
 

 
Besluitenlijst Vertrouwelijk B&W vergadering Wassenaar 
Datum 18-01-2022 

Tijd 9:30 - 12:33 

Locatie clusterruimte 1.14 Financiën en Organisatie 

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 (via teams) en bestuursondersteuner Y. 

van Boheemen. 

 

   

1 

 

 Opening 

2  Openbare B&W Besluitenlijst dd 11 jan 2022 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 11 jan 2022 vast te stellen. 

   

3  Raadsinformatiebrief decembercirculaire gemeentefonds 2021 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

gevolgen van de decembercirculaire 2021 en de wijze waarop dit in de 

jaarrekening over 2021 en de begroting voor 2022 e.v. verwerkt zal worden. 

   

4  Startnotitie bestemmingsplan Griffioen 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen: 

 

A. Het (ontwerp)startdocument Griffioen vast te stellen en daarmee 

akkoord te gaan met de herontwikkeling van deze locatie, inhoudende dat: 

i. de bestaande bedrijfsactiviteiten van de handelskwekerij worden 

gestaakt en alle aanwezige bebouwing (met uitzondering van de 

tuinderswoning/bedrijfswoning) en verharding wordt verwijderd; 

ii. 5,3 hectare (de geestgronden) zal worden ingericht conform de 

cultuurhistorische en landschappelijke randvoorwaarden vanuit 

gemeentelijk en provinciaal beleid; 

iii. Ten hoogste 11 nieuwbouwwoningen mogen worden gebouwd op de 

resterende 1,7 hectare en de tuinderswoning/bedrijfswoning een 

burgerwoning wordt conform de in het startdocument genoemde 

randvoorwaarden; 

iv. Na vaststelling van het definitieve startdocument geen inspraak of 

participatieprocedure meer hoeft te worden gevolgd en dat er kan worden 

gestart met de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan. 

 

B. Het ontwerpstartdocument gedurende zes weken voor eenieder ter 

inzage te leggen. 



 

2. Het ontwerp van het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit in handen te 

stellen van de griffier voor verdere behandeling door de gemeenteraad. 

   

5  Co2-Prestatieladder 

Besluit: 

1. In overeenstemming met motie 132 opdracht te geven voor de begeleiding 

van het behalen van een CO2-prestatieladder certificering op niveau 3, 

met een quickscan voor de certificering op niveau 4 en 5; 

2. De certificering op niveau drie in 2022 aan te vragen wanneer het 

begeleidingstraject voldoende gevorderd is; 

3. Na de uitkomst van de quickscan de raad te vragen ook de certificering op 

niveau 4 en 5 te overwegen; 

4. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te vragen voor beslispunt 1 en 2 

incidenteel 25.000 euro beschikbaar te stellen, en de dekking ten laste te 

brengen van het voordelige begrotingssaldo 2022; 

5. De raad voor te stellen de programmabegroting 2022 te wijzigen conform 

de bij het besluit behorende begrotingswijziging; 

6. De mogelijk structurele financiële consequenties van het werken conform 

de CO2-prestatieladder te betrekken bij de Kadernota 2023. 

6  Toekomst N44 en Omgeving 

Besluit: 

Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken over 

de toekomst van de N44 en omgeving wordt weergegeven. 

   

7  Raadsinformatiebrief regiomonitor jeugdhulp en winstgevendheid 

Wassenaar 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde informatiebrief te informeren over de 

Regiovisiemonitor, de winstgevendheid van jeugdhulpaanbieders, de 

Herzieningen 2022 en de brede raadsinformatiebijeenkomst. 

 

8 

 

 Intentieovereenkomst voor een Wonen Plus-voorziening in het O&O-

gebouw 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde intentieovereenkomst om met 

eigenaar en zorgaanbieder een Wonen Plus-voorziening te ontwikkelen in 

het O&O-gebouw; 

2. De portefeuillehouder mandaat te geven om ondergeschikte wijzigingen in 

de intentieovereenkomst aan te brengen; 

3. Toestemming te verlenen voor de verkoop van een deel van het achter 

terrein van het O&O-gebouw; 

4. Dit besluit vertrouwelijk te verklaren tot centrumgemeente Den Haag 

garantie heeft geboden voor voldoende cliënten voor de exploitatie van de 

Wonen Plus-voorziening; 

5. De bijgevoegde bewonersbrief vast te stellen; 

6. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

   

9  Subsidieaanvraag Watersportvereniging Wassenaar 

Besluit: 

De Raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 

subsidieaanvraag van Watersportvereniging Wassenaar met de bijgevoegde 

informatiebrief. 

 

 



 

10  Vergunningaanvraag Dunea 

Besluit: 

Besluit over de vergunningaanvraag van Dunea voor ”het verrichten van 

diverse werkzaamheden in Meijendel”. 

 

11  Benoeming nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein 

Besluit: 

1. Mevrouw Ellen Vunderink te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal 

Domein, met terugwerkende kracht per 6 december 2021 en haar hiervan 

in kennis te stellen conform de bijgevoegde brief. 

2. Mevrouw Marian Riedeman-Wisse te benoemen tot secretaris van de 

Adviesraad Sociaal Domein, met terugwerkende kracht per 6 december 

2021 en haar hiervan in kennis te stellen conform de bijgevoegde brief. 

   

   

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 25 januari 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. 

 


