
 

Besluitenlijst Vertrouwelijk B&W vergadering Wassenaar 
Datum 11-01-2022 

Tijd 9:30 - 14:27 

Locatie clusterruimte 1.14 Financiën en Organisatie 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder H. 

Schokker, wethouder K. Wassenaar, Wethouder I. Zweerts de Jong, wethouder  

R. Bloemendaal, strategisch communicatieadviseur A. Oostermeijer en 

bestuursondersteuner Y. van Boheemen 

Afwezigen gemeentesecretaris H. Oppatja  

 

   

1 

 

 Opening 

 

2  Openbare B&W Besluitenlijst dd 21 dec 2021 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 21 dec 2021 vast te stellen. 

   

3 

 

 Raadsinformatiebrief Avalex 

Besluit: 

De raadsinformatiebrief met betrekking tot Avalex vast te stellen. 

 

4 

 

 Stand van Zaken Koffiehuisje 

Besluit: 

De informatiebrief Koffiehuisje aan de Raad te verzenden. 

   

5 

 

 Parafenbesluit Raadsinformatiefbrief Ivicke 

Besluit: 

Akkoord gaan met versturen van raadsinformatiebrief. 

   

6  Raadsinformatiebrief inzake groencompensatie Amerikaanse 

Ambassade 

Besluit: 

Akkoord gaan met versturen van raadsinformatiebrief. 

   

7 

 

 CO2 reductieplan 

Besluit: 

1. Geen uitvoeringsprogramma voor het CO2 reductieplan meer op te stellen. 

2. De Gemeenteraad met bijgaande Raadsinformatiebrief hierover te 

informeren. 

 

 

   



 

8  Startnotitie Inclusie 

Besluit: 

1. Instemmen met de thema’s genoemd in de startnotitie.  

2. Instemmen met uitvoering van het Plan van Aanpak in de startnotitie 

Lokale Inclusie Agenda Wassenaar 2022-2025.  

3. Incidenteel €20.000 beschikbaar stellen om via uitvoering startnotitie te 

komen tot een Lokale Inclusie Agenda met als dekking het positieve 

begrotingssaldo 2022. 

4. De middelen die structureel nodig zijn voor de uitvoering van de Inclusie 

Agenda vooruitlopend op de behandeling van de Agenda taakstellend te 

betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2023.  

5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

9  Integrale Dienstverlening Sociaal Domein Wassenaar 

Besluit: 

1. De ambities beschreven in hoofdstuk 5 van de nota integrale 

dienstverlening sociaal domein Wassenaar te onderschrijven; 

2. De lasten van de implementatie/pilotfase deels te dekken uit de 

beschikbare POK-gelden uit de decembercirculaire 2021 en deels uit de 

resterende middelen uit de reserve Sociaal Domein. 

3. De implementatie integrale dienstverlening te starten door opdracht te 

geven aan de bij uitvoering genoemde ambtelijke stuurgroep, 

vooruitlopend op besluitvorming over de dekking door de Raad. 

4. De Raad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief en de 

ontwikkeling uiteen te zetten in een presentatie aan de Commissie Sociaal 

domein op 19 januari 2022. 

10  ALV VNG (inclusief annotatie) 

Besluit: 

Akkoord gaan met annotatie ALV VNG (muv punt 7 verdeelmodel). 

 

 

11  Reactie aan de MRDH inzake tweede Tussenevaluatie 

Besluit: 

Akkoord gaan met verzending van de reactie aan de MRDH inzake tweede 

tussenevaluatie. 

 

12  3-jarig Kluwer abonnement: afwijking van de enkelvoudige 

aanbesteding 

Besluit: 

Af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid voor het sluiten van een 

driejarig abonnement met Wolters Kluwer voor Navigator voor de jaren 2022 

t/m 2024 en akkoord te gaan met de enkelvoudige verstrekking van deze 

overeenkomst 

 

13  Ontwerpbestemmingsplan Oostdorperweg 198 en 203 ter 

inzagelegging. 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen: 

- De beantwoording van de zienswijze en de voorgestelde wijziging van het 

bestemmingsplan “Oostdorperweg 198-203” zoals bedoeld in bijlage 1: Nota 

beantwoording zienswijze en (ambtshalve) wijzigingen van het 



 

Bestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198-203’ vast te stellen; 

- Het bestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198-203’ op grond hiervan met de 

digitale planidentificatie NL.IMRO.0629.BPOostdorperweg-VG01 gewijzigd vast 

te stellen; 

- Burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of 

redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen; 

- Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor 

deze ontwikkeling geen exploitatieplan vast te stellen. 

2. Het bijgevoegde (ontwerp)raadsvoorstel en -besluit in handen te stellen van 

de griffier voor verdere behandeling door de gemeenteraad. 

 

14  Vaststellen begroting 2022 Stichting Openbaar Primair onderwijs 

Wassenaar (Bloemcampschool) 

Besluit: 

Aan de gemeenteraad de begroting van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Wassenaar ter goedkeuring voor te leggen. 

 

15  Parafenbesluit Raadsinformatiebrief Voortgang Valkenhorst en 

Unmannend Valley 

Besluit: 

Akkoord met het versturen van de Raadsinformatiebrief Unmanned Valley. 

 

16  Parafenbesluit Raadsinformatiebrief Auberge de Kieviet 

Besluit: 

Akkoord met versturen van Raadsinformatiebrief Auberge de Kieviet 

 

17  Benoeming Cliëntenraad Wet werk en bijstand Wassenaar 

Besluit: 

De kandidaten mevrouw M. Khoshchin, mevrouw W. Wolters en de heer A. 

Rashid te benoemen tot lid van de Cliëntenraad Wet werk en bijstand door het 

college, met ingang van 21 december 2021 voor een periode van vier jaar. 

   

18  Vergoeding precario’s terrassen en uitstallingen 

Besluit: 

1 In de jaarrekening 2021 een budget op te nemen van: 

a. € 10.000 om de precario’s voor terrassen voor de periode juli t/m oktober 

2021 aan ondernemers te vergoeden; 

b. € 11.000 om de precario’s voor uitstallingen detailhandel voor de periode 

juli t/m december 2021 aan ondernemers te vergoeden. 

2 Voor 2022 een EZ-budget van € 10.000 ten laste van het budget onvoorzien 

beschikbaar te stellen om ondernemers die een gezamenlijk initiatief 

organiseren een steuntje in de rug te geven. 

   

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 18 januari 2022. 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 

 
 
drs. H.I.P. Oppatja                               drs. L.A. de Lange 

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 

Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening op. 

 


