
 

 
 

Besluitenlijst Openbare B&W vergadering Wassenaar 
Datum 05-04-2022 

Tijd 9:30 - 12:18 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

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, Coach/Coördinator Regie 

Opgaven en Samenwerking- Realisatieregie, A. Oostermeijer en 

bestuursondersteuner Y. van Boheemen. 

 

   

1 

 

 Opening 

2  Openbare B&W Besluitenlijst dd 29 maart 2022 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 29 maart 2022 vast te stellen. 

   

3  Planning P&C producten 2e kwartaal 2022 

Besluit: 

Kennis te nemen van de planning van de diverse P&C producten in het 

2e kwartaal van 2022. 

 

4  Raadsinformatiebrief met betrekking tot tussentijdse rapportage 

Avalex 

Besluit: 

De raadsinformatiebrief met betrekking tot de tussentijdse rapportage Avalex 

vast te stellen. 

   

5  Verlenging uitbreiding terrassen (zogenoemde corona terras) naar 1 

september 2022. 

Besluit: 

1. Terrasuitbreiding (zogenoemde Corona terras) gelijk aan vorig jaar 

toestaan tot 1 september 2022 door middel van een zgn. gedoogbrief met 

voorwaarden. 

2. De ondernemers wel precario te laten betalen over de normale terrassen 

(gelijkwaardig aan de situatie voor corona). 

3. Voor de terras uitbreiding is geen extra precario verschuldigd. 
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6  Invoering briefadresregeling Stichting Maatschappelijke 

Ondersteuning Wassenaar 

Besluit: 

1. De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar als 

briefadresgever voor de jaren 2022-2023 vast te stellen voor personen die 

niet zelf in een briefadres kunnen voorzien. 

2. Het adres van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar aan te 

wijzen als ambtshalve briefadres voor inwoners waarvoor de gemeente 

een briefadres beschikbaar moet stellen. 

3. In te stemmen met het tussentijds evalueren van de samenwerking 

rondom het briefadres eind 2022. 

   

7  Parafenbesluit Interim gemeentesecretaris/directeur 

Besluit: 

1. De heer N. Kramer per 16 april 2022 aan te wijzen als gemeentesecretaris 

van de gemeente Wassenaar. 

2. De raadsinformatiebrief met betrekking de aanwijzing van de heer Kramer 

vast te stellen. 

3. Geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van bijlage 2 van dit 

advies. 

   

8  Convenanten hulpmiddelen 

Besluit: 

Het verhuisconvenant en oplegger te ondertekenen en de ondertekening 

daarvan aan te melden via een speciaal geopend register. 

 

   

   

   

   

 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 12 april 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. 

 


