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Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 24-08-2021 

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 H. 

Schokker, wethouder R. Bloemendaal, wethouder I. Zweerts de Jong,  

gemeentesecretaris H. Oppatja en bestuursondersteuner M. Grobben. 

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Openbare besluitenlijst 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst van 17 augustus vast te stellen. 

  

3 

 

Kostenbesparende maatregelen Wmo 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Het referentie-inkomen voor financiële zelfredzaamheid i.r.t. het zelf kunnen 

betalen van de huishoudelijke hulp, vast te stellen op 150% van het 

Wettelijk Minimum Loon (30.000 euro bruto per jaar), conform het VNG-

voorstel; 

2. Structureel te investeren in de uitvoeringscapaciteit m.b.t. de WMO, voor 

een bedrag van 115.000 euro per jaar; 

3. Incidenteel te investeren in: 

a. De implementatie van de werkwijze zelfredzaamheidsbevordering 

b. de communicatiecampagne zelfredzaamheid inwoners; 

c. individueel advies over zelfredzaamheid en de verbinding te leggen met 

de welzijnsorganisatie; 

d. de opzet van de scootmobiel pool; 

e. Het structureel ophogen van de tarieven voor Huishoudelijke 

Ondersteuning (Schoon Huis) met het CAO-percentage. 

4. Het pakket maatregelen dat leidt tot Beter Thuis Wonen in Wassenaar vast 

te stellen w.o. de investeringen voor Ouderenactiviteiten en Buurthuizen; 

5. Een besparing oplopend tot € 576.200 in 2025 in te boeken als gevolg van 

de bezuinigingsmaatregelen. 
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Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen: 

a. De vijf kansen uit het verkeersonderzoek Wassenaar d.d. 27 mei 2021 

vaststellen als uitgangspunten voor een realisatieplan richting het jaar 2030. 
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2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit in handen te stellen van de griffie voor 

verdere behandeling. 
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Verklaring van geen bedenking uitbreiding Rijnlands Lyceum 

Besluit: 

1. De in concept bijgevoegde ruimtelijke beoordeling (bijlage 3) van de Wabo-

aanvraag uitbreiding Rijnlands Lyceum vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen: 

- een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een 

uitbreiding van het Rijnlands Lyceum met circa 2300 m2 (360 leerlingen) 

voor de ‘International School Wassenaar’ op het terrein van het Rijnlands 

Lyceum op het adres Backershagenlaan 3-5 in Wassenaar; 

- één dag na de afloop van de termijn van de tervisielegging van het plan, 

de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, mits geen 

zienswijzen zijn ingebracht dan wel eventuele zienswijzen geen betrekking 

hebben op de ontwerp verklaring van geen bedenking (het planologische 

deel van de afweging waartoe de bevoegdheid van de raad zich beperkt). 

 

6 

 

Wijziging normbedragen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Wassenaar 

Besluit: 

De raad voor te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar vast te stellen. 
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Vaststellen cultuurbeleid 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen om de zienswijzennota die als bijlage 5 is 

opgenomen in de cultuurnota ‘rijk aan cultuur’ Wassenaar 2021 vast te 

stellen; 

2. De raad voor te stellen om de cultuurnota ‘rijk aan cultuur’ Wassenaar 2021 

vast te stellen; 

3. Vaststellen van het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-

2024. 
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Startnotitie Scenariostudies locatie Kerkehout 

Besluit: 

1. Voorgestelde Scenario 1 als voorkeursscenario vast te stellen; 

2. de raad voor te stellen: 

a. het College van B&W het voorkeursscenario te laten uitwerken in een 

startdocument met planologisch kader voor vervolg; 

b. de kosten ad. € 45.000 te dekken uit de Reserve Grote Projecten; 

c. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Scenario’s ontwikkeling locatie Gemeentewerf/-kantoor. 

Besluit: 

1. het voorgestelde Scenario 1 als voorkeursscenario vast te stellen; 
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2. de raad voor te stellen: 

a.  Het College van B&W het voorkeursscenario te laten uitwerken in een 
startdocument met planologisch kader voor vervolg; 
b.  Kosten ad € 82.500 te dekken uit de Reserve Grote Projecten; 

c. Procesaanpak voor de bodem (incl historie) 
d. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 

. 
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Ontslag, benoeming en herbenoeming voorzitter en leden commissie 

bezwaarschriften Wassenaar 

Besluit: 

1. De heer mr. J.A. Peters per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht te 

herbenoemen als algemeen voorzitter van de commissie bezwaarschriften (hierna: 

commissie), zulks tot aan 12 juli 2021; 

2. De heer mr. J.A. Peters per 12 juli 2021 met terugwerkende kracht eervol ontslag 

te verlenen; 

3. Mevrouw mr. drs. I. Helmich per 12 juli 2021 met terugwerkende kracht te 

benoemen als algemeen voorzitter van de commissie; 

4. De heer mr. P.M. Landstra en mevrouw mr. T.I. Leemans - Van Koten per 29 mei 

2021 met terugwerkende kracht eervol ontslag te verlenen als leden van de 

commissie; 

5. De heer mr. R.W.I. Rietveld per 29 mei 2021 met terugwerkende kracht te 

herbenoemen voor een periode van maximaal 2 jaar als plaatsvervangend voorzitter 

van de commissie; 

6. De hieronder genoemde leden per 29 mei 2021 met terugwerkende kracht te 

herbenoemen voor een periode van maximaal 2 jaar als plaatsvervangend voorzitter 

en leden van de commissie: 

- de heer mr. D. Stapel 

- de heer mr. J.A.W. Oosterveer 

- mevrouw mr. M.Y. van Hattum 

7. De hieronder genoemde kandidaten per 1 september 2021 voor een termijn van 4 

jaar te benoemen als leden van de commissie: 

- de heer mr. E. Nuboer 

- de heer mr. D.O. Bogers 

- de heer mr. B.N. van Hoek 

8. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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Raadsinformatiebrief Stand van zaken budget OTO juli 2021 

Besluit: 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen aan de raad 
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Budgethoudersregeling Wassenaar DVO MO-Taken; instemming met 

toekenning budgethouder- schap voor I&A- en P&A Taken Voorschoten 

Besluit: 

1. Vaststellen van de Budgethoudersregeling Wassenaar DVO MO-Taken. 

2. In te stemmen met budgethouderschap van de coach-coördinator en 

medewerkers van een eenheid van de gemeente Wassenaar voor de uitvoering van 

de Dienstverleningsovereenkomst DVO I&A- en P&A Taken. 

 

13 

 

Ondertekening convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel. 

WS 

Besluit: 



 

Pagina 4 

 

1. Het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te 

ondertekenen; 

Beslispunt burgemeester: 

2. wethouder Zweerts de Jong te machtigen het convenant te ondertekenen. 
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Aanwijzingsbesluit ambtenaren Wet basisregistratie adressen en gebouwen 

Wassenaar 2021 

Besluit: 

Vaststellen van het Aanwijzingsbesluit ambtenaren Wet basisregistratie adressen en 

gebouwen Wassenaar 2021 

 

  

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 31 aug 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. 

 


