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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z - 049547 
Documentnummer: 254918 
Datum: maandag 5 juli 2021 
Onderwerp: beantwoording toezeggingen in de commissie van 1 juli 2021 over de 

kadernota 2022 
Bijlage(n): n.v.t. 

 

Geachte Raad, 

In de commissievergadering van donderdag 1 juli jl. over de kadernota 2022 zijn toezeggingen 

gedaan waarvan er vier voor de raad van morgen moeten zijn afgehandeld. Gezien de korte 
doorlooptijd worden deze toezeggingen door middel van onderliggende brief in één keer 
beantwoord. 

Toezeggingen: 

1. Portefeuillehouder Klaver -Bouman zegt toe de raad voor de vergadering van 6 juli 2021 te 
informeren over de globale kosten om de plannen Herenwegschool uit te voeren (NB: dit 
betreft de plannen van de school voor de Wassenaarse Slag) 

Antwoord: 

De ideeën vanuit de leerlingen van de Herenwegschool geven mooie toekomstmogelijkheden voor 
de Wassenaarse slag. Ook vanuit het Nationaal Park Hollandse Duinen zijn er plannen voor het 
duingebied en het strand. Dit vraagt om een beleid en visie waarin deze plannen verder vorm 

kunnen krijgen. Het noemen van een bedrag voor het realiseren van de voorgestelde ontwikkeling 
moet worden bezien in een totaalpakket waarin ook beleidskeuzes zijn gemaakt. Dit vraagt om een 
beleidsstuk waar een visie onderdeel van uitmaakt. Bij de ontwikkeling van de visie kunnen de 
plannen en de leerlingen van de Herenwegschool worden betrokken. Voor het ontwikkelen van 
beleid en een visie zijn de verwachte kosten € 75.000 die kunnen worden gedekt uit de Reserve 
Grote Projecten. Voor de kadernota van 2023 kan dan gebaseerd op beleid, een visie en 

exploitatieberekening een concreter bedrag voor de plannen van de Wassenaarse Slag worden 
opgenomen. 

2. Portefeuillehouder Wassenaar zegt toe op 6 juli 2021 de raad te informeren wat de stand 
van zaken is m.b.t. de fusie tussen de Baptist en Jozefschool mbt het ruimtelijk aspect; 

Antwoord: 

De fusie is een zaak van de SKOW. In het kader van het IHP zijn we wel bezig met een mogelijke 
locatie voor een gefuseerde school. De SKOW zal uiteindelijk bouwheer worden, maar zover is het 

nog lang niet. Er ligt geen bouwplan of bouwinitiatief.  

Wel is de gemeente intern en in samenwerking met de SKOW, St. Jan Baptistschool en 
St.Josefschool bezig met een locatieonderzoek. Er worden drie locaties bestudeerd waarbij gekeken 
wordt naar de bouwmassa (éénlaags, in twee lagen of drielaags). De drie locaties die worden 
bestudeerd zijn de locaties Thorbeckestraat, Anemonenweg en Burmanlaan.  
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Het betreffen vingeroefeningen waarbij nu samen met de scholen de voor- en nadelen opgenomen 

moeten worden. Daarna volgt een afweging op welke locatie we de school en onder welke 

voorwaarden willen en kunnen accommoderen.    

3. Portefeuillehouder Schokker zegt toe de raad voor 6 juli 2021 te informeren of de 
loonontwikkelingen die in de kadernota staan ook gelden voor de gemeenschappelijke 

regelingen waaraan Wassenaar deelneemt. 

Antwoord: 

Er is in de kaderbrief 2022 die jaarlijks vanuit de deelnemende gemeenten wordt verzonden aan de 

gemeenschappelijke regelingen inderdaad geanticipeerd op een positieve loonontwikkeling voor 
2021. In deze brief, die al voor 1 december 2020 is verzonden aan de GR’en, is op basis van 
Macro-Economische verkenningen (MEV) rekening gehouden met een voordeel over 2021 van 
1,9%. Dit voordeel wordt tezamen met de effecten over de eerdere jaren (2019 en 2020) en de 
verwachting over 2022 vertaald in een nieuwe index voor 2022. Zie als voorbeeld onderstaand 
staatje dat gebruikt is in de kaderbief 2022 voor de GR’en. 

 

 

4. Portefeuillehouder Schokker zegt toe de raad voor 6 juli te informeren waarom ‘versterken 
concurrentiekracht’ en ‘cultuuranker’ zijn ondergebracht bij de grote projecten. 

Antwoord: 

Bij de besluitvorming over de begroting 2019 is door de raad besloten om met ingang van 1 

januari 2019 een reserve grote projecten in te stellen. Het doel van deze reserve is het met 
incidentele middelen bekostigen van projecten of initiatieven, gericht op het ondersteunen van 
grote investeringen of het uitvoeren van grote projecten. De reden waarom het college heeft 
gemeend bij de kadernota 2022 voor te stellen om de incidentele middelen voor het ‘versterken 
concurrentiekracht’ en ‘cultuuranker’ te dekken uit de reserve grote projecten is tweeledig. 
Enerzijds ziet het college een relatie met de respectievelijke grote projecten, “Uitvoering 
beeldkwaliteitsplan Centrum” en “de Warenar”. Anderzijds is de omvang van de reserve dusdanig 

dat er ruimte is voor het toepassen van deze bredere interpretatie van het doel van de reserve. Het 
college wil graag in samenspraak met de raad het doel van de reserve grote projecten scherper 
definiëren, zodat deze ook in de toekomst eenduidig toepasbaar blijft. Het college komt hiertoe bij 
de begroting 2022 met een concreet voorstel. 

Meicirculaire 

Tot slot wil het college nogmaals wijzen op de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2021 die 
bij de stukken op de agenda is gevoegd. Gezien de korte doorlooptijd is het niet mogelijk om de 

gevolgen van de meicirculaire 2021 te verwerken in de kadernota 2022 zelf. Wel zullen de 

gevolgen van zowel de meicirculaire 2021 als de kadernota 2022 samen worden verwerkt in de 
uiteindelijke meerjarenbegroting 2022-2025. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
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drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


