
 

 
Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 

 

Datum 22-03-2022 

Tijd 9:30 - 11:40 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, 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. 

Afwezig    wethouder H. Schokker 
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 Opening 

2  Vaststellen Openbare B&W besluitenlijst dd 15 maart 2022 

Besluit: 

Vaststellen Openbare B&W besluitenlijst dd 15 maart 2022. Voor het 

besluitpunt 9 is in de vergadering vaan 22 maart een nader besluit genomen 

en is dit besluit achterhaald. 

   

3  Overeenkomst ontmanteling Gardencentre Bloemendaal, in het kader 

van de Groencompensatie Amerikaanse Ambassade. 

Besluit: 

1. Het College besluit akkoord te gaan met de overeenkomst zoals is 

geformuleerd in het extract proces verbaal Gardencentre Bloemendaal – 
Gemeente Wassenaar. 

2. De op dit moment zekere kosten van deze overeenkomst van € 9.000 excl. 
btw te dekken uit de bestemmingsreserve ‘Groencompensatie 
Amerikaanse Ambassade’ en de raad een separaat voorstel toe te voegen; 
dit geldt ook voor eventuele meerkosten die met de sloop- en 
verwijderingswerkzaamheden zijn gemoeid. (boeking op taakveld 5.7 

Openbaar groen, (openlucht)recreatie - kostenplaats ‘Natuur en 
landschap’). 

3. De raad in de Voorjaarsnota 2022 te informeren over de op dat moment 
meest actuele stand van zaken. 

4. Raad informeren met raadsinformatiebrief over de stand van zaken. 
   

4  Evaluatie pilot praktijkondersteuner jeugd en verlenging 

samenwerkingsovereenkomst 

Besluit: 

1. De praktijkondersteuner GGZ jeugd bij de huisartsen structureel in te 
bedden in het  Wassenaars preventieve jeugdhulpaanbod. 

2. De lasten van € 144.000 voor 2022 en € 147.000 voor 2023 en verder te 
dekken middels aframing van het budget voor tweedelijns jeugdzorg met 
eenzelfde bedrag; 
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3. De samenwerkingsovereenkomst met de huisartsen en Indigo Haaglanden 

voor de inzet van de praktijkondersteuner GGZ jeugd te verlengen voor 
twee jaar; 

4. De raad met de bijgevoegde informatiebrief te informeren over de 
resultaten van de pilot, het structureel inbedden van de 
praktijkondersteuner GGZ Jeugd en het verlengen van 
de samenwerkingsovereenkomst; 

 

5  Verzoek Katholieke Bond van Wassenaar 

Besluit: 

1. Het verzoek van KBO (Katholieke Bond van Wassenaar) van 2 maart 2022, 

om een bijdrage voor een bijeenkomst in theater de Warenar in het kader 

van 4 mei, te steunen; 

2. Daartoe eenmalig de kosten van € 475,00 voor de huur van de Warenar te 

betalen en deze te dekken uit het representatiebudget van het college van 

B&W. 

6  Bijdrage voor initiatief Samen zijn van de Stille Kracht 

Besluit: 

1. Initiatiefnemer te verzoeken een factuur van max 5.000,- in te dienen met 

voorwaarden: 
2. De volgende voorwaarden te communiceren met de initiatiefnemer: 

a. Het samenbrengen van alle Wassenaarders waarbij de gemeente 
genoemd wordt als medesponsor; 
b. Buurtvereniging Oostdorp wordt betrokken 
c. Overig partners in de wijk Oostdorp worden betrokken 

d. De Kievieten worden betrokken 
e. Samenwerking met professionele partners zoals o.a. de SMOW. 

3. De bijdrage te dekken uit het wijkbudget 
 

7  Benoemen toezichthouders Basisregistratie Personen 

Besluit: 

1. De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder BRP; 

2. De medewerkers KCC II en de BRP specialisten van de afdeling 

dienstverlening; 

3. De (senior) inspecteurs openbare ruimte van de afdeling OOV. 

4. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking 

8  Voorselectie herontwikkeling Den Deyl school 

Besluit: genomen op 8 maart en vanwege vertrouwelijkheid van 2 weken nu 

openbaar.  

1. Te besluiten om vanuit de openbare inschrijving de volgende partijen te 
selecteren voor deelname aan de ontwikkelcompetitie Den Deylschool: 
i. De combinatie Dudok Projectontwikkeling BV en De Vries en Verburg 

Ontwikkeling B.V. 

ii. De combinatie WDevelop B.V. en Niersman Projectontwikkeling B.V. 
iii. De combinatie EFY-Group en met Driestar B.V. 
iv. Steenvlinder B.V. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen, 
3. Het bijgevoegde selectiedocument; Ontwikkelcompetitie locatie Den 

Deylschool vast te stellen, 
4. Geheimhouding op te leggen tot 14 dagen na dit besluit zodat de 

deelnemende partijen formeel kunnen worden geïnformeerd en gedurende 
7 dagen in de gelegenheid zijn gesteld om bezwaar te maken tegen de 
resultaten van de voorselectie dan wel af te zien van deelname, 

5. Vaststellen van het bijgevoegde persbericht. 
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Vastgesteld in de vergadering gehouden op 29 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. 


