedeweg te Oude Leede vast te stellen. 

 

1396084 - Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma energietransitie 

BEL, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten de voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Energietransitie vast te stellen en 

deze ter informatie aan de raad toe te sturen. 

 

1396431 - Uitkomsten decembercirculaire 2022 gemeentefonds 

BDV, Actieve informatieplicht 

 

Het college heeft besloten: 

1. De mutaties in de inkomsten algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2022 te  

verwerken zoals is voorgesteld onder de punten 1 t/m 15; 

2. de raad te informeren over de uitkomsten van de decembercirculaire 

 

1398410 - Benoeming ambtenaar burgerlijke stand 

RBG 

 

Het college heeft besloten een medewerker van de afdeling Ruimte, Belastingen en  

Gegevensbeheer met ingang van heden te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp en wel voor de duur, dat zij, bij de afdeling Ruimte, Belastingen en  

Gegevensbeheer werkzaam zal zijn. 

 

 

1400796 - verzoek om bindende uitspraak over prestatieafspraken met Habion 

BEL 

 

Het college heeft besloten: 

1. de Minister van BZK te verzoeken om een bindende uitspraak over de prestatieafspraken met Habion. 

2. Wethouder Van Kuppeveld te machtigen om wijzigingen in dit verzoek aan te brengen, mocht een 

reactie van Habion hiertoe aanleiding geven. 

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 31 januari 2023. 

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

$handtekening$ $handtekening2$ 

$naam$ $naam2$ 

secretaris $plv$ burgemeester $plv2$ 

 


