
 

 
 

Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 
Datum 15-03-2022 

Tijd 12:30 - 14:51 

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, 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. 

Toelichting Ivm bezoek aan Herewegschool is de B&W vergadering naar de middag 

verschoven. 

 

   

1 

 

 Opening 

2  Oekraïne 

Besluit: 

1. €250.000,- incidenteel te reserveren voor kosten die voortvloeien uit het 

opvangen van de 

vluchtelingen, totdat het Rijk deze kosten vergoed. 

2. Auberge de Kievit te huren voor een termijn van zes maanden en in te 

zetten voor opvang 

van Oekraïense vluchtelingen. 

3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te versturen. 

 
3  Openbare B&W Besluitenlijst dd 8 maart 2022 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 8 maart 2022 vast te stellen. 

   

4  Overhevelen restanten investeringskredieten 2021 

Besluit: 

Onder voorbehoud van de definitieve cijfers en de uitkomsten van de 

accountantscontrole de gemeenteraad in de jaarrekening over 2021 voor te 

stellen: 

1. Een bedrag van per saldo € 556.001 aan restantkredieten dat betrekking 

heeft op zevenentwintig af te sluiten projecten af te boeken; 

2. In afwijking op de nota activabeleid de beschikbaarheid van het 

restantkrediet van vier investeringen uit de periode 2012 t/m 2019, 

inclusief dekking voor zover van toepassing, met één jaar te verlengen. 

Het restantkrediet dat hiermee gemoeid is, bedraagt € 106.981; 

3. In lijn met de nota activabeleid zesendertig investeringskredieten uit 2020 

en 2021, inclusief dekking voor zover van toepassing, beschikbaar te 

stellen voor de uitvoering in 2022. Het over te hevelen krediet dat hiermee 

gemoeid is bedraagt € 16.862.250. 
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5  Principeverzoek Buurtweg 113A 

Besluit: 

1. In beginsel bereid te zijn medewerking te verlenen aan het principeplan 

t.a.v. de omzetting van het gebruik van een bijgebouw naar het gebruik 

als zelfstandige woning Buurtweg 113A d.m.v. 

een bestemmingsplanprocedure. 

2. Akkoord te gaan met de startnotitie. 

 

6  Informeren raad aangaande wijziging Beleidsregels kruimelgevallen 

2015 m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen. 

Besluit: 

De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de raad doen toekomen. 

 

7  Evaluatie kostenbesparende maatregelen Wmo Wassenaar 

Besluit: 

Akkoord te gaan met raadsinformatiebrief “Evaluatie kostenbesparende 

maatregelen Wmo”. 

 

8  B&W advies ENSIA Verantwoordingsrapportages 2021 

Besluit: 

Bijgaande verantwoordingsrapportage 2021, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT), ondergrond (BRO) en 

waarderegistratie onroerende zaken (WOZ) vast te stellen. 

 

9  Wob verzoek 

Besluit: 

1. Het verzoek om openbaarmaking gedeeltelijk in te willigen. 

2. De burgemeester en wethouder Wassenaar dan wel hun plaatsvervangers 

gezamenlijk te machtigen om de beschikking ambtshalve te wijzigen als 

een bezwaar van derden daartoe aanleiding geeft. 

 

10  Overdrachtsdossier 

Besluit: 

Overdrachtsdossier ter vaststelling. 

 

11  Aanbieding wijzigingsverzoek subsidiebeschikking project 

“Ecologische verbindingszone Lentevreugd – De Horsten” 

Besluit: 

Het College besluit in te stemmen met het gewijzigde plan voor de ecologische 

verbindingszone Lentevreugd – De Horsten, als onderdeel van de in 2018 

geaccordeerde subsidiebeschikking (Subsidiebeschikking: Openstellingsbesluit 

2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering 

natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 

2014). 

 

12  B&W voorstel raadsinformatiebrief Ivicke 

Besluit: 

De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de stand van zaken 

met betrekking tot het handhavingsdossier Huize Ivicke. 

 

13  Raadsinformatiebrief over voortgang gebiedsontwikkeling 

Valkenhorst. 
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Besluit: 

Raadsinformatiebrief vast te stellen en deze te doen toekomen aan de 

gemeenteraad. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 22 maart 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. 

 


