Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum

09-03-2021

Tijd

9:30 - 15:00

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, gemeentesecretaris
H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. Oostermeijer (digitaal) en
bestuursondersteuner S. Derr

Toelichting

1

Opening

2

Openbare besluitenlijst 2021
Besluit
1.

3

De openbare besluitenlijst van 2 maart vast te stellen.

Ondertekening intentieverklaring tussen de gemeente Wassenaar en de
Wassenaarse Energie Coöperatie (hierna: WEC)
Besluit

4

1.

Het ondertekenen van de intentieverklaring tussen de gemeente Wassenaar
en de WEC, om zo de beoogde samenwerkingsrelatie te formaliseren.

2.

Het verstrekken van een mandaat aan Wethouder Wassenaar voor het
ondertekenen van de intentieverklaring namens het college.

Raadsinformatiebrief Stand van zaken budget OTO 2021
Besluit
1.

5

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen aan de raad

Overhevelen restanten investeringskredieten 2020
Besluit
1.
2.

3.

6

Een bedrag van per saldo € 13.141 aan restantkredieten dat betrekking
heeft op zes af te sluiten projecten af te boeken;
In afwijking op de nota activabeleid de beschikbaarheid van het
restantkrediet van drie investeringen uit de periode 2012 t/m 2017, inclusief
dekking voor zover van toepassing, met één jaar te verlengen. Het
restantkrediet dat hiermee gemoeid is, bedraagt € 153.339;
In lijn met de nota activabeleid tweeëntwintig investeringskredieten uit 2019
en 2020, inclusief dekking voor zover van toepassing, beschikbaar te stellen
voor de uitvoering in 2021. Het over te hevelen krediet dat hiermee gemoeid
is bedraagt € 6.308.657;

Definitieve keuze verwerking restafval
Besluit
Parafenbesluit 5 maart.
1.

De informatiebrief definitieve keuze verwerking restafval vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 16 maart 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.

