
 

 
 

Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 
Datum 19-04-2022 

Tijd 9:30 - 13:12 

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 N. Kramer, Coach/Coördinator Regie 

Opgaven en Samenwerking- Realisatieregie, A. Oostermeijer en 

bestuursondersteuner Y. van Boheemen. 

 

   

1 

 

 Opening 

2 

 

 Projectaanvraag t.b.v. werven projectleider Accommoderen 

Oekraïense vluchtelingen. 

Besluit: 

Vaststellen Projectuitvraag Oekraïne. 

 

3  Openbare B&W Besluitenlijst dd 12 april 2022 

Besluit: 

Openbare B&W Besluitenlijst dd 12 april 2022 vast te stellen. 

   

4  Effect van de maartbrief gemeentefonds en herijking gemeentefonds 

op het meerjarenbeeld en proces kaderbrief 2023 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het effect van de maartbrief gemeentefonds en 

herijking gemeentefonds op het meerjarenbeeld. 

2. Akkoord te gaan met het proces meerjarenbegroting 2023-2026. 

3. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

   

5  Start bestemmingsplanprocedure Laan van Pluymestein 11 en Het 

Kerkehout 64 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen: 

- “Het startdocument bestemmingsplan Laan van Pluymestein 11 en Het 

Kerkehout 64” vast te stellen, conform de door de raad op 23 september 2013 

vastgestelde procesbeschrijving bestemmingsplan, inhoudende onder meer 

dat: 

a. de kassen aan de Laan van Pluymestein 11 zullen worden gesloopt; 

b. alle bedrijfsbebouwing aan het Kerkehout 64 wordt gesloopt, behoudens de 

beeldbepalende bedrijfswoning; 

c. ter plaatse van de Laan van Pluymestein 11 één vrijstaande woning met een 

inhoud van ten hoogste 650 m³ mag worden gebouwd; 

d. de voormalige bedrijfswoning een burgerwoning wordt; 
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e. ter plaatse van Het Kerkehout 64 één vrijstaande woning met een inhoud 

van ten hoogste 1.000 m³ mag worden gebouwd; 

f. het nemen van een voorbereidingsbesluit niet noodzakelijk is; 

g. de procedure aanvangt met de terinzagelegging van een 

ontwerpbestemmingsplan van 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022. 

2. Het bijgevoegde (ontwerp)raadsvoorstel en -besluit in handen te stellen van 

de griffier voor verdere behandeling door de gemeenteraad. 

 

6  Raadsinformatiebrief Intentieovereenkomst uitbreiding Rijnlands 

Lyceum. 

Besluit: 

Vaststellen van de raadsinformatiebrief inzake de intentieovereenkomst, 

gesloten tussen de gemeente en de stichting Rijnlands Lyceum. 

 

7  Beantwoording Schriftelijke Vragen ex artikel 36 RvO Ganzenhoekbos 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen over beheer en onderhoud 

Ganzenhoekbos, ingediend door GroenLinks op 28 maart 2022, vast te stellen. 

   

8  Verzoek om beëindiging lidmaatschap van de Cliëntenraad Werk en 

Inkomen Wassenaar 

Besluit: 

1. Instemmen met het verzoek om het voorzitterschap van de Cliëntenraad 

Werk en Inkomen per 21 april 2022 te beëindigen. 

2. In te stemmen met bijgevoegd bedankbrief aan betrokkene. 

3. Instemmen met de informatiebrief naar de Cliëntenraad over de 

gewijzigde samenstelling. 

9  Gemeentelijke verzekering van schoolgebouwen in relatie tot de 

aanwezigheid van zonnepanelen op het dak. 

Besluit: 

Bij gebouwen waarbij scholen overgaan tot het leggen van zonnepanelen de 

verzekerde som van gemeentelijke brandverzekering te verhogen met de 

waarde van de zonnepanelen, de schoolbesturen als meeverzekerde op te 

nemen in de polis en de bijbehorende premieverhoging in rekening te brengen 

bij scholen. 

 

10  Jaarverslag 2021 Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente 

Wassenaar (CRW) 

Besluit: 

1. Goedkeuren van het jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad Werk en 

Inkomen Wassenaar en de Cliëntenraad schriftelijk te bedanken voor zijn 

inzet. 

2. De Raad te informeren over het jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad 

Werk en Inkomen Wassenaar met in concept bijgevoegde 

raadsinfomatiebrief. 

11  Zesde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Wassenaar 2015 

Besluit: 

De raad voor te stellen de zesde wijziging van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015 vast te stellen. 
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12  Uitvoering eenmalige energietoeslag 

Besluit: 

1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag Wassenaar vast te stellen. 

2. De raadsbrief Uitvoering eenmalige energietoeslag vast te stellen. 

13  Beantwoording schriftelijke vragen energietoeslag 

Besluit: 

De beantwoording schriftelijke vragen gesteld door PvdA d.d. 6 april met 

betrekking tot de energietoeslag vast te stellen. 

 

14  Herziening APV 

Besluit: 

De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022 

vast te stellen. 

   

15  Nieuwe Studietoeslag vanaf 1 april 2022 

Besluit: 

Met bijgevoegde informatiebrief de raad te informeren over de doorvoering 

van de nieuwe studietoeslag. 

   

   

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 3 mei 2022. 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 
 
 
T.N. Kramer                                drs. L.A. de Lange 

Gemeentesecretaris                             Burgemeester 

 

Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening op. 

 


