
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 28-09-2021 

Tijd 9:30 - 14:46 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

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

de Jong, wethouder H. Schokker, wethouder K. Wassenaar, wethouder 

R.Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja, en bestuursondersteuner Y. van 

Boheemen  
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Opening 

 

2 

 

Wassenaar Begroting 2022 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen de programmabegroting 2022-2025, incl. bijgevoegde 

belastingverordeningen vast te stellen; 

2. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit vast te stellen; 

3. De wethouder Financiën tekstmandaat te verlenen voor het aanbrengen van de 

laatste noodzakelijke wijzigingen. 
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Starten doelmatigheidsonderzoek Begroting /P&C-producten 

Besluit: 

Akkoord gaan met bijgevoegd offerte en daarmee het doelmatigheidsonderzoek 

Begroting /P&C-producten te starten 
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Vaststelling Verordening inwonersparticipatie gemeente Wassenaar 2021 

Besluit: 

1. Het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen om de Verordening inwonersparticipatie gemeente 

Wassenaar 2021 vast te stellen. 

 

5 

 

Laten staan van de seizoensgebonden paviljoens in de winterperiode 

2021/2022 

Besluit: 

1. Het laten staan van de seizoensgebonden strandpaviljoens in de 

winterperiode van 

1 november 2021 tot 1 februari 2022 te gedogen, met dien verstande dat 

exploitatie niet is toegestaan; 

2. aan de strandexploitanten overlaten of zij met de voorwaarden van 

Hoogheemraadschap Rijnland instemmen en blijven staan; 

3. wethouder Klaver-Bouman machtigen om tekstuele aanpassingen te doen in 

de vaststellingsovereenkomst van 2020; 



 

4. wethouder Klaver-Bouman machtigen om de vaststellingsovereenkomst te 

ondertekenen. 
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Formeel vaststellen herzieningen inkoopovereenkomsten jeugdhulp H10 

Besluit: 

De volgende herzieningen van de inkoopovereenkomsten jeugdzorg 2022 vast te 

stellen: 

- Algemeen overzicht herzieningsvoorstellen; 

- Voorstel Herzieningen tarieven; 

- Aanpassingen productbeschrijvingen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen DITdus! over bouwprojecten door de 

gemeente Wassenaar aangemeld voor ondersteuning. 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 1 september 2021 van het 

DITdus! over bouwprojecten door de gemeente Wassenaar aangemeld voor 

ondersteuning vast te stellen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 5 oktober 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. 

 


