
 
 
 
 

 

 

 

 

Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/039702 

Documentnummer: 177548 

Datum: woensdag 26 februari 2020 

Onderwerp: Realisatiedocument "Op weg naar Wassenaar 2030" 

Bijlage(n): Realisatiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030” (twee versies: één 
waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt, die zijn aangebracht ten 

opzichte van de versie die in de commissievergaderingen voorlag en 
één waarin die wijzigingen zijn geïntegreerd) 

 

Geachte Raad, 

Met deze informatiebrief willen we u informeren over het realisatiedocument “Op weg naar 

Wassenaar 2030”.  

 
Raadsbesluit Versterken realisatiekracht 

De gemeenteraad van Wassenaar besloot op 18 juni 2019 om de realisatiekracht van onze 

gemeente duurzaam te versterken. Met de ontwikkeling van het realisatiedocument “Op weg naar 

Wassenaar 2030” is hier invulling aan gegeven. Op een opgavengerichte en programmatische 

manier van samenwerken tussen college van B&W, programmateam Wassenaar 2030 en de 

Werkorganisatie Duivenvoorde worden zes realisatieaanpakken uitgevoerd. Het realisatiedocument 

“Op weg naar Wassenaar 2030 is in samenhang met een aantal bestaande visies1 opgesteld. 

 

Zes realisatieaanpakken 

De burgemeester en wethouders hebben op 1 oktober 2019 de ambities van hun programma’s in 

concept aan de raad gepresenteerd en de uitkomsten hiervan verwerkt. Tijdens de gezamenlijke 

bijeenkomst van de raden van Voorschoten en Wassenaar op 10 december 2019 is het 

programmatisch en opgavengericht werken door de colleges benoemd als leidend 

organisatieprincipe. Op maandag 27 januari 2020 is de oordelende raadswerksessie Onderweg naar 

Realisatiekracht in Wassenaar gehouden. Tijdens de commissievergaderingen van 10, 11 en 12 

februari 2020 is het realisatiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030” met de 

realisatieaanpakken van de zes programma’s besproken. Op basis van de opmerkingen en adviezen 

die toen zijn uitgesproken, is het realisatiedocument met de realisatieaanpakken gewijzigd in de 

 
1 Deze staan beschreven in de voetnoot op pagina 2 van het realisatiedocument “Op weg naar 

Wassenaar 2030”. 



 

 

versie die nu is bijgevoegd. De besprekingen in de drie commissievergaderingen hebben gezorgd 

voor aanvulling en versterking van het realisatiedocument, waardoor nu het eindresultaat met u 

gedeeld kan worden. Met dit door u gevoede document kan het college van burgemeester en 

wethouders van start gaan met de uitvoering én de verwezenlijking van de zes realisatieaanpakken 

van “Op weg naar Wassenaar 2030”.  

 

Werkwijze 

Overkoepelend voor de zes realisatieaanpakken van Wassenaar 2030 geldt de werkwijze zoals die 

is uitgelegd in het realisatiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030”. Kenmerkend voor deze 

werkwijze is dat er opgavengericht en programmatisch wordt gewerkt en dat participatie, 

communicatie en positionering van ons dorp als rode draden door ieder programma heenlopen. 

 

Aanpassingen 

Op basis van de opmerkingen en adviezen die in de commissievergaderingen van 10, 11 en 12 

februari 2020 zijn uitgesproken, is het realisatiedocument aangepast. Bijgevoegd vindt u twee 

versies van het realisatiedocument: in de één ziet u de wijzigingen die zijn aangebracht ten 

opzichte van de versie die in de commissievergaderingen voorlag, in de ander zijn de wijzigingen 

geïntegreerd. 

 

Evaluatie 

Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van 11 februari 2020 is gesproken 

over monitoring en evaluatie van de zes programma’s. Hierover is afgesproken om de periodieke 

evaluatiemomenten op een inzichtelijke wijze in te bedden in de P&C-cyclus. De evaluatie van de 

wijzigingen binnen de WODV vindt over een jaar plaats, zoals besproken in de raadswerksessie van 

27 januari 2020. Uiteraard wordt u tussentijds geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Om 

inzichtelijk te maken hoe ‘opgavengericht werken’ vorm krijgt binnen de WODV, wordt er samen 

met Voorschoten een gezamenlijke bijeenkomst hierover georganiseerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


