
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 7 februari 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

1402619 - Beantwoording beeldvormende vragen overzicht handhavingszaken CDA (via spoedprocedure 2 

februari 2023)

WKZ, Actieve informatieplicht

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

de CDA-fractie over het overzicht handhaving vast te stellen en aan de raad te verzenden.

1403058 - Adhesie aan brief BPL derogatie (via spoedprocedure 1 februari 2023)

Het college heeft besloten een adhesiebrief te sturen aan de provincie Zuid-Holland, waarmee we onze steun 

uitspreken voor bijgevoegde brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 

aanwijzing van het Midden-Delflandgebied voor de versnelde afschaffing van de derogatie.

 

1396820 - Beantwoording vraag Partij voor de Dieren over herinrichting wijk Koningshof te Pijnacker

WKZ, Actieve informatieplicht

 

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van de Partij voor de 

Dieren over de herinrichting van Koningshof vast te stellen.

 

1398435 - raadsvraag milieustraat Molenweg Nootdorp

WKZ, Actieve informatieplicht

 

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de raadsvragen van de 

fractie van de VVD over de milieustraat in Nootdorp.

 

1399910 - Wijzigen opstapplaatsen leerlingenvervoer

SD

 

Het college heeft besloen de wijziging van de opstapplaatsen van het leerlingenvervoer vaststellen per 1 

augustus 2023 (schooljaar 2023-2024) en opstapplaats Pijnacker-Noord vanaf 1 januari 2023.

 

1401977 - Centraal Planbureau (CPB) onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

CST

 

Het college heeft besloten:

1. in te stemmen met het verzoek van de VNG om via Stichting Inlichtingenbureau aan het Centraal

Planbureau (CPB) data te verstrekken over Wmo en Jeugdwet voor het onderzoek naar

houdbaarheid Wmo en Jeugdwet;

2. de pilotovereenkomst te ondertekenen en uiterlijk 1 maart 2023 aan Stichting Inlichtingenbureau

terug te sturen.

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 februari 2023. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,



Annelies Kroeskamp Björn Lugthart

secretaris burgemeester


