
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 16-03-2021
Tijd 9:30 - 15:00
Locatie De Paauw, Raadzaal
Voorzitter Dhr. L.A. de Lange
Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder I. Zweerts 

de Jong, wethouder H. Schokker, wethouder K. Wassenaar, gemeentesecretaris 
H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. Oostermeijer (digitaal) en 
bestuursondersteuner S. Derr

Toelichting

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst 2021
Besluit

1. De openbare besluitenlijst van 9 maart vast te stellen.

3 Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) WS
Besluit

1. De beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gemeente 
Wassenaar 2021 vast te stellen

4 Uitwerking en keuze maatregelen om de ondernemers van Wassenaar te 
ondersteunen
Besluit
Het college dient te besluiten over onderstaande (financiële) mogelijkheden welke zij 
willen inzetten voor de ondernemers.

1. Actief communiceren dat ook in 2021 het mogelijk is voor de ondernemer 
om uitstel van betaling aan te vragen en gezamenlijk te komen tot een 
afbetalingsregeling bij de BSGR.

2. Voor de eerste helft van 2021 precario voor de terrassen, uitstallingen en 
Non-Food weekmarktgelden à € 27.600 niet in rekening brengen

3. Terrasuitbreiding gelijk aan vorig jaar toestaan gedurende de RIVM-
maatregelen door middel van een zgn. gedoogbrief met voorwaarden.

4. Een EZ-budget van € 10.000 beschikbaar te stellen om ondernemers die een 
gezamenlijk initiatief organiseren een steuntje in de rug te geven.

5. Garantiestelling reclamegelden, uitbetaling oninbare bedragen, afgeven tot 
een maximaal bedrag van € 2.500.

6. Alvast tot uitvoering van de beslispunten over te gaan vooruitlopend op de 
besluitvorming in de voorjaarsnota 2021.

7. De informatiebrief over steun aan onze Wassenaarse ondernemers en 
inwoners tijdens corona in 2021 vast te stellen.

5 Herziening subsidiabele periode Verordening duurzaamheidsvoucher 
Wassenaar
Besluit

1. De subsidiabele periode van de RRE tot en met 30 juni 2021 te verlengen, 
vermits het beschikbare subsidieplafond nog niet bereikt is.



2. De hardheidsclausule uit artikel 15 van de Subsidieverordening 
Duurzaamheidsvoucher Wassenaar toe te passen, om zo met terugwerkende 
kracht de startdatum van de subsidiabele periode te vervroegen naar 9 juni 
2020.

6 Beantwoording schriftelijke vragen D66 over CO2 reductie door mobiliteit
Besluit

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door D66 d.d. 15 
februari 2021 met betrekking tot CO2 reductie door mobiliteit vast te stellen.

7 Zienswijze Begroting GR KDB 2022
Besluit

1. Aan de raad voor te stellen om een zienswijze naar voren te brengen over 
de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling 
werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek, conform het bijgevoegde 
raadsvoorstel en -besluit

8 Update voortgang intentieovereenkomst nieuw te bouwen sporthal
Besluit
Parafenbesluit 15-03-2021

1. De informatiebrief over update voortgang intentieovereenkomst nieuw te 
bouwen sporthal vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 23 maart 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.


