
 

 
Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 

Datum 10-05-2022 

Tijd 9:30 - 12:42 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder K. 

Wassenaar, wethouder H. Schokker, 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 / M. Bril. 

 

   

1 

 

 Opening 

2  Vaststellen werkwijze anticiperen op landelijke regeling leefgeld voor 

vluchtelingen uit Oekraïne 

Besluit: 

1. Op basis van de op 1 april 2022 in werking getreden Regeling opvang 

ontheemden Oekraïne noodzakelijke steun, middels leefgeld, te 

verstrekken aan de in Wassenaar ingeschreven Oekraïense ontheemden; 

2. De kosten die vooruitlopend op de regeling ontstaan zijn en mede uit dit 

besluit vloeien, inclusief de organisatie- en uitvoeringskosten, ten laste te 

brengen van het budget dat in de Voorjaarsnota hiervoor wordt 

opgenomen; 

3. Beslispunt burgemeester: Aan de consulenten inkomen van de afdeling 

Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg (WIJZ) van de gemeente Leidschendam-

Voorburg door de burgemeester mandaat te verlenen de in artikel 6, 

eerste lid, onderdeel b, artikel 7, artikel 8, artikel 10 en artikel 12 tot en 

met 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne bedoelde 

bevoegdheden uit te voeren (zie mandaatbesluit in de bijlage). 

 

3  Informeren van de raad over de opvang van Oekraïense vluchtelingen 

en beantwoording Art 36 vragen. 

Besluit: 

1. de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de raad doen 

toekomen; 

2. de beantwoording van de schriftelijke vragen van Van Deursen van 20 

april 2022 over opvang vluchtelingen vast te stellen. 

  

4  Openbare B&W Besluitenlijst dd 3 mei 2022 

Besluit: 

Openbaar B&W Besluitenlijst dd 3 mei vast te stellen 
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5  Managementletter 2021 Wassenaar 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de managementletter 2021; 

2. De managementletter 2021 met bijgevoegde brief aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

   

6  Informatiebrief Financiën Invoering Omgevingswet 

Besluit: 

De raad door middel van bijgevoegde informatiebrief te informeren over de 

financiële aspecten van de Omgevingswet. 

   

7  Instellen incidenteel hoger beroep tegen de uitspraak van de 

rechtbank Den Haag van 20 december 2021 inzake handhaving illegale 

bewoning Huize Ivicke. 

Besluit: 

1. Incidenteel hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank 

Den Haag van 20 december 2021, SGR 20/1187, SGR 20/1206 en SGR 

20/6436, inzake het handhavingsbesluit van 18 juni 2020 ten aanzien van 

het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van Huize Ivicke, Rust en 

Vreugdlaan 2 te Wassenaar; 

2. De advocaat van de gemeente Wassenaar mw. mr. C. Norde, tevens 

gemachtigde, te machtigen om daartoe de benodigde proceshandelingen 

te verrichten en – voor zover nodig – de proceshandelingen die daartoe bij 

het nemen van dit besluit reeds zijn verricht, te bekrachtigen. 

 

8  Zienswijze op Gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd, 

en Tjalmastrook 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De 

Woerd, en Tjalmastrook; 

2. Akkoord te gaan met de zienswijze en deze te doen toekomen aan het 

college van B&W van de gemeente Katwijk. 

3. De gemeenteraad te informeren door middel van de opgestelde 

raadsinformatiebrief. 

   

9  Zienswijze GR Kust, Duin en Bollenstreek 

Besluit: 

Aan de raad voor te stellen om een zienswijze naar voren te brengen over de 

ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven 

Kust-, Duin- en Bollenstreek, conform het bijgevoegde raadsvoorstel en -

besluit. 

 

10  Aanwijzing contactpersoon op grond van de Wet Open Overheid 

Besluit: 

De functie als contactpersoon op grond van de Wet open overheid per 01-05-

2022 te beleggen bij het team Juridische Ondersteuning. 
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11  Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-

2026 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Haaglanden 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerp Jaarstukken 

2021. 

2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023, 

meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Haaglanden. 

3. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen conform bijgaande 

conceptbrief. 

12  Raadsinformatiebrief ontwikkeling Rijksstraatweg 601. 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde informatiebrief met bijlagen te informeren over 

de voorgenomen aankoop van Rijksstraat 601 (Handelskwekerij Griffioen) door 

Land van Ons. 

 

13  Aanpassen van het mandaat van de ODH aan de Wet open overheid 

(Woo). 

Besluit: 

1. De “2e wijziging van het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 

2012 gemeente Wassenaar” vast te stellen; 

2. De 2e wijziging van het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2012 

gemeente Wassenaar te publiceren, zodat het besluit in werking treedt. 

   

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 17 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. 

 
 


