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Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 22-06-2021
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, wethouder 
Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja en bestuursondersteuner S. Derr

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst 2021
Besluit:

1. De openbare besluitenlijst van 15 juni vast te stellen.

3 Informatiebrief over uitstel vaststellen Ontwikkelkader Den Deylschool
Besluit:

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief over uitstel 
behandeling Ontwikkelkader Den Deylschool.

4 Gymzaal Burmanlaan afwijken WCE-advies
Besluit:

1. Het verlenen van de omgevingsvergunning voor het herbouwen van de 
gymzaal aan de Burmanlaan

2. Afwijken van het advies van de commissie WCE m.b.t. de herbouw van de 
gymzaal aan de Burmanlaan

5 Planschadeverzoek Oostdorperweg 203
Besluit:

1. De aanvraag om een tegemoetkoming in de waardevermindering van de 
woning aan de Oostdorperweg 203 d.d. 23 maart 2021 toe te wijzen;

2. In te stemmen met de brief in de bijlage, met dien verstande dat daarmee 
het geleden planologisch nadeel als volgt in natura wordt gecompenseerd:
a. de gemeente zal -voor eigen rekening- in een nieuw bestemmingsplan 
aan de woning de bestemming ‘eengezinswoning’ toekennen;
b. de gemeente legt vóór 1 juli 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage;
c. alsnog over te gaan tot taxatie en vergoeding van het planologisch 
nadeel, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag 
na ontvangst van het planschadeverzoek indien buiten de macht van de 
aanvrager het ontwerp van dit bestemmingplan niet vóór 1 juli 2022 ter 
inzage wordt gelegd en/of het bestemmingsplan niet vóór 30 november 
2023 onherroepelijk is geworden;

3. het voor het in behandeling nemen van het verzoek verschuldigde recht 
(drempelbedrag ad € 500) terug te storten op de betaalrekening van de 
aanvrager.
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6 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Viskiosk 
Stadhoudersplein 1a
Besluit:

1. Akkoord te gaan met de raadpleegbrief en de raad een uitspraak te laten 
doen of er al dan niet een verklaring van geen bedenkingen nodig is voor de 
aanvraag omgevingsvergunning van de Viskiosk.

7 Instemmen met realisatie van maximaal 600 woningen extra (tot een totaal 
van een maximum van 5.600 woningen) in woongebied Valkenburg
Besluit:

1. Akkoord gaan met de gewijzigde raadsstukken m.b.t. het instemmen met 
realisatie van maximaal 600 woningen extra (tot een totaal van een 
maximum van 5.600 woningen) in woongebied Valkenburg.

8 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over plaatsing van 
fietspaaltjes
Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks d.d. 2 
juni 2021 met betrekking tot de plaatsing van fietspaaltjes vast te stellen.

9 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zoutendijk iz jaarverslag 
2019/2020 Leerplicht- en RMC-functie
Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Zoutendijk d.d. 
31 mei 2021 met betrekking tot Jaarverslag 2019-2020 Leerplicht- en RMC 
functie vast te stellen.

10 Eenmalig aanwijzen woonhuis als trouwlocatie.
Besluit:

1. Het woonhuis aan de Schouwweg 75 eenmalig als huis der gemeente aan te 
wijzen op 26 juni 2021.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 29 juni 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.


