
 

 
 

Besluitenlijst Openbare B&W vergadering Wassenaar 
Datum 30-11-2021 

Tijd 9:30 - 15:29 

Locatie Via Teams 

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 en bestuursondersteuner Y. van 

Boheemen. 

Toelichting , 

 

   

1 

 

 Opening 

 

 

2 

 

 Verkoop Backershagenlaan 7/7a 

Besluit: 

1. Backershagenlaan 7/7a niet te verkopen, zolang de Wassenaarse 

Reddingsbrigade in dit pand gehuisvest is; 

2. De verkennende gesprekken over verkoop met de huurster van 

Backershagenlaan 7 vooralsnog te beëindigen; 

3. Als Backershagenlaan 7a vrij gespeeld kan worden van verhuur, 

Backershagenlaan 7/7a op basis van een nieuw en gedegen taxatierapport te 

koop aanbieden aan de zittende huurder. 
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 Financieringsverzoek Alliander 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het pro-rata deel van het financieringsverzoek à € 

2.828.727 tot kapitaalversterking van Alliander 

2. De CEO van Alliander, dhr. M. Otto, door middel van een mail vanuit de 

wethouder Financiën op de hoogte te stellen van het amendement 

kapitaalversterking Alliander dd 16 november 2021 

 

 

4  Informeren raad over motie 171 van fractie Zoutendijk (collectieve 

woonvormen). 

Besluit: 

Informeren van de gemeenteraad over de afdoening van motie 171 van fractie 

Zoutendijk d.d. 13 juli 2021 (collectieve woonvormen) door middel van 

bijgaande informatiebrief (aangepaste versie) aan de raad. 

 

 



 

Pagina 2 
 

5 

 

 College-informatienota derde ronde gesprek met Provincie Zuid-

Holland en de corporaties 

Besluit: 

Aanstaand gesprek met Provincie Zuid-Holland en corporaties over NWMA 

 

 

6  Meerjarige prestatieafspraken 2022-2025 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de meerjarige prestatieafspraken 2022 – 2025 

en de gemeenteraad hiervan door middel van bijgaande brief op de 

hoogte te stellen. 

2. Wethouder Bloemendaal te mandateren om eventuele ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de prestatieafspraken en de definitieve 

meerjarige prestatieafspraken 2022 – 2025 te ondertekenen. 

 

7  Beantwoording raadsvragen d.d. 5 november 2021 van de fractie van 

de Democratisch Liberalen  Wassenaar inzake Van Bergenlaan 7 

Besluit: 

Beantwoording raadsvragen d.d. 5 november 2021 van de fractie van de 

Democratisch Liberalen Wassenaar inzake Van Bergenlaan 7 

 

   

8  Uitslag draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 

pandeigenaren Centrum Wassenaar 

Besluit: 

1. De draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum Wassenaar 2022 

vast te stellen; 

2. De Bedrijveninvesteringszone Centrum Wassenaar 2022 te verlengen voor 

de komende vijf jaar met ingang van 1 januari 2022; 

3. De gemeenteraad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief; 

4. De pandeigenaren te informeren via de Centrummanager door middel van 

bijgaande brief; 

5. Uitslag bekend maken via de diverse media kanalen. 

 

 

9  Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 

Besluit: 

De gemeenteraad te informeren over de resultaten van het cliënt-

ervaringsonderzoek Wmo over de geleverde zorg in 2020 

 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 2 december 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. 

 


