
 

 
 

Besluitenlijst Openbaar B&W vergadering Wassenaar 
Datum 28-06-2022 

Tijd 9:30 - 12:09 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman (aanwezig tot 12.10 

uur), 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 Y. van Boheemen voor de verslaglegging. 
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 Opening 

2  Informatienota: Onderwijs aan ontheemden (Oekraïense kinderen) na 

de zomervakantie 2022. 

Besluit: 

Kennis te nemen van bijgevoegde voortgangsrapportage “Onderwijs aan 

ontheemden”. 

 

3  B&W Openbare Besluitenlijst dd 21 juni 2022 

Besluit: 

B&W Openbare Besluitenlijst dd 21 juni 2022 vast te stellen. 

   

4  Meicirculaire Gemeentefonds 2022 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

gevolgen van de meicirculaire 2022 en de wijze waarop dit in de najaarsnota 

over 2022 en de begroting voor 2023 e.v. verwerkt zal worden. 

   

5  Principebesluit Raaphorstlaan 32a 

Besluit: 

1. Mee te werken aan de herontwikkeling van het perceel Raaphorstlaan 32a; 

2. Dit te doen onder een aantal voorwaarden, zoals opgenomen in het 

principebesluit (bijlage 1) inhoudende: 

- Zorg voor een juiste positionering van de woning met kap op het terrein. 

De woning moet in de ruimte staan; 

- Onderbouw de gewenste bouwenvelop en toets deze aan de (de 

voormalige en door de gemeente analoog toegepaste) ruimte voor ruimte 

regeling; 

- Onderbouw de reden waarom een groter bouwenvelop nodig is om deze 

ontwikkeling te realiseren en toon aan dat dit niet leidt tot precedenten; 

- Vul het plan aan met de in het bijgevoegde verslag opgesomde 

onderzoeken en toon daarmee aan dat het plan uitvoerbaar is; 



 

Pagina 2 
 

- Stel een inrichtingsplan op en toon aan dat het plan klimaatneutraal is en 

natuur inclusief wordt gerealiseerd. 

3. Dit standpunt aan de initiatiefnemer kenbaar te maken door het versturen 

van een brief (bijlage 1). 

 

6  Voorstel Vaststelling Welstandsnota in de raad van september 2022 en 

antwoord op brieven Vereniging van Vrienden van Wassenaar (23-3-

2022 en 3-5-2022) 

Besluit: 

1. De welstandsnota in de raadsvergadering van 20 september in zijn geheel 

opnieuw vast te stellen, inclusief het raadsbesluit van 14 december 2021 

en deze vervolgens te publiceren conform de wettelijk vereiste methode; 

2. Bijgaande brief aan de Vereniging van Vrienden van Wassenaar 

(Vereniging) vast te stellen, in antwoord op hun verzoek van 23 maart 

2023 inzake de publicatie van de welstandsnota met daarin opgenomen de 

nieuwe regelgeving; 

3. Een afschrift van genoemde brief onder 2. met de bijgaande 

raadsinformatiebrief aan de raad te zenden. 

 

7  Toezegging appreciatie Van Polanenpark brief 

Besluit: 

College stemt in met de appreciatie en deze wordt in de vorm van een 

raadsinformatiebrief en in afschrift naar de betrokken mevrouw gestuurd. 

 

8  Adviesnota Kostenverhaalsbeschikking Huize Ivicke 

Besluit: 

1. De kosten bestuursdwang ter uitvoering van de herstelwerkzaamheden 

genoemd in de last onder bestuursdwang van 19 november 2019 inzake 

Huize Ivicke vast te stellen op een bedrag van € 1.005.482,77. 

2. De kosten genoemd onder beslispunt 1. te verhalen op de 

overtreder/rechtsopvolger en daartoe de kostenverhaalsbeschikking, met 

kenmerk Z/22/063810/306627, te nemen. 

   

9  Concept Raadsinformatiebrief Aanbesteding Inrichtingsplan Centrum 

met scenario's 

Besluit: 

Concept Raadsinformatiebrief tav van het nieuwe college te brengen. 

   

10  Aanvraag bouwkrediet internationale afdeling van het Rijnlands 

Lyceum Wassenaar 

Besluit: 

Aangepast raadsvoorstel Aanvraag vergoeding uitbreiding Rijnlands Lyceum 

Wassenaar vast te stellen. 

 

11  Zevende wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Wassenaar 2015 en eerste wijziging beleidsregels 

Besluit: 

De raad voor te stellen de zevende wijziging van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015 vast te stellen. 

 

 

12  Annotatie VNG ivm VNG congres op 28 en 29 juni 

Besluit: 
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Bm De Lange heeft mandaat om namens het college een stem uit te brengen 

langs de besproken lijn (zie annotatie en lijst met moties) 

 

13  Kapvergunning voor 6 bomen omgeving sporthal 

Besluit: 

1. Omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen voor de kap van 6 bomen 

aan de dr. Mansveltkade 11; 

2. Deze omgevingsvergunning direct in werking te laten treden. 

14  Raadsinformatiebrief Huize Ivicke 

Besluit: 

Raadsinformatiebrief Ivicke wordt vastgesteld. 

 

15  Voortgang de bouw van de nieuwe sportaccommodatie 

Besluit: 

Informeren van de Raad over de voortgang de bouw van de nieuwe 

sportaccommodatie met een raadsinformatiebrief 

 

16  Plan van Aanpak RES 2.0 

Besluit: 

Kennis te nemen van deze Informatienota. 

 

17  Ontwerpbestemmingsplan Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 

64 

Besluit: 

1. Het erfinrichtingsplan als volgt aan te passen: 

a. In navolging van het participatieresultaat: 

i. De nieuwbouwwoning aan Het Kerkehout 64 naar het noordwesten te 

verschuiven; 

ii. Het bouwvlak met 2 m te vergroten aan de noordwestzijde; 

iii. Daarbij de voorwaarde te stellen dat het hoofdvolume en de entree van 

de woning op de voormalige bedrijfswoning moet zijn georiënteerd; 

b. Voor wat betreft Laan van Pluymestein 11: 

i. De tekst op pagina 9 bij nr 18: Nieuwbouwwoning Laan van Pluymestein 

luidende: “De nieuwbouwwoning aan de Laan van Pluymestein heeft een 

maximale inhoud van 650 m3. In tegenstelling tot de naastgelegen 

woning, zal de woning bestaan uit één laag en een samengestelde kap. De 

nok- en goothoogte bedragen maximaal 9 en 3 meter.”, te wijzigen naar: 

“De nieuwbouwwoning aan de Laan van Pluymestein heeft een maximale 

inhoud van 650 m3. De nok- en goothoogte bedragen maximaal 9 en 3 

meter.” 

ii. De tekst in de figuur op pagina 11 luidende: “Nieuwbouwwoning: 

Woning indicatief ingetekend. Maximaal 1 laag en een kap. Maximale 

inhoud: 650 

m³”, te wijzigen naar: “Nieuwbouwwoning: Woning indicatief ingetekend. 

Maximale inhoud: 650 m³”. Pagina 2 van 5 

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 

64” vrij te geven voor inzage; 

3. Het project niet MER-beoordelingsplichtig is; 

4. een hogere grenswaarde van 50dB vast te stellen voor de woning aan de 

Laan van Pluymestein 11; 

5. de gemeenteraad te informeren aan de hand van de bijgevoegde 

informatiebrief over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

“Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64”. 
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18  Inhoudelijke reactie op huisvestingsplan HMC Haaglanden. 

Besluit: 

De brief met reactie op de managementsamenvatting van HMC op hun 

Integraal Huisvestingsplan 2020-2035 te versturen aan de raad van bestuur 

van HMC Haaglanden. 

 
19 

 

 Legpenning 

Besluit: 

1. De gemeentelijke legpenning toe te kennen aan mevrouw I.M. Zweerts 

de Jong, wethouder gemeente Wassenaar 

2. De legpenning uit te laten reiken door burgemeester Leendert de 

Lange tijdens de afscheidsreceptie van de wethouders op 29 juni a.s. 

3. Dit besluit vertrouwelijk te houden tot de gemeentelijke legpenning is 

uitgereikt. 

 

 

   

   

   

   

 

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. 

 


