
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 09-02-2021
Tijd 9:30 - 14:30
Locatie Teams
Voorzitter Dhr. L.A. de Lange
Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder L. de Ridder 

wethouder I. Zweerts de Jong, wethouder H. Schokker, wethouder K. Wassenaar, 
gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. 
Oostermeijer en bestuursondersteuner S. Derr

Toelichting

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst 2021
Besluit

1. De openbare besluitenlijst van 2 februari vast te stellen.

3 Voortgang projectlocatie Valkenhorst d.d. 2 februari 2021.
Besluit

1. Kennis te nemen van de brief de Minister van BZK en Staatssecretaris van 
BZK inzake de Voortgang Projectlocatie Valkenhorst, 2 februari 2021

2. Akkoord te gaan met de informatiebrief over de Voortgang bestuurlijke 
afspraak locatie Valkenburg

4 Stand van zaken budgetten OTO 2020 en 2021
Besluit

1. akkoord te gaan met informatie brief aan de raad betreffende rib stavaza 
OTO budgetten jan 21

5 Reactie op toezichtsbrief provincie Zuid Holland begroting 2021
Besluit

1. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeente op de toezichtsbrief 
van de provincie naar aanleiding van de begroting 2021.

2. De brief te verzenden aan de raad.

6 Resultaten burgerpeiling en ondernemerspeiling WS
Besluit

1. De raad met bijgaande brief te informeren over de resultaten van de 
burgerpeiling en de ondernemerspeiling ‘Waarstaatjegemeente’

7 Vaststellen uitslag draagvlakmeting BIZ Maaldrift
Besluit

1. Vaststellen van de uitslag van de draagvlakmeting op BIZ Maaldrift.
2. Bekend maken van de uitslag via diverse media-kanalen.

8 Beantwoording schriftelijke vragen iz criminele zorgaanbieders



Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Zoutendijk d.d. 

25 januari met betrekking tot criminele zorgaanbieders vast te stellen.

9 Beantwoording schriftelijke vragen HvW

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Hendrickx d.d. 25 

januari met betrekking tot het aantal Wob-verzoeken en de afwikkeling 
ervan vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 16 februari 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.


