
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 18-05-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

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, wethouder 

Bloemendaal, 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 11 mei vast te stellen. 
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Eerste recht van koop Marineweg 1 / huurkoop constructie 

Besluit 

1. Thans af te zien van recht van eerste koop voor Marineweg 1 

2. Toestaan van de huur-koopconstructie 

4 

 

Herijking/aanscherping van het beleid t.a.v. zonnepanelen in beschermd 

dorpsgezicht/monumenten 

Besluit 

1. De raad voor te stellen de herijking/aanscherping van het beleid t.a.v. 

zonnepanelen op en bij monumenten en binnen het beschermde 

dorpsgezicht vrij te geven voor inspraak; 

2. Bij vaststelling vervallen de bestaande criteria en is er geen 
overgangsregeling; 

3. In aansluiting op het vaststellen van de criteria door de raad formuleert het 
college een onderbouwing ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening 
met betrekking tot het opstellen van zonnepanelen op het erf, bij 
monumenten en in het beschermde dorpsgezicht. 
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Bremhorstlaan 30, weigering vergunning 

Besluit 

1. De aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op 

het perceel Wassenaar WSN01 Sectie F Perceelnr. 11171 (Bremhorstlaan 

30), ingediend op 8 april 2021, te weigeren. 
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Sporthal 

Besluit 

1. De raad met bijgaande brief te informeren over de voortgang met betrekking 

tot de realisatie van de nieuwe sporthal. 

 

7 Jaarverslag Adviescommissie bezwaarschriften 2020 



 

 Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders wordt hierbij verzocht om: 

1. kennis te nemen van de inhoud van het vastgestelde jaarverslag van de 

Adviescommissie bezwaarschriften over het jaar 2020; 

2. te besluiten de aanbevelingen van de commissie over te nemen en zich voor 

naleving ervan in te spannen in het huidige kalenderjaar; 

3. het vastgestelde jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de 

gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

De burgemeester wordt hierbij verzocht om: 

1. kennis te nemen van de inhoud van het vastgestelde jaarverslag van de 

Adviescommissie bezwaarschriften over het jaar 2020; 

2. te besluiten de aanbevelingen van de commissie over te nemen en zich voor 

naleving ervan in te spannen in het huidige kalenderjaar 

 

8 Vaststelling Sociaal Plan 

Besluit 

1. Het Sociaal Plan Ontvlechting Werkorganisatie Duivenvoorde vast te stellen. 

 

9 Verkoop leeggekomen woning Berkheistraat 15 

Besluit 

1. De Berkheistraat 15 op basis van onderhandeling te verkopen, onder 

voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad; 

2. Wethouder Schokker te mandateren om zo nodig wijzigingen en 
aanvullingen aan te brengen in de verkoopvoorwaarden; 

3. Wethouder Schokker te mandateren om een besluit te nemen over de 

gunning; 
4. Conform artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet en de Financiële verordening 

de raad te vragen om haar wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van 
de voorgenomen verkoop op basis van de bijgevoegde raadpleegbrief; 

5. De financiële consequenties van de verkoop te betrekken bij de Najaarsnota 
2021. 

Wethouder Klaver-Bouman heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en 
besluitvorming. 

 
Vastgesteld in de vergadering gehouden op 25 mei 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. 

 

 


