
 

 
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 

Datum 07-12-2021 

Tijd 9:30 - 12:35 

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  Openbare B&W Besluitenlijst dd 30 nov 2021 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 30 nov 2021 vast te stellen. 

   

3  Beantwoording schriftelijke vragen DLW over terrassen in de 

Langstraat 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Democratische 

Liberalen Wassenaar d.d. 11 november 2021 met betrekking tot de terrassen 

in de Langstraat vast te stellen. 

 

4  Beantwoording schriftelijke vragen DLW over het systeem van 

verkeerstellingen 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door DLW d.d. 10-11-

2021 met betrekking tot verkeerstelling Storm van ’s Gravesandeweg vast te 

stellen. 

 

5  Beantwoording Schriftelijke Vragen Verkeerssituatie Den Deijl 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Lokaal Wassenaar-

fractie d.d.15.11.2021 met betrekking tot de verkeerssituatie Den Deijl vast te 

stellen. 

   

6  Vaststellen nieuwe subsidieplafonds 2022 Wassenaar voor de 

bibliotheek (cultuur – media), Sociaal Domein en 

Discriminatievoorziening. 

Besluit: 
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1. De subsidieplafonds voor cultuur-media, het Sociaal Domein en 

Volksgezondheid te verhogen en het plafond voor 

Discriminatievoorziening te bepalen, dit besluit officieel te publiceren in 

het Gemeenteblad en te plaatsen op de gemeentelijke website. 

2. Gelet op het Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 de subsidieplafonds 

voor 2022 als volgt vast te stellen 

Bestuur € 27.277 

Veiligheid € 8.091 

Economie € 15.000 

Onderwijs € 347.923 

Sport - algemeen € 144.152 

Sport – jeugdledensubsidie € 29.100 

cultuur algemeen € 140.291 

cultuur – cultureel erfgoed € 2.247 

cultuur - media € 602.677 

recreatie € 0 

Sociaal Domein € 1.161.629 

Sociaal Domein – scouting € 30.000 

Discriminatievoorziening € 20.146 

Volksgezondheid € 855.413 

Milieu € 0 

3. Verstrekking van subsidie vindt plaats conform het Subsidieplan 

Wassenaar 2021-2024, totdat het voor de betrokken subsidie 

vastgestelde subsidieplafond is bereikt. 

   

7  Verzoek om opheffing van geheimhouding volgend uit een Wob-

verzoek over Huize Ivicke 

Besluit: 

Het verzoek om opheffing van de geheimhouding door te zenden naar de raad 

met het voorstel om dit gedeeltelijk om in te willigen en grotendeels af te 

wijzen overeenkomstig de bijlage bij het raadsbesluit. 

 

8  Intrekken straatnaam 

Besluit: 

1. de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten 

aanzien van het collegebesluit om de straatnaam Stompwijckstraat in 

te trekken (Bag- type weg); 

2. behoudens wensen en bedenkingen van de raad de naam van het “G. 

van Barneveld Park” te wijzigen in het “G. van Barneveldpark”; 

3. de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten 

aanzien van het collegebesluit om aan het park, gelegen tussen de 

Johan de Wittstraat, Hofcampweg en de Ernst Casimirstraat, de naam 

“G. van Barneveldpark” toe te kennen (Bag-type terrein); 

4. de raad over deze twee besluiten en verdere gang van zaken te 

informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

9  Vernoemen openbare ruimte naar G. van Barneveld (verzetsstrijder) 

Besluit: 

1. de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten 

aanzien van het collegebesluit om de straatnaam Stompwijckstraat in 

te trekken (Bag- type weg); 

2. behoudens wensen en bedenkingen van de raad de naam van het “G. 

van Barneveld Park” te wijzigen in het “G. van Barneveldpark”; 
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3. de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten 

aanzien van het collegebesluit om aan het park, gelegen tussen de 

Johan de Wittstraat, Hofcampweg en de Ernst Casimirstraat, de naam 

“G. van Barneveldpark” toe te kennen (Bag-type terrein); 

4. de raad over deze twee besluiten en verdere gang van zaken te 

informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

10  Memo ter afdoening van een toezegging inzake Molen de Windlust en 

verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed 

Besluit: 

Akkoord gaan met memo van gedane toezegging van de molen Windlust en 

verduurzaming vastgoed. 

   

11  Verzoek van Den Haag om mee te zoeken naar een geschikte locatie 

voor een islamitische begraafplaats. 

Besluit: 

Akkoord te gaan met bijgevoegde reactie aan wethouder Bredemeijer van de 

gemeente Den Haag en de brief te versturen 

 

12  Samenwerkingsovereenkomsten voor het versterken van de 

concurrentiekracht van Wassenaar 

Besluit: 

1. Middels bijgevoegde opzeggingsbrieven het Service Level Agreement 

‘Versterken Toerisme en Recreatie Voorschoten & Wassenaar’ en de 

samenwerkingsovereenkomst ‘Toeristisch Informatie Punt (TIP)’ per 1 

januari 2022 formeel te beëindigen; 

2. Een overeenkomst te sluiten met Stichting Wassenaar-Voorschoten 

Marketing en: 

a. De gemeente Voorschoten met als doel het verhogen van het 

economisch en maatschappelijk rendement van toerisme en recreatie 

in Voorschoten en Wassenaar conform bijgesloten convenant; 

b. Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar met als doel 

het vastleggen van voorwaarden waaronder Wassenaar-Voorschoten 

Marketing en de Openbare Bibliotheek een toeristisch informatiepunt 

exploiteren conform bijgesloten samenwerkingsovereenkomst; 

3. De portefeuillehouder Economie te mandateren om in het convenant 

‘Meer waarde uit Toerisme en Recreatie Voorschoten & Wassenaar’ en 

de samenwerkingsovereenkomst ‘Toeristisch Informatie Punt (VVV)’ 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen. 

Beslispunt burgemeester: 

4. De portefeuillehouder Economie te machtigen om het convenant ‘Meer 

waarde Toerisme en Recreatie Voorschoten & Wassenaar’ en de 

samenwerkingsovereenkomst ‘Toeristisch Informatie Punt (VVV)’ te 

ondertekenen. 

13  Aanvragen Evenementen en Corona 

Besluit: 

1. de leges van totaal € 2.686,30 voor het Ice event niet in rekening brengen 

vanwege het niet doorgaan in verband met corona; 

2. geen leges in rekening brengen voor events die niet uitvoerbaar zijn 

vanwege corona. 

 

14  Reactie op de Brief van Jan van Zanen met betrekking tot het in lijn 

brengen van de digitale weerbaarheid van de gemeente met de 

actuele risico’s van ransomware. 
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Besluit: 

Het bestuur wordt in kennis gesteld van de ambtelijke reactie op de brief van 

Jan van Zanen. 

 

15  Convenant Regionale Samenwerking Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang 2022 

Besluit: 

Het Convenant Regionale Samenwerking Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang Regio Den Haag 2022 aan te gaan. 

 

16  Vaststelling herijkte criteria m.b.t. zonnepanelen- en collectoren in 

beschermd dorpsgezicht en op en bij monumenten en beeldbepalende 

panden 

Besluit: 

Herijking criteria m.b.t. zonnepanelen- en collectoren in beschermd 

dorpsgezicht en op en bij monumenten en beeldbepalende panden. 

   

   

   

   

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 14 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. 

 


