Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar
Datum

12-04-2022

Tijd

9:30 - 13:14

Locatie

De Paauw, Muzenzaal

Voorzitter

Dhr. L.A. de Lange

Aanwezigen

Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder H.
Schokker, wethouder K. Wassenaar (via teams), Wethouder I. Zweerts de Jong,
wethouder R. Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja, Coach/Coördinator
Regie Opgaven en Samenwerking- Realisatieregie, A. Oostermeijer en
bestuursondersteuner Y. van Boheemen en N. Kramer (interim
gemeenstesecretaris).
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Opening
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Oekraine
Besluit:
College is akkoord met extra inzet voor de extra uren van de vrijwilliger
Vluchtelingenwerk en voor BRP registratie.
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Openbare B&W Besluitenlijst dd 5 april 2022
Besluit:
Openbare B&W Besluitenlijst dd 5 april 2022 vast te stellen
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Initiatief Land van Ons voor de mogelijke verwerving van
Rijksstraatweg 601, te Wassenaar (Handelskwekerij Griffioen).
Besluit:
1. In te stemmen met de verzending van bijgevoegde brief aan Land van
Ons. In deze brief spreekt het college haar bereidheid uit om met Land
van Ons planologische mee te willen denken om tot een haalbaar plan te
komen mocht Land van Ons overgaan tot aankoop van Rijkstraatweg 601.
2. Raadsinformatiebrief voorbereiden om raad mee te nemen.
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Heroverweging verleende omgevingsvergunning padelbanen
Ammonslaantje 37
Besluit:
1. Het verzoek om heroverweging te beantwoorden met bijgaande
conceptbrief.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
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Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens
Besluit:
1. Akkoord te gaan met het uitkeren van de eenmalige energietoeslag;
2. In te stemmen met de voorgestelde doelgroep: inwoners met een laag
inkomen tot 120% van het sociaal minimum en het voorgestelde bedrag
van € 800 per huishouden;
3. Akkoord te gaan met de uitgangspunten om de regeling en het proces van
uitkeren snel, simpel en financieel realistisch in te richten;
4. De informatiebrief aan de raad Uitbetaling eenmalige energietoeslag vast
te stellen.
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Verhuizing SchoolAdviesDienst (SAD)
Besluit:
1. Aanbod voor alternatieve huisvesting voor de SAD in de uitbouw van het
gemeentekantoor (inclusief 0.05 en 0.06) gestand te doen, met
medegebruik van de receptie, vergaderfaciliteiten, koffiecorner, toiletten
enz.;
2. Conform het verzoek van de SAD de zuidwestvleugel van de 1e etage van
het gemeentekantoor als mogelijk alternatief aan te bieden mits zij ook
daar teruggaan in ruimtegebruik;
3. Medegebruik van receptie mogelijk te maken en medegebruik van de
vergaderzalen en voor de huur van de vergaderfaciliteiten voor 5 uur per
week de kosten te compenseren;
4. In de voorjaarsnota budgetneutraal de inkomsten van de kostendekkende
huur en servicekosten voor de SAD op te nemen en de lasten voor de
huurcompensatie en compensatie van de servicekosten.
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Regionale samenwerking uitvoering Jeugdwet
Besluit:
1. De inrichting van de netwerksamenwerking tussen de H10 gemeenten in
Haaglanden bij de uitvoering van de Jeugdwet vast te leggen;
2. De gemeenteraad met de informatiebrief en bijlagen te informeren over de
organisatie van de samenwerking op jeugdhulp binnen de H10.
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Jaarverslag Adviescommissie bezwaarschriften 2021 Wassenaar
Besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het vastgestelde jaarverslag van de
Adviescommissie bezwaarschriften over het jaar 2021,
2. De aanbevelingen van de commissie over te nemen en zich voor naleving
ervan in te spannen in het huidige kalenderjaar,
3. Het vastgestelde jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de
gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief
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Zienswijze Begroting 2022 MRDH
Besluit:
1. De raad te adviseren bijgaande zienswijzebrief te verzenden over de
ontwerpbegroting MRDH 2023 en de Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat
betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het
Transitieprogramma OV en corona.
2. Bijgaande adviesnota in handen te stellen van de griffier voor verdere
behandeling.
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Informatieveiligheid: ENSIA collegeverklaring en concept assurancerapportage Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2021.
Besluit:
1. De collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2021 vast te
stellen.
2. Het concept assurance-rapportage informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
2021 van de EDP-auditor vast te stellen.
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Beslissing op bezwaar Laan van Koot 2
Besluit:
1. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften ten dele over te nemen.
2. Het bezwaar d.d. 10 december 2021 ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 19 april 2022.
Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar,

T.N. Kramer

drs. L.A. de Lange

interim Gemeentesecretaris

Burgemeester

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