
 

 
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 

Datum 21-12-2021 

Tijd 9:30 - 15:31 

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 en bestuursondersteuner Y. van 

Boheemen 

Toelichting Besluitenlijst is vastgesteld in de B&W vergadering van 11 januari 2022. 
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Opening 

 

2 Openbare B&W Besluitenlijst dd 14 dec 2021 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 14 dec 2021 vast te stellen 

 

3 

 

Informatiebrief raad over de stand van zaken invoering Omgevingswet 

Besluit: 

1. De raad via bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken van de 

invoering van de Omgevingswet; 

2. Kennis te nemen van het concept Plan van Aanpak Omgevingsvisie. 

4 Geothermie (aardwarmte) in waterwingebied 

Besluit: 

Het standpunt over te nemen: stelling nemen tegen geothermie in waterwingebied. 
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Inkoop van Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning in 2022 en daarmee 

het afwijken van het inkoopbeleid van de gemeente Wassenaar. 

Besluit: 

1. Van het gemeentelijke inkoopbeleid voor de inkoop van intensieve 

ambulante gezinsbegeleiding binnen de lokale toegang van Wassenaar in 2022 

af te wijken. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, 

ingaande op 1-1-2022 t/m 31-12-2022. Optioneel kan deze indien daartoe 

noodzaak is nog maximaal twee keer met één jaar worden verlengd; 

2. De intensieve ambulante gezinsbegeleiding enkelvoudig onderhands aan te 

besteden binnen de lokale toegang van Wassenaar in 2022. 

6 Beleidsregels inburgering 

Besluit: 
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1. De raad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over de implementatie 

van de nieuwe wet Inburgering. 

2. De Beleidsregels Inburgering Wassenaar 2022 vast te stellen. 

3. De antwoordbrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar vast te stellen. 

7 Besteding coronagelden cultuur 

Besluit: 

1. In te stemmen met de besteding van de bij de decembercirculaire (2020) voor 

de instandhouding van de culturele infrastructuur beschikbaar gestelde middelen 

van € 112.353: 

2. Vast te stellen om dit op de volgende wijze te doen: Een bedrag van           € 

35.642 als volgt toe te kennen aan in het jaar 2021 gesubsidieerde culturele 

organisaties op basis van de in bijlage 1 opgenomen verdeelsystematiek: 

Ars et Studium € 2.000,00 

International Chamber Music Festival € 2.000,00 

Muziekvereniging Excelsior € 2.000,00 

Stichting The English Theatre (STET) € 2.000,00 

Stichting Archipel € 2.000,00 

Stichting Jazz Sociëteit Wassenaar € 2.000,00 

Toneelvereniging Mimicri € 3.500,00 

Van Wassenaer Orkest € 2.000,00 

Wassenaar Vocaliter € 2.000,00 

BplusC € 3.500,00 

Stichting Beheer Warenar € 5.321,00 

Stichting Mini Opera Wassenaar € 2.000,00 

Stichting Openbare bibliotheek Voorschoten-Wassenaar € 5.321,00 

Totaal: € 35.642,00 

3. In te stemmen met een bedrag van in totaal € 18.000 ten behoeve van de 

coördinatie van het Cultuuranker gericht op netwerkversterking; 

4. In te stemmen met een bedrag van in totaal € 24.353 als bijdrage ten behoeve 

van activiteiten voor het culturele veld ter bevordering van de bekendheid van 

de sector en ledenwerving; 

5. In te stemmen met een bedrag van in totaal € 34.358 toe te kennen aan de in 

bijlage 2 genoemde organisaties die eerder een verzoek hebben ingediend om in 

aanmerking te komen voor de 2e ronde noodsteun van de Provincie Zuid-

Holland en dit toen niet gehonoreerd konden krijgen. 

8 VNG coalitie akkoord 

Besluit: 

College heeft kennisgenomen van de notitie. 

  

9 Parafenbesluit Zonnepanelen tbv Adelbert 

Besluit: 

Vaststelling parafenbesluit inzake zonnepanelen tbv Adelbert college. 
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Vaststelling addendum corona meerkosten jeugdhulp H10 2021 

Besluit: 

1. Het addendum corona-meerkosten jeugdhulp H10 2021 vast te stellen; 

2. De communicatie en uitvoering van de meerkostenregeling neer te leggen bij het 

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 

3. In te stemmen om de directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te 

mandateren om namens de gemeente Wassenaar een vaststellingsovereenkomst 
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aan te gaan met de jeugdhulpaanbieders inzake het addendum corona 

meerkosten jeugdhulp. 

11 Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie jeugdhulp Haaglanden en evaluatie 

Servicebureau jeugdhulp Haaglanden 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde informatiebrief te informeren over het Uitvoeringsplan 

2022 Regiovisie Jeugdhulp en de evaluatie Gemeenschappelijke regeling 

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH). 

 

12 Bruikleen gemeentelijke Bösendorfer vleugel 

Besluit: 

1. De gemeentelijke Bösendorfer vleugel vóór de kerstdagen van 2021 in bruikleen 

te geven aan het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente 

Wassenaar; 

2. Daartoe een bruikleenovereenkomst vast te stellen (zie bijlage 1); 

3. Geen gebruik te maken van het aanbod van de bruikleennemer om de piano uit 

de Dorpskerk onder te brengen en gebruiken op Raadhuis De Paauw in de plaats 

van de Bösendorfer vleugel. 
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Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein 21-12 

Besluit: 

De Heer Robbert Jan Boonk te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein, 

met terugwerkende kracht per 1 november 2021 en hem hiervan in kennis te stellen 

conform de bijgevoegde brief. 

  

  

  

  

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 11 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. 

 


