
 

 
 

Besluitenlijst Openbaar Constituerend beraad van B&W 

Wassenaar 
Datum 30-06-2022 

Tijd 13:30 - 16:00 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

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

wethouder A. van Sloten, wethouder H. Hendrickx, Loco-gemeentesecretaris A. 

Oostermeijer en Y. van Boheemen voor de verslaglegging. 

  

 

   

1 

 

 Opening en mededelingen 

Besluit: 

• Vaststelling benoemingen en aanvaarding door wethouders 

• rechtspositie volgens GW en Besluit van de gemeenteraad van de gemeente 

Wassenaar houdende regels over integriteit en bejegening (Gedragscode 

politieke ambtsdragers Wassenaar 2020) (beide agendastukken) 

• kennisgeving gedragscode voor wethouders 

• college vergadert met gesloten deuren, dossierhouders kunnen genodigd 

worden ter toelichting op agendapunten 

• ambtelijke organisatie ondersteunt collegeleden bij ‘inwerken’ dmw een 

inwerkprogramma. 

 

2 

 

 Herijking Reglement van Orde gemeente Wassenaar ex artikel 52 

gemeentewet 

Besluit: 

College stemt in met het Reglement van Orde gemeente Wassenaar ex artikel 

52 gemeentewet met de aanpassing van Artikel 3 Agenda, punt 3: parafering 

van de stukken voor de B&W vergadering geschiedt uiterlijk maandag morgen 

om 8.00 uur (ipv 14 uur). 

 

3 

 

 Uitwerking Reglement van Orde: 

Besluit: 

College stemt in met de uitwerking van het Reglement van Orde: 

 

3.a 

 

 Aanwijzing loco burgemeesters en volgorde (volgt uit Art 1 lid 2) 

Besluit: 

Obv partijgrootte is het loco schap vastgesteld: 

1e loco: C. Klaver-Bouman 

2e loco: H. Hendrickx 

3e loco: B. Boon 

4e loco: A. van Sloten 

 



 

Pagina 2 
 

3.b 

 

 Onderlinge vervanging wethouders (volgt uit Art 1 lid 3) 

Besluit: 

Vervanging van portefeuilles: 

Portefeuille Natuur, Klimaat en Mobiliteit door C. Klaver-Bouman 

Portefeuille Fysieke Leefomgeving door H. Hendrickx 

Portefeuille Mens en Maatschappij door A. van Sloten 

Portefeuille Bestuur en Middelen door B. Boon 

Portefeuille burgemeester door C. Klaver-Bouman 

 

3.c 

 

 Bekrachtiging dinsdag en raadshuis De Paauw als dag en locatie van 

de collegevergaderingen (volgt uit Art 2 en lid 1 en 3) 

Besluit: 

Bekrachtiging van het houden van de B&W vergaderingen op de dinsdag en in 

het raadhuis De Paauw als dag en locatie van de collegevergaderingen (volgt 

uit Art 2 en lid 1 en 3) 

 

4 

 

 Gevolgen van het bestaan van de gedragscode 

Besluit: 

1. Opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties 

waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is 

openbaar en door derden te raadplegen 

2. Geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties en 

qualitate qua-nevenfuncties jaarlijks aan voor welke organisatie de 

functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd 

zijn. 

3. Gebruik van gemeentelijke eigendommen of -voorzieningen voor 

privédoeleinden is slechts toegestaan, indien daarvoor een overeenkomst 

is aangegaan met de gemeente. De overeenkomsten voor telefoon en 

laptop zijn aangeboden. 

 

5 

 

 Verdeling werkzaamheden / portefeuilleverdeling (art. 1.1 RvO) en 

openstaande vragen 

Besluit: 

College gaat akkoord met de portefeuilleverdeling conform het gepubliceerde 

coalitie akkoord met de besproken aanvullingen. (publicatie op de website en 

raadsinformatiebrief). 

 

6 

 

 Vertegenwoordiging binnen Verbonden Partijen 

Besluit: 

Bemensing verbonden partijen wordt vastgesteld en aangepast langs de 

besproken lijn. De bemensing worden doorgegeven aan de GR-en. 

 

7 

 

 Piket-rooster, vervanging tijdens vakantie, reces etc. 

Besluit: 

Vakantierooster wordt gemaakt obv geplande vakanties en geagendeerd voor 

B&W 5 juli 2022 tbv vervanging. 

 

8 

 

 Inrichting Centrumplan 

Besluit: 

1. Met de bijgevoegde informatiebrief de raad aanvullend te informeren over 

de onderbouwing van de overschrijding van het budget voor de 

revitalisering van het centrum: college stelt voor om de aanbesteding te 

stoppen (scenario ½). 
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2. Raadvoorstel- en besluit wordt hierop aangepast (beslispunt 3 aanvullend 

budget tbv Centrumplan in Voorjaarsnota vervalt) 

3. Via parafenronde geven collegeleden hun akkoord voor uiterlijke 

aanlevering voor vrijdag 12 uur aan de griffie. 

 

   

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 5 juli 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. 

 


