
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 12-01-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie Teams 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

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

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

gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. 

Oostermeijer en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 5 januari 2021 vast te stellen. 

 

3 

 

Nota van Beantwoording Groene Zone Valkenburg, alsmede de Nota van 

Uitgangspunten Groene Zone Valkenburg 

Besluit 

1. De Nota van Beantwoording als resultaat van het doorlopen 
participatieproces vast te stellen; 

2. De Nota van Uitgangspunten Groene Zone vast te stellen. 

4 

 

Verlengen inhuur voor de Wob-verzoeken. 

Besluit 

 
1. Het contract van drie administratief medewerkers werkzaam voor de Wob-

verzoeken voor 24 uur per week, via het uitzendbureau te verlengen 

met drie maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021, voor in 

totaal € 19.843,20. 

 

5 

 

Ontwerp verklaring van geen bedenking Van Polanenpark 105 

Besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 8 sociale 
appartementen aan het Van Polanenpark 105 af te geven; 

2. Indien geen zienswijzen tegen deze ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen zijn ingediend, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
als definitief te beschouwen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is 

verzekerd. 

6 

 

Wob verzoek 

Besluit 

1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk toe te wijzen en gedeeltelijk af te wijzen. 



 

7 

 

Aanstelling Aanwijzingen tot secretaris van de commissie bezwaarschriften 

Besluit 

1. Mevrouw M.C. Teng na instemming met terugwerkende kracht per 1 mei 

2020 aan te wijzen als secretaris van de commissie bezwaarschriften, zulks 
tot aan 1 februari 2021; 

2. Mevrouw mr. I.L. Schretlen na instemming met terugwerkende kracht per 1 
oktober 2020 aan te wijzen als secretaris van de commissie 
bezwaarschriften. 

8 

 

Proces onderzoek Volwaardig bestuurscentrum De Paauw 

Besluit 

1. De potentiele modellen voor een volwaardig bestuurscentrum vast te stellen. 
2. Met de informatiebrief de raad te informeren over de modellen en deze 

nader toe te laten lichten in de commissie Fysieke Leefomgeving van 8 

februari 2021. 
3. Onder voorbehoud van de reactie van de commissie de modellen voor een 

volwaardig bestuurscentrum De Paauw vrij te geven voor een na de 8 
februari te houden draagvlakmeting 

9 

 

Aanpassen van terrasvlonder aan de stoep Oostdorperweg 35/37 

Wassenaar 

Besluit 

1. Initiatiefnemer toestemming geven om de parkeerplaatsen waar nu terras- 
en fietsvlonder liggen ter hoogte van de Oostdorperweg 35/37 te egaliseren 

en gelijk te laten lopen aan het trottoir. 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 19 januari 2021 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


