
 

 
Besluitenlijst Openbare B&W vergadering Wassenaar 

Datum 25-01-2022 

Tijd 9:30 - 13:24 

Locatie De Paauw, Frederikzaal 

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 (via teams) en bestuursondersteuner Y. 

van Boheemen. 

 

   

1 

 

 Opening 

 
 

2  Openbare B&W besluitenlijst dd 18 jan 2022 

Besluit: 

Openbare B&W besluitenlijst dd 18 jan 2022 vast te stellen. 

 
   

3  Felyx deelscooters in Wassenaar. 

Besluit: 

1. De Intentieverklaring Felyx-gemeente Wassenaar af te leggen door 

ondertekening daarvan. 

2. Het college informeert de raad met een informatiebrief. 

 

 

4  Uitvoering realisatieplan verkeer Wassenaar 

Besluit: 

1. Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief over het realisatieplan verkeer 

en met de ter inzagelegging van het realisatieplan. 

2. Af te wijken van het inkoopbeleid voor het leveren van diensten voor de 

uitvoering van het realisatieplan verkeer door Royal Haskoning DHV. 

3. 31.000 Euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van motie 181 (30 

km/u studie). 

 

 

5  Voortgang Kerkenvisie 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag van de verkenning van de Kerkenvisie en 

de verkenningsfase daarmee af te sluiten (bijlage 1); 

2. Het plan van aanpak voor de ontwerpfase van de Kerkenvisie vast te 

stellen (bijlage 1); 

3. Het handelingskader tijdens de ontwerpfase toe te passen (bijlage 3); 



 

4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en in handen te stellen van de 

griffie (bijlage 5). 

 

 

6  Informatienota ontvlechting Voorschoten inkoopsamenwerking 

Besluit: 

Kennis nemen van de uittreding van Voorschoten uit de 

samenwerkingsverbanden voor het inkopen van Wmo voorzieningen waaraan 

ook Wassenaar deelneemt. 

 

 

7  Vaststellen investering en beschikbaar stellen krediet voor de 

restauratie/ verbouwing van raadhuis De Paauw 

Besluit: 

1. Voor de uitwerking van het uitvoeringsplan huisvesting een 

voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad €100.000 ten laste van de 

reserve ‘grote projecten’;  

2. In te stemmen met een gefaseerde aanpak met deelprojecten conform het 

schema in de inleiding waarin planning voor de besluitvorming voor 

investeringen in buitenplaats De Paauw en uitvoering huisvestingsplan is 

opgenomen;  

3. Raadhuis De Paauw te renoveren en verbouwen conform het bijgevoegde 

investeringsplan en inclusief projectmanagement en een fiscale risico-

voorziening hiervoor een krediet van €12.230.000 beschikbaar te stellen;  

4. Als bijdrage voor verhuizing van de SchoolAdviesDienst (SAD) een budget 

beschikbaar te stellen van €10.000 ten laste van de reserve ‘grote 

projecten’;  

5. Waar mogelijk in te zetten op subsidiering en crowdfunding om delen van 

deze investeringen te dekken en hiervoor €50.000 beschikbaar te stellen 

voor inhuur van een subsidiedeskundige ten laste van de reserve ‘grote 

projecten’;  

6. De bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 7) vast te stellen. 

 

 
8  Benoeming voorzitter bestuur Bloemcampschool 

Besluit: 

De raad voor te stellen mevrouw H. Vogelzang als voorzitter van het Algemeen 

Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar met 

terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2022 te benoemen. 

 

 

 

 
Vastgesteld in de vergadering gehouden op 1 februari 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. 

 


