
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 08-06-2021
Tijd 9:30 - 15:30
Locatie De Paauw, Raadzaal
Voorzitter Dhr. L.A. de Lange
Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder I. Zweerts 

de Jong, wethouder H. Schokker, wethouder K. Wassenaar, wethouder 
Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja en bestuursondersteuner S. Derr

Toelichting

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst 2021
Besluit

1. De openbare besluitenlijst van 1 juni vast te stellen.

3 Coronakosten MO
Besluit

1. Een bedrag van € 7.000 op te nemen in de voorjaarsnota ter dekking van de 
kosten van de bestrijding van eenzaamheid als gevolg van de Corona-
pandemie.

2. Een bedrag van € 1.300 op te nemen in de voorjaarsnota ter dekking van de 
kosten van de Servicecentra als gevolg van de Corona-pandemie.

3. Te besluiten de bijdrage van het ministerie in het kader van de TVS en 
TASO-regelingen aan te wenden ter dekking van de ondersteuning van de 
sportverenigingen als gevolg van de Coronapandemie en hier aparte 
voorstellen voor te ontvangen. De financiële consequenties mee te nemen in 
de najaarsnota.

4. Een bedrag van € 6.000 op te nemen in de voorjaarsnota ter dekking van de 
ondersteuning van de scoutingverenigingen als gevolg van de Corona-
pandemie.

5. Een bedrag van € 4.500 op te nemen in de voorjaarsnota ter dekking van de 
ondersteuning van YMCA als gevolg van de Corona-pandemie.

6. Te besluiten de bijdrage van het ministerie van € 112.353 aan te ter dekking 
van de ondersteuning van culturele organisaties als gevolg van de Corona-
pandemie. en hier aparte voorstellen voor te ontvangen. De financiële 
consequenties mee te nemen in de najaarsnota.

7. Een bedrag van € 20.930 op te nemen in de voorjaarsnota ter dekking van 
de ondersteuning van communicatie in het Welzijn- en zorgveld als gevolg 
van de Corona-pandemie.

4 Kadernota WS
Besluit
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen kadernota 2022
De raad voor te stellen:

1. De kadernota vast te stellen en als uitgangspunt te gebruiken bij het 
opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025



5 ws voorjaarsnota 2021
Besluit

1. Kennis te nemen van alle mutaties in de voorjaarsnota 2021 en 
projectenrapportages en eventuele wijzigingen op deze voorlopige eindversie 
door te geven;

2. Kennis te nemen van de voorlopige financiële effecten voor de begroting 
2021 (€ 367.000 nadelig), 2022 (€ 3.000 nadelig), 2023 en 2024 (€ 20.000 
nadelig) en de jaren daarna (budgettair neutraal);

3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen tot het doen van 
tekstwijzigingen en kleine wijzigingen in cijfers.

6 Raadpleegbrief Toepassen van zowel bron als nascheiding
Besluit

1. De vijf varianten van het verwerken van afval voor te leggen aan de raad. 
2. De raad te verzoeken wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 

brengen ten aanzien van de vijf varianten. 
3. De raadpleegbrief vast te stellen en te versturen.

7 Raadpleegbrief verkoop De Warenar, Kerkstraat 75
Besluit

1. De raad te vragen om haar wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van 
de voorgenomen verkoop van De Warenar, Kerkstraat 75, op basis van de 
bijgevoegde raadpleegbrief.

8 Instemmen met realisatie van maximaal 600 woningen extra (tot een totaal 
van een maximum van 5.600 woningen) in woongebied Valkenburg
Besluit

1. Kennisnemen van de MER Valkenhorst, alsmede de Memo 'Second opinion 
Verkeersonderzoeken Valkenhorst' van Arcadis;

2. Onder voorwaarden akkoord gaan met het realiseren van 5.600 woningen op 
Valkenhorst, onder de volgende aanvullende voorwaarden:
− de 600 woningen extra worden in fase 1 gerealiseerd, zonder dat dit leidt 
tot verhoging van het aantal te realiseren woningen in fase 2;
− de Bestuurlijke Afspraken 2018 worden opgenomen in bestemmingsplan 
Valkenhorst;
− Katwijk werkt samen met Wassenaar aan de verdere uitwerking van fase 
2 (vanaf start opstellen stedenbouwkundig raamwerk begin 2022), inclusief 
het woongebied langs de grens met de Groene Zone en het top wonen 
milieu;
− de aanleg van de robuuste groen- en waterstructuur van woongebied 
Valkenhorst, het doortrekken van de Tankgracht en de koppeling van de 
structuurwatergangen wordt gelijktijdig met de ontwikkeling van fase 1 
opgestart;
− de provincie monitort de verkeersintensiteiten rond Valkenhorst frequent 
en langjarig en stelt de gegevens beschikbaar;
− Katwijk werkt samen met Wassenaar richting provincie voor afwaardering 
van de N441 en, na ingebruikname van de Rijnlandroute, de N44;
− de kosten voor compenserende en mitigerende maatregelen in de Groene 
Zone worden gedragen door de in Valkenhorst ontwikkelende partijen;



− in woongebied Valkenhorst, in de Groene Zone en rond het Valkenburgse 
Meer worden geen windturbines opgericht.

9 Herziening nadere regels Uitstallingen Wassenaar
Besluit

1. De nadere regels Uitstallingen Wassenaar 2021 vast te stellen en per 1 juli 
2022 in werking te laten treden;

2. de nadere regels Uitstallingen Wassenaar 2014 per 1 juli 2022 in te trekken;
3. de nadere regels Uitstallingen Wassenaar 2021 te publiceren in het 

Gemeenteblad

10 Plan van Aanpak herontwikkeling Renbaan Duindigt
Besluit

1. Instemmen met het Plan van Aanpak herontwikkeling Duindigt
2. Instemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst herontwikkeling 

Duindigt
3. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de herontwikkeling 

Renbaan Duindigt vast te stellen.

11 Stand van zaken instandhouding Huize Ivicke
Besluit

1. De informatiebrief aan de raad over de stand van zaken instandhouding 
Huize Ivicke vast te stellen.

12 Aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met Voorschoten over 
diensten van Maatschappelijke Ontwikkeling, Informatie en Automatisering 
en Post en Archief.
Besluit

1. De dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Voorschoten aan te 
gaan voor het verlenen van diensten op het gebied van:
a. Maatschappelijke Ontwikkeling
b. Informatie en Automatisering
c. Post en Archief

2. De raad te informeren met een informatiebrief

13 Onderzoek wegennet met bijbehorend maatregelenplan.
Besluit

1. Kennis te nemen van de rapportage ‘Verkeersonderzoek Wassenaar’.
2. De vijf genoemde kansen in de rapportage als uitgangspunt hanteren voor 

een uitwerkingsplan met maatregelen voor:
- een verbetering van de verkeersveiligheid;
- een betere verdeling van autoverkeer op het Wassenaarse wegennet;
- het verminderen van doorgaand autoverkeer.

3. De gemeenteraad met een informatiebrief op de hoogte stellen van de 
rapportage ‘Verkeersonderzoek Wassenaar’, met de mededeling dat de vijf 
kansen in de rapportage als uitgangspunt worden gebruikt voor de verdere 
uitwerking. En hen te informeren d.m.v. een technische bijeenkomst.

4. Het participatieproces af te ronden met een openbare presentatie van de 
resultaten van het onderzoek



14 Parafenbesluit
Parafenbesluit 04-06-2021

Besluit
De informatiebrief over ontwerpbestemmpingsplan woongebied Valkenhorst vast te 
stellen en te versturen.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 15 juni 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.


