
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 

Datum 22-02-2022 

Tijd 9:30 - 15:40 

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. 
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 Openbare B&W Besluitenlijst dd 15 feb 2022 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 15 feb 2022 vast te stellen. 

   

3  Brief aan het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de brief, als beantwoording op de 

vragen van de Vrienden van Wassenaar. 

2. Akkoord te gaan met de brief aan het bestuur van de Vereniging van 

Vrienden van Wassenaar en deze hen te doen toekomen. 

 

4  Start ontwerpfase bestemmingsplan “Residentie Parkzicht te 

Wassenaar” 

Besluit: 

1. akkoord te gaan met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan 

“Residentie Parkzicht te Wassenaar”, dit ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage te leggen voor een periode van 6 weken en daarmee de 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wro te starten; 

2. te besluiten dat het opstellen van een milieueffectrapportage voor het 

bestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht te Wassenaar’ niet noodzakelijk is, 

met inachtneming van de inhoud van de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-

beoordeling ‘Aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-beoordeling, 

Bestemmingsplan Residentie Parkzicht te Wassenaar’) en gelet op de 

overwegingen opgenomen in het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit 

(Bijlage 2a); 

3. voor de woningen genoemd in het akoestisch rapport (bijlage 3b 

‘Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen 

Rm210037aaA0.davh_03) op grond van de Wet geluidhinder een hogere 

grenswaarde van maximaal 58 dB (Blok B, Ontwerpbesluit hogere 
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grenswaarden Residentie Parkzicht te Wassenaar, Bijlage 3a) 

respectievelijk 57 dB (Gebouw A, Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 

Residentie Parkzicht te Wassenaar, Bijlage 3a) vast te stellen; 

4. vast te stellen dat dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van meer dan 

11 woningen, waardoor afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 

herstelwet (Chw) van toepassing is op dit bestemmingsplan 

5. de gemeenteraad te informeren aan de hand van de bijgevoegde 

informatiebrief over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

Residentie Parkzicht. 

5  Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks inzake vergunning 

Meijendel 

Besluit: 

Vaststellen van de beantwoording van de schriftelijke vragen door GL. 

   

6  Ontwikkelingen in de jeugdbescherming 

Besluit: 

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

 

7  Borgen van de integrale aanpak suïcide preventie Wassenaar 

Besluit: 

Vaststellen van de raadsinformatiebrief Integrale aanpak suïcide preventie 

Wassenaar. 

 

8  Aanvullende informatie Griffioen 

Besluit: 

Vaststelling van aanvullende informatie en geheimhouding op de financiële 

oplegger. 

   

9  BW extra indexatie HO en BG Wassenaar 2022 

Besluit: 

Akkoord te gaan met het verhogen van het indexatiepercentage van 1,13% 

vanaf 1 maart 2022 voor de tarieven: 

1. de maatwerkvoorziening begeleiding en 

2. de huishoudelijke ondersteuning, schoon huis. 

 

 

   

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 1 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. 

 


