
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 09-11-2021
Tijd 9:00 - 14:57
Locatie De Paauw, Muzenzaal
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 Najaarsnota
Besluit:
1. De Najaarsnota 2021 inclusief projectenrapportage vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de bij de Najaarsnota 2021 behorende wijzigingen 
van de programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022-2025 vast 
te stellen;
3. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de voorgestelde 
budgetoverhevelingen naar 2022, waar mogelijk met bijbehorende dekking;
4. De raad voor te stellen ten gevolge van specifieke voorstellen in de 
Najaarsnota 2021 te besluiten over de volgende reserves:
a. De netto-opbrengst van de verkoop van de Backershagenlaan 13 en de 
Molenstraat 22 van € 749.500 te storten in de reserve grote projecten;
b. Een bedrag van € 75.000 te onttrekken aan de reserve grote projecten voor 
de voorbereiding van de interieurverbouwing van De Paauw;
c. Een bedrag van € 125.000 te storten in de (nieuw) te vormen reserve 
ontvlechting, transitie, opbouw (OTO) voor opleidingskosten die niet in 2021 
zijn gemaakt, maar in 2022 op de begroting moeten komen met dekking uit de 
reserve OTO;
d. Een bedrag van € 12.000 te onttrekken aan de reserve investeringen sport 
voor vervanging van de hekwerken bij BlauwZwart en De Kieviten;
e. Een bedrag van € 11.000 te onttrekken aan de reserve investeringen sport 
voor het vernieuwen van de infill van de kunstgrasvelden bij BlauwZwart;
f. Een bedrag van € 485.000 te onttrekken aan de reserve grote projecten 
voor de eenmalige kosten en de transitiekosten die verband houden met de 
bouw van de sporthal aan de Dr. Mansveltkade;
g. De netto hogere legesopbrengst van € 650.000 voor het afgeven van bouw- 
en omgevingsvergunningen te storten in de daarvoor bestemde reserve 
egalisatie omgevingsvergunningen en daarvan € 200.000 op de begroting 
2022 te brengen voor te maken (onderzoeks)kosten voor het afgeven van 
vergunningen;
5. De raad voor te stellen de volgende aanvullende kredieten voor 2022 
beschikbaar te stellen:
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a. € 607.000 voor tegenvallende herstelwerkzaamheden aan molen Windlust;
b. € 717.000 voor herstelwerkzaamheden van de kademuur van de 
Havenkade;
6. De portefeuillehouder financiën te machtigen tot het doen van 
tekstwijzigingen en kleine wijzigingen in cijfers.

3 Normenkader Wassenaar
Besluit:
1. het bij dit besluit opgenomen normenkader 2021 ten behoeve van de 
accountantscontrole van de jaarrekening 2021 en de rechtmatigheids- 
verantwoording ter vaststelling voor te leggen aan de Raad;
2. de Raad voor te stellen de verantwoordingsgrens voor fouten voor de
rechtmatigheidsverantwoording van het college te stellen op 1%.

3 Tussenbericht aan de raad inzake Koffiehuisje
Besluit:
Vaststellen van de raadsinformatiebrief.

4 Omgevingsvergunning Bremhorstlaan 30
Besluit:
Geen omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning, 
maken van een uitweg en kappen van een boom op het adres Bremhorstlaan 
30.

5 Vaststellen investering en beschikbaar stellen krediet voor de 
restauratie/ verbouwing van raadhuis De Paauw
Besluit:

1. Het bijgevoegd memo; Overleg over richting project; Volwaardig 
bestuurscentrum De Paauw vast te stellen;

2. Met de raad in de commissie Fysieke Leefomgeving in overleg te 
treden op basis van bijgevoegd memo waarin geanticipeerd wordt op 
een voorstel om:
a. Raadhuis De Paauw te restaureren en verbouwen conform het 
bijgevoegde investeringsplan en hiervoor een krediet van €11.600.000 
ex. BTW beschikbaar te stellen;
b. Voor de voorzieningen en de aankleding (gordijnen, pantry’s en 
kroonluchters e.d.) conform bijlage 2 van het investeringsplan in 2024 
een krediet beschikbaar te stellen van €1.110.000;
c. Voor de noodzakelijke tijdelijke voorzieningen en verhuizing van de 
raads- en commissievergaderingen in 2023 een budget (incidenteel) 
beschikbaar te stellen van €20.000 ten laste van de reserve ‘grote 
projecten’;
d. Als verhuisvergoeding voor de SchoolAdviesDienst (SAD) een 
budget (incidenteel) beschikbaar te stellen van €10.000 ten laste van 
de reserve ‘grote projecten’;
e. het gemeentearchief onder te brengen bij het regionaal archief
• voor de verhuizing in 2023 budget (incidenteel) beschikbaar te 
stellen van €20.000 ten laste van de reserve ‘grote projecten’;
• voor het beheer/ onderkomen de jaarlasten ad €78.300 te verwerken 
in de MJB2023-2028 via Kadernota 2022;
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f. Voor het uitplaatsen van het brandweermuseum en opslag 
kunstcollectie in 2023:
g. Een budget (incidenteel) van €20.000 beschikbaar te stellen voor de 
verhuizing ten laste van de reserve ‘grote projecten’
• de (tijdelijke) jaarlasten voor opslag ad €30.000 gedurende 3 jaar op 
te nemen in de MJB 2023-2028 Wassenaar via Kadernota 2022;
h. Voor een historisch verantwoorde herinrichting van de Prinsessetuin 
conform scenario 4 van het bijgevoegde herstelplan Prinsessetuin een 
krediet beschikbaar te stellen ad €380.000;
i. Voor de restauratie van de tuinornamenten zoals benoemd in 
argument 8.2 van dit voorstel een krediet beschikbaar te stellen van 
€928.000;
j. Voor de aanleg van een parkeervoorziening in de vml. moestuin een 
krediet beschikbaar te stellen van €410.000;
k. Waar mogelijk in te zetten op subsidiering en crowdfunding om 
delen van de investering te dekken en hiervoor €50.000 beschikbaar 
te stellen voor inhuur van een subsidiedeskundige ten laste van de 
Reserve Grote projecten;
l. Meerjarig incidenteel voor 4 jaar een bedrag ad €95.000/jr 
beschikbaar te stellen ten behoeve van een projectbegeleider schaal 
11.

6 Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023
Besluit:

1. De raad voor te stellen de updates beheerplannen openbare ruimte 
2021-2023 vast te stellen;

2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit en de updates beheerplannen 
openbare ruimte 2021-2023 in handen te stellen van de griffie voor 
verdere behandeling.

7 Vaststelling Startdocument en Stedenbouwkundig plan van eisen 
Ontwikkeling Duindigt
Besluit:
Vaststelling Startdocument en Stedenbouwkundig plan van eisen Ontwikkeling 
Duindigt.

8 Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar - Realisatieplan Verkeer  
Wassenaar
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen:

• Het realisatieplan Verkeer Wassenaar vast te stellen.
• De geraamde extra kosten voor de uitvoering van het realisatieplan 

zijn €512.000, hiervoor is beschikbaar:
• uit het budget verkeersmaatregelen verbeteren leefomgeving 

(€200.000)
• verbeteren fietsveiligheid (€76.000)
• bestaande budgetten en subsidie (€33.000)
• een aanvullend krediet van € 203.000
• Het aanvullend krediet van €203.000 te dekken uit de 

Bestemmingsreserve Verkeersprojecten.
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• Voor een aantal wegen de wegcategorisering aan te passen zodat de 
maximale snelheid van 50 km/uur wordt teruggebracht naar 30 
km/uur om zo de veiligheid te verbeteren en een betere balans in het 
wegennet te bewerkstelligen.

• Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
2. Het ontwerp van het bijgevoegde raadsvoorstel en – besluit in 
handen te stellen van de griffier voor verdere behandeling door de 
gemeenteraad.

9 Programma 2022 voorzieningen onderwijshuisvesting
Besluit:

1. Het ‘Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022’ vast te 
stellen inhoudende; een
voorbereidingskrediet van € 468.000 voor de huisvesting van 360 
leerlingen t.b.v. de internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum 
Wassenaar gerelateerd aan de totale voorziening van € 4.680.000 
(bijlage 1).

2. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 468.000 
beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Rijnlands Lyceum 
Wassenaar (bijlage 2).

3.  Het ‘Overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2022’ (afgewezen 
verzoeken) vast te stellen inhoudende;
3.1 meubilair en onderwijsleerpakket voor de uitbreiding van het 
Rijnlands Lyceum Wassenaar.
3.2 vervangende nieuwbouw basisscholen St. Jozefschool en St. Jan 
Baptistschool van de Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs Wassenaar 
(SKOW).

10 Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland 
West 2022-2027.
Besluit:

1. In te stemmen met het Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg 
gemeenten Zuid-Holland West 2022-2027.

2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de raad te doen 
toekomen. Beslispunt burgemeester:

3. Wethouder Zweerts de Jong aan te wijzen het convenant namens de 
gemeente Wassenaar te ondertekenen.

11 Intrekken straatnaam
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om de straatnaam Stompwijckstraat in te 
trekken (Bagtype weg)

12 Verkoopprocedure en ontwikkelkader Den Deylschool
Besluit:
Accordering aanpassingen Raadsvoorstel Verkoopprocedure Den Deijlschool 
n.a.v. commissiebehandeling.
Nav opmerkingen in de parafering is RV aangepast en toegevoegd 
(Aangepaste versie).
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13 Beantwoording toezeggingen commissie B&M d.d. 2-11-2021 m.b.t. 
kapitaalversterking Alliander
Besluit:
Beantwoording vaststellen

14 Managementrapportage (Marap) Werk en Inkomen januari tot en met 
juli 2021
Besluit:
1. De raad te informeren over de managementrapportages Werk en Inkomen 
2021 via de bijgevoegde informatiebrief.

15 Vernoemen openbare ruimte naar G. van Barneveld (verzetsstrijder)
Besluit:
1. Aan het park, gelegen tussen de Johan de Wittstraat, Hofcampweg en de 
Ernst Casimirstraat, de naam “G. van Barneveld Park” toe te kennen (Bag-type 
terrein).
2. Dit voor te leggen aan de Commissie Fysieke Leefomgeving met 
bijgevoegde raadpleegbrief.
3. Als er op 29-11-2021 geen wensen of bedenkingen uit commissie Fysieke 
Leefomgeving komen, is per deze datum het bovengenoemde besluit definitief.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 9 november 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.


