
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 11-05-2021 

Tijd 9:00 - 16:00 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman (digitaal), wethouder I. 

Zweerts de Jong, wethouder H. Schokker, wethouder K. Wassenaar, wethouder 

Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur 

A. Oostermeijer (digitaal) en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  
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Opening 
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Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 4 mei vast te stellen. 
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Verkoopprocedure en ontwikkelkader Den Deylschool 

Besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Akkoord te gaan met het ontwikkelkader voor de herontwikkeling van de 
locatie Den Deylschool met als belangrijkste punten: 
• minimaal 48 middeldure woningen (waarvan bij voorkeur 20 huur, 15 koop 
tot NHG-grens), 
• maximale hoogte overwegend 10 meter, hoek Fabritiuslaan-Hillenaarlaan 
max.13 en middeldeel langs Middelweg max 7,5 meter, 

• respecteren van de aangegeven rooilijnen, 
• deel Fabritiuslaan toevoegen aan bouwvlek onder strikte voorwaarden, 
• parkeren op eigen terrein, stimulans voor modern mobiliteitsplan, 
• het monument wordt gerespecteerd en ingepast, 
• natuur inclusief bouwen met compensatieplicht, 
• klimaat adaptief en duurzaam bouwen, 

• ruimte voor spelen integreren in planontwikkeling. 
2. Nadere wensen en bedenkingen te uiten die betrokken moeten worden bij de 

verkoop van de locatie, 
3. De bereidheid uit te spreken het bestemmingsplan te zijner tijd te wijzigen 

conform het ontwikkelkader 

4. Akkoord te gaan met de verkoop van de locatie Den Deylschool, conform de 
bijgevoegde verkoopprocedure 
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ws jaarrekening 2020 

Besluit 

De raad voor te stellen 

1. De programmateksten van de jaarstukken 2020 vast te stellen; 

2. De teksten van de paragrafen van de jaarstukken 2020 vast te stellen; 

3. Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van 

de volgende kredieten conform bijlage 2 van de jaarrekening: 



 

a. Restantkredieten voor afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen 

voor per saldo € 13.141; 

b. De (restant)kredieten van in totaal € 153.339 voor investeringen die 

conform de nota activabeleid in 2020 moeten zijn gerealiseerd, door te 

schuiven naar 2021; 

c. Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2021 

worden gerealiseerd, een bedrag van € 6.308.657 door te schuiven naar 

2021. 

4. Ten laste van het resultaat een budget van € 267.446 over te hevelen van 

2020 naar 2021 (A) 

 
5. Ten laste van de algemene reserve, met indien van toepassing als 

tussenstap, via de reserve welke oorspronkelijk ter dekking van de kosten 

werd aangesproken, een bedrag van € 902.159 over te hevelen naar 2021 

(B) 

 
6. Ten laste van subsidies en overige dekkingsmiddelen (specifieke uitkeringen 

rijk) een bedrag van € 484.389 over te hevelen naar 2021 (budgettair 

neutraal) (C) 

 
7. Het negatieve restant van het resultaat, na resultaatbestemming voor een 

bedrag van € 1.169.605 (A: € 267.446 + B: € 902.159), gesaldeerd met het 

positieve resultaat vóór bestemming van € 434.504, voor een totaalbedrag 

van € 735.109 te onttrekken aan de algemene reserve. 

8. De wethouder Financiën tekstmandaat te geven voor het doen van kleine 

aanpassingen in de jaarstukken. 
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Vastgoedbeleid 

Besluit 

1. De raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen,: 

a. de ‘Visie op Vastgoed en Voorzieningen’ vast te stellen ten behoeve van het 

optimaliseren van het gemeentelijk vastgoed op basis van de daarin 

opgenomen beslisboom en Voorzieningenkaart 2030 en de exploitatie, het 

beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed binnen de daarin 

gestelde randvoorwaarden; 

b. het Uitvoeringskader Wassenaarse Accommodaties uit 2012 in te trekken; 

c. voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille, door een start te maken 

met realisatie van een dienstverleningscentrum en het afstoten van het Van 

Heeckerenhuis en overig vastgoed, een krediet beschikbaar te stellen van € 

90.000,- ten laste van de reserve “Ondersteuning grote projecten”; 

d. de programmabegroting 2021 te wijzigen conform de bij dit besluit 

behorende begrotingswijziging. 

2. De tabel uit de visie op vastgoed en voorzieningen op pagina 13-15 als 

uitgangspunt nemen voor de visie 2030. 

 

6 Resultaten uitwerking herontwikkelingsvariant Warenar 

Besluit 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief met betrekking tot het proces 

van besluitvorming en voortgang in het dossier Warenar, en deze naar de 

raad te zenden. 
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Democratische Liberalen 

Wassenaar over de ontwikkeling ANWB-locatie. 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Democratische 
Liberalen Wassenaar inzake de ontwikkeling van de ANWB-locatie vast te 

stellen. 
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Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025  

van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden 

Besluit 

1. Het college stelt het raadsvoorstel en de ontwerpzienswijze op de 

ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de 

Omgevingsdienst Haaglanden vast; 

2. Het college stelt het raadsvoorstel- en besluit en de concept-zienswijze in 

handen van de griffie voor te verdere behandeling. 

3. De MJB Omgevingsdienst Haaglanden te verwerken in de MJB Wassenaar; 

 

9 Informatiebrief naar aanleiding van het verzoek ASH over aankoop 

Deijlerhoeve. 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief naar aanleiding 
van het verzoek van ASH over de aankoop Deijlerhoeve; 

2. Burgemeester en portefeuillehouder te mandateren om na advies van de 

fracties een brief te versturen aan de American School of The Hague (ASH). 



 

10 Pointerbrief voor de raad naar aanleiding van de bespreking van het 

startdocument en stedenbouwkundig kader voor de ANWB-locatie in de 

Commissie Fysieke Leefomgeving van 19 april jl. 

Besluit 

1. De raad te informeren naar aanleiding van de bespreking van het 

startdocument en stedenbouwkundig kader voor de ANWB-locatie in de 

Commissie Fysieke Leefomgeving van 19 april jl. middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
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Fietsveiligheidsplan Wassenaar 

Besluit 

1. Kennisnemen van het Fietsveiligheidsplan Wassenaar als kader voor 

uitvoering; 

2. De Raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief. 
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Raadsinformatiebrief over start revitalisering Wassenaarse Slag 

Besluit 

1. Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief over de start van de 

revitalisering Wassenaarse Slag. 

2. Bijgaande raadsinformatiebrief via de griffie doorgeleiden naar de 

raadsleden. 
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Plan van aanpak ondermijning gemeente Wassenaar 2021-2024 

Besluit 

1. Het plan van aanpak ondermijning in de gemeente Wassenaar 2021 - 2024 

vast te stellen; 

2. Te kiezen voor optie 3: Een regisserende gemeente; 
3. Het bedrag van €110.000,- als nieuwe claim op te nemen bij de Kadernota 

2022. 

14 Zienswijze begroting 2022 VRH 

Besluit 

1. De raad te verzoeken een zienswijze, indien daar behoefte aan bestaat, in te 

brengen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief de 

herziene begroting 2021) van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 

Haaglanden. 

2. De MJB VRH 2022-2025 te verwerken in de MJB Wassenaar; 

 

15 Wijziging van de Financiële Verordening Wassenaar 2018 in verband met 

aanpassen restwaardesystematiek en beleid met betrekking tot mutatie 

reserves. 

Besluit 

De Raad voor te stellen: 

1. De Verordening tot derde wijziging van de Financiële verordening Wassenaar 
2018 vast te stellen. 

2. De aangepaste nota Activabeleid vast te stellen. 

 

16 Voortgang Uitvoering Inrichtingsplan Centrum Wassenaar 



 

 Besluit 

1. Met de bijgevoegde informatiebrief de raad te informeren over de uitvoering 

van het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar. 

 

17 De zienswijze op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Haaglanden 

Besluit 

1. Overeenkomstig bijlage 2 van het ontwerpbesluit tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 te besluiten; 

2. De raad voor te stellen: 

a. het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 
overeenkomstig het ontwerpbesluit zoals opgenomen in bijlage 2; 

b. aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, conform bijgaande 
concept brief, mee te delen dat er geen wensen en bedenkingen zijn ten 
aanzien van het ontwerpbesluit om aan te sluiten bij de 
werkgeversvereniging voor veiligheidsregio’s. 
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Focusnotitie 

Besluit 

1. In te stemmen met actuele prioritering, waarbij vanwege onvoldoende 

capaciteit projecten en activiteiten in tijd doorschuiven zoals in onderstaand 

overzicht weergegeven; 

2. Deze prioritering als vastgesteld startpunt te hanteren voor herprioritering 

vanaf heden. 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 18 mei 2021 

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. 

 


