
 

 
Openbare Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 

Datum 24-05-2022 

Tijd 9:30 – 14.00 

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 M. Bril voor de 

verslaglegging. 

 

  

1. 

 

Opening 

2. 

 

Voorjaarsnota 2022 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van alle mutaties in de voorjaarsnota 2022 en 

projectenrapportage 
2. Kennis te nemen van de voorlopige financiële effecten van de voorjaarsnota voor 

de begroting 2022 (€ 219.000 nadelig), 2023 (€ 36.000 nadelig), 2024 (€ 

12.000 nadelig), 2025 (€ 42.000 nadelig) en 2026 en de jaren daarna € 53.000 
nadelig 

3. Kennis te nemen van het feit dat het begrotingssaldo voor 2022 na de 
voorjaarsnota nog steeds € 550.000 positief is 

4. De raad voor te stellen een aanvullend krediet beschikbaar te laten stellen voor 
revitalisering van het centrum voor een bedrag van naar verwachting € PM (NB: 
bedrag wordt 10 juni bekend als gevolg van aanbesteding) 

5. De portefeuillehouder Financiën te machtigen tot het doen van tekstwijzigingen 
en kleine wijzigingen in cijfers. 

 

3. Jaarrekening 2021 

Besluit: 

1. De programmateksten van de jaarstukken 2021 vast te stellen; 

2. De teksten van de paragrafen van de jaarstukken 2021 vast te stellen; 

3. Met de vaststelling van de jaarstukken te besluiten tot het verwerken van de 

volgende kredieten conform bijlage 2 van de jaarrekening: 

a. Restantkredieten voor afgeronde investeringsvoorstellen te laten vervallen 

voor per saldo € 706.166; 

b. De (restant)kredieten van in totaal € 106.981 voor investeringen die conform 

de nota activabeleid in 2021 moeten zijn gerealiseerd, door te schuiven naar 

2022; 

c. Voor investeringen die in afwijking van de nota activabeleid pas in 2022 

worden gerealiseerd, een bedrag van € 17.084.668 door te schuiven naar 2022. 

4. Ten laste van het resultaat een budget van € 284.087 over te hevelen van 2021 

naar 2022 (A) 

5. Ten laste van de bestemde reserves (geen saldo-effect) een bedrag van € 

650.488 over te hevelen naar 2022 (B) 

       A. Omschrijving ( Bedragen in € ) 
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      1. Verduurzaming vastgoed 22.245 

      2. Wijkbudget 38.150 

      3. Integrale dienstverlening in het sociaal domein 136.000 

      4. Invoeringskosten bij inburgering 45.339 

      5. Coronacompensatie cultuurinstellingen 42.353 

      Totaal 284.087 

6. Ten laste van subsidies en overige dekkingsmiddelen (specifieke uitkeringen rijk) 

een bedrag van € 538.363 over te hevelen naar 2022 (budgettair neutraal) (C) 

7. Het resultaat van € 2.090.000 voordelig, verminderd met een bedrag van € 

284.087 aan budgetoverhevelingen ten laste van het resultaat (A), uitkomend 

op positief totaalbedrag van € 1.806.000 te storten in de algemene reserve. 

8. De wethouder Financiën tekstmandaat te geven voor het doen van kleine 

aanpassingen in de jaarstukken. 

 

4. 

 

Wensen- en Bedenkingen Procedure Verkoop Schoolstraat 29 

Besluit: 

1. De Schoolstraat 29 op basis van onderhandeling verkopen, onder voorbehoud 

van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad; 

2. Wethouder Schokker te mandateren om zo nodig wijzigingen en aanvullingen 

aan te brengen in de verkoopvoorwaarden; 

3. Wethouder Schokker te mandateren om een besluit te nemen over de gunning; 

4. Conform artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet en de financiële verordening de 

gemeenteraad te vragen om haar wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien 

van de voorgenomen verkoop op basis van bijgevoegde raadpleegbrief; 

5. De financiële consequenties van de verkoop te zijner tijd te verwerken in het 

eerstvolgende planning & control product. 

 

5. 

 

Vaststellen definitieve scope herontwikkeling Den Deylschool. 

Besluit: 

Vast te stellen dat bij de herontwikkeling Den Deylschool de BSO definitief onderdeel 

is van het te realiseren programma en dat de Fabritiuslaan (tussen Hofcampweg en 
Hillenaarlaan) en het Deijlerhuis; Hofcampweg 3 in de herontwikkeling betrokken 
worden. 

  

6. 

 

Intentie overeenkomst Amerikaanse School tbv ontwikkeling Deijlerhoeve 

Besluit: 

Akkoord te gaan met de bijgevoegde intentieovereenkomst tussen de Gemeente 

Wassenaar en de American School of The Hague (ASH) over (de haalbaarheid van) 

de herontwikkeling Deijlerhoeve; Deijlerweg 175 te Wassenaar. 

 

7. Intentieovereenkomst t.b.v. wijzigingsplan voor agrarische bouwstede naar 

bestemming wonen Raaphorst 4. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst met de 

initiatiefnemer en eigenaar voor Raaphorst 4. 

2. Wethouder Wassenaar te mandateren eventuele aanpassingen van 

ondergeschikt belang aan te brengen in de intentieovereenkomst en deze daar 

waar nodig aan te vullen met nog ontbrekende gegevens. 

  

8. 

 

Vervolg op de transitievisie warmte. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de benadering uit het Plan van Aanpak, als uitwerking van 

de transitievisie warmte, die de raad in november 2021 heeft vastgesteld; 

2. De raadsinformatiebrief naar de raad te sturen. 
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9. Rapportage Uitvoering Inrichtingsplan Centrum Wassenaar 

Besluit: 

1. Met de bijgevoegde informatiebrief de raad te rapporteren over de uitvoering 

van het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar; 

2. Voor de naar verwachting hogere projectkosten een aanvullend 

investeringskrediet aan de raad te vragen in de Voorjaarsnota. 

  

10. Huurovereenkomst SchoolAdviesDienst (SAD) 

Besluit: 

Akkoord te gaan met bijgevoegde huurovereenkomst tussen de gemeente als 

verhuurder en de SchoolAdviesDienst (SAD) als huurder. 

 

11. Aanvraag bouwkrediet internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum 

Wassenaar 

Besluit: 

1. Een krediet voor de bouw van de internationale afdeling van het Rijnlands 

Lyceum; beschikbaar te stellen van € 6.116.211. 

2. Een krediet voor de eerste inrichting van de internationale afdeling ten behoeve 

van onderwijsleerpakket en meubilair beschikbaar te stellen van € 370.656 

Het college te laten besluiten: 

3. De aanvraag van het Rijnlands Lyceum Wassenaar op te nemen in het 

Overzicht; Huisvesting Onderwijsprogramma 2023. 

 

12. Startnotitie actualisatie beleidsplan Sociaal Domein 

Besluit: 

1. De startnotitie ‘actualisatie beleidsplan sociaal domein‘ vast te stellen en 

daarmee: 

- Akkoord te gaan met het geschetste proces met betrekking tot actualisatie en 

hoe hiertoe te komen; 

- Instemmen met de voorgestelde planning. 

2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit voor te stellen de startnotitie 

‘actualisatie beleidsplan sociaal domein’ vast te stellen. 

  

13. Dashboard Jeugdhulp Wassenaar d.d. mei 2022 

Besluit: 

De raadsinformatiebrief met de bijlagen ‘dashboard jeugdhulp’ en ‘lokale 

maatregelen jeugd Wassenaar’ vast te stellen 

  

14. 

 

Aangepast Raadsvoorstel Start bestemmingsplanprocedure Laan van 

Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64 (tbv raad 31 mei) 

Nav de bespreking in de commissie FL is het raadsvoorstel aangepast en 

aangeboden aan de griffie 

 

15. 

 

Aanpassing raadsvoorstel -en besluit 6e wijziging verordening WMO (tbv 

raad 31 mei) 

Nav de toezegging in de csie M&M door wh Bloemendaal is Raadsvoorstel -en besluit 

aangepast en aangeboden aan de griffie. 

 

16. 

 

Aangepaste zienswijze MRDH (tbv raad 31 mei) 

Met de behandeling in de csie B&M op 17 mei is de zienswijze aangepast. Was-Wordt 

versie is ook toegevoegd. Stuk is aangeboden aan de griffie. 

 
17. 

 

Aangepaste zienswijze BSGR (tbv raad 7 juni) 

Besluit: 
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Het raadsvoorstel is aangepast op de vermelding van zienswijze als bijlage en 

toevoeging van gemeentelogo aan de zienswijzebrief. Stukken zijn aangeboden aan 
de griffie ter vaststelling in de raad. 
 

  

 Vastgesteld in de vergadering gehouden op 7 juni 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 

 


