
 

 
Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 

Datum 08-02-2022 

Tijd 9:30 - 15:21 

Locatie HVC te Alkmaar 

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 (via teams) en 

bestuursondersteuner Y. van Boheemen. 

 

   

1 

 

 Opening 

 

2  Openbare B&W Besluitenlijst dd 1 feb 2022 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 1 feb 2022 vast te stellen. 

   

3  Raadsinformatiebrief miniscan liquiditeitspositie bij reëel ramen 

Besluit: 

Akkoord gaan met bijgevoegde Raadsinformatiebrief miniscan 

liquiditeitspositie bij reëel ramen. 

   

4  Intentieovereenkomst met Stichting het  Rijnlands Lyceum t.b.v. 

uitbreiding Rijnlands Lyceum 

Besluit: 

1. In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst met de 

Stichting het Rijnlands Lyceum (de initiatiefnemer). 

2. Wethouder Wassenaar te mandateren eventuele aanpassingen van 

ondergeschikt belang aan te brengen in de intentieovereenkomst en deze 

daar waar nodig aan te vullen met nog ontbrekende gegevens. 

3. De gemeenteraad via ter kennisname te informeren over de 

intentieovereenkomst. 

 

5  Vaststellen toegevoegd tweede lid aan artikel 5 Beleidsregels 

kruimelgevallen Wassenaar 2015, met betrekking tot het bouwen van 

een installatie van zonnepanalen of -collectoren binnen en buiten het 

beschermd dorpsgezicht en bij monumenten en beeldbepalende 

panden 

Besluit: 

De Eerste wijziging van de Beleidsregels kruimelgevallen Wassenaar 2015 vast 
te stellen, als geformuleerd in bijlage 2. 
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6  Gezamenlijke brief overheden aan werkgroep Hart voor Meijendel 

Besluit: 

Akkoord te gaan met de brief aan werkgroep Hart voor Meijendel en deze te 

versturen samen met de Provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag. 

   

7  Borgen van de integrale aanpak suïcide preventie Wassenaar 

Besluit: 

1. De eenmalige inkoop van zorg bij Indigo Preventie te verlengen tot 1 

januari 2023 en dit te dekken uit het bestaande budget; 

2. In te stemmen met het voorstel de aanpak toe te lichten in de nieuwe 

raad. 

 

8  Verkennen mogelijkheden realisatie (tijdelijke) wooneenheden 

Besluit: 

Bijgaande brieven aan de woningcorporaties in Wassenaar te versturen. 

   

9  Parafenbesluit Begrotingswijziging Uitvoeringsplan Huisvesting 

Besluit: 

Vaststellen Parafenbesluit Begrotingswijziging Uitvoeringsplan Huisvesting. 

 

10  Stavaza organisatieontwikkeling/ OTO budget 

Besluit: 

De raadsinformatiebrief met betrekking tot de stand van zaken 

organisatieontwikkeling/OTO budget vast te stellen 

 

11  Parafenbesluit Update Kort Geding perceel Waalsdorperlaan 1D 

(Gardencentre Bloemendaal) 

Besluit: 

Vaststellen parafenbesluit Update Kort Geding perceel Waalsdorperlaan 1D 

(Gardencentre Bloemendaal) 

 

12  Verkoopprocedure Koffiehuisje 

Besluit: 

1. Niet tot gunning overgaan en om de huidige verkoopprocedure voor het 

Koffiehuisje Buurtweg 116 te staken; 

2. Een nieuwe verkoopprocedure voor het Koffiehuisje te starten; 

3. Een procesdraaiboek (selectiecriteria die objectief, bepaalbaar en redelijk 

zijn) op te stellen voor de nieuwe verkoopprocedure; 

4. De raad mondeling te informeren in een besloten deel van de commissie 

B&M op 8 februari a.s.; 

5. De brief aan de inschrijvers (bijlage 2) te verzenden op 8 februari a.s. 

aansluitend aan de commissievergadering; 

6. De raadsinformatiebrief (bijlage 3) eveneens 8 februari a.s. te verzenden 

aan de raad; 

7. Het persbericht (bijlage 4) eveneens op 8 februari a.s. aansluitend aan de 

commissievergadering te verzenden. 
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13  Het Verhaal van Wassenaar. De historie van landschap, stedenbouw 

en architectuur. Editie 2021 

Besluit: 

De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de stand van zaken 

met betrekking tot het erfgoedproject Het Verhaal van Wassenaar. De historie 

van landschap, stedenbouw en architectuur. Editie 2021. 

 

14  Intrekking Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften 

Besluit: 

1. Het “Besluit intrekking Reglement behandeling rechtspositionele 

bezwaarschriften” vast te stellen. 

2. De voorzitter en de leden van de adviescommissie te bedanken voor de 

verrichte werkzaamheden. 

 

   

 

 
Vastgesteld in de vergadering gehouden op 15 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. 

 


