
 

 
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 

 

Datum 14-12-2021 

Tijd 9:30 - 14:11 

Locatie Via teams 

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, gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch 

communicatieadviseur A. Oostermeijer en bestuursondersteuner Y. van 

Boheemen 

Toelichting Besluitenlijst is vastgesteld in de B&W vergadering van 21 dec 2021 

 

   

1 

 

 Opening 

 

2  Openbare B&W Besluitenlijst dd 7 dec 2021 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 7 december 2021 vast te stellen 

 

3  Vaststellen investering en beschikbaar stellen krediet voor de 

restauratie/ verbouwing van raadhuis De Paauw 

Besluit: 

1. In te stemmen met een gefaseerde aanpak met deelprojecten waarin 

planning voor de besluitvorming voor investeringen in buitenplaats De Paauw 

en uitvoering huisvestingsplan is opgenomen; 

2. Raadhuis De Paauw te restaureren en verbouwen conform het bijgevoegde 

investeringsplan en hiervoor inclusief projectmanagement een krediet van 

€11.980.000 ex. BTW (11,6 miljoen + 4x €95.000) beschikbaar te stellen; 

3. Als bijdrage voor verhuizing van de SchoolAdviesDienst (SAD) een budget 

beschikbaar te stellen van €10.000 ten laste van de reserve ‘grote projecten’; 

4. Waar mogelijk in te zetten op subsidiering en crowdfunding om delen van 

deze investeringen te dekken en hiervoor €50.000 beschikbaar te stellen voor 

inhuur van een subsidiedeskundige ten laste van de Reserve Grote projecten; 

5. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 100.000 ten laste van 

de reserve ‘grote projecten’ voor een ruimtebehoefte, locatieonderzoek en 

haalbaarheidsonderzoek voor zowel de gemeentewerf als de gemeentewinkel-

plus en coördinatie & governance. 

 

4  Beperkte gebiedsvisie Groene Zone Wassenaar inzake Participatie 

Besluit: 

Akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de participatie van de 

Beperkte Gebiedsvisie Groene Zone. 
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5  Vervolgstappen naar aanleiding van adviesrapport kwartiermaker 

MRDH over Poort naar de Hollandse Duinen 

Besluit: 

De kern van het advies is om geen nieuwe programmastructuur op te tuigen, 

maar om: 

- de bestaande Landschapstafel Duin Horst en Weide te versterken 

- meer regie te voeren op integrale samenhang door directies en bestuurders 

- vol in te zetten op mobiliteitstransitie in het gebied 

- te sturen op uitspraken over de N44 door relevante partijen 

 

6 

 

 Laadkabels over het trottoir 

Besluit: 

Notitie Laadkabels vaststellen. 

 

7  Vaststellen Eerste wijziging Beleidsregels vaststellen vermogen en 

vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Wassenaar 

2015 

Besluit: 

1. De Eerste wijziging van de Beleidsregels vaststellen vermogen en 

vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Wassenaar 2015, vast te 

stellen; 

2. Deze wijziging kenbaar te maken middels publicatie via het Gemeenteblad. 

 

8  Meerjarige prestatieafspraken 2022-2025 

Besluit: 

Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief. 

 

9  Beantwoording schriftelijke art 37 vragen fractie DITdus! iz palliatieve 

zorg 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de art 37 vragen van de fractie 

DITdus! iz palliatieve zorg. 

 

10  Beantwoording art 37 vragen DITdus! iz OOGO 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de art 37 vragen van de fractie 

DITdus! iz het OOGO. 

 

11  Beantwoording vragen art 37 DITdus iz Menzis zorgpolissen 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de art 37 vragen DITdus! inzake 

Menzis zorgpolissen. 

 

12  Aanwijsbesluit Team Bevolkingszorg Wassenaar. 

Besluit: 

1. De functionarissen genoemd in tabel 1 en 2 van de notitie ‘Beleidskaders & 

benoeming crisisorganisatie Wassenaar’ aan te wijzen als leden van het team 

Bevolkingszorg zoals bedoeld in artikel 2.1.3 van het Besluit Veiligheidsregio’s. 

2. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 

Voorschoten te verzoeken om de aangewezen functionarissen die bij de 

gemeente Wassenaar werkzaam zijn in voorkomend geval aan te wijzen om 

werkzaamheden te verrichten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s zoals 

bedoeld in artikel 11.6 van de Cao Gemeenten. 



 

Pagina 3 
 

13 

 

 Brief aan de Kieviten inzake Sporthal 

Besluit: 

Vaststellen brief aan de Kieviten. 

 

14  Beantwoording schriftelijke art 37 fractie DITdus! vragen iz 

schaaktafels 

Besluit: 

Vaststellen van de beantwoording inzake schaaktafels 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering gehouden op 21 december 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. 

 


