Programmabegroting 2020: met gepast optimisme en gezond realisme
Voor u ligt de jongste programmabegroting 2020 van de gemeente Wassenaar. In deze begroting laten wij zien
wat wij als college van burgemeester en wethouders (b&w) willen bereiken in de komende periode, wat wij er
voor gaan doen en wat het mag kosten. De begroting is in lijn met ons coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig
en Verantwoordelijk’ en is structureel sluitend. Bestuurlijk en financieel houden we koers waarbij we als raad,
college van b&w, de ambtelijke organisatie en samenleving duurzaam met elkaar samenwerken zodat we ons
mooie en bijzonder gewone dorp toekomstbestendig maken.
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Met de benoeming van de kroonbenoemde burgemeester, Leendert de Lange, is het ‘collegeteam’
weer compleet en kan door de
gemeenteraad en het college van
b&w verder worden ingezet op het
duurzaam versterken van de
‘realisatiekracht’ van de gemeente
om zo onze wettelijke taken,
maatschappelijke opgaven en
bestuurlijke ambities te verwezenlijken. Onder de programmatische
paraplu Wassenaar 2030, worden
de belangrijkste inhoudelijke
opgaven in samenhang geadresseerd. Hiermee wordt invulling
gegeven aan het raadsbesluit
‘versterken realisatiekracht
gemeente Wassenaar’ van 18 juni
2019.
In 2020 leggen we het fundament
van Wassenaar 2030
Het landelijk weekblad Elsevier
laat ook dit jaar weer zien dat we
strak bovenin de Nederlands top
staan van beste plekken om te
wonen. Dat is goed nieuws voor
iedereen die in ons mooie dorp

woont, werkt, onderneemt,
recreëert of winkelt. Maar het is
ook van groot belang voor bijvoorbeeld de internationale stad Den
Haag, de kenniswerkers op het
sciencepark in Leiden en het
gewenste top-vestigingsklimaat in
de Metropoolregio Rotterdam –
Den Haag (MRDH). Doelstelling is
om de sterke uitgangspositie van
Wassenaar te verzilveren als
gemeente binnen een regio waar
het prettig en veilig wonen is voor
alle mensen, dankzij de beschikbaarheid van voldoende passende
woningen, groene ruimte, hoogwaardige voorzieningen, bereikbaarheid, stabiel en toegankelijk
bestuur en goede dienstverlening
voor alle inwoners.
Het is een aantrekkelijk verhaal
dat aanzet tot samenwerking,
omdat partners in de regio de
waarde van Wassenaar ervaren en
dit ook willen koesteren. Een
verhaal wat aan al onze inwoners
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laat voelen dat de gemeente, als
eerste overheid, er voor hén is.
Zodat zij bevestigt zien en ervaren
dat er aandacht is voor de eigenheid van het dorp. En dit met
waardering voor de kracht van de
samenleving en ruimte voor
initiatieven van onderop.
Van een afstand kan Wassenaar
sociaal-geografisch geduid worden
als een ‘Frozen town’; veel groen,
duingebied en strand maar
beperkt in (grote) ontwikkelmogelijkheden. Dit gegeven, ondanks de
in- en uitstroom van vele ‘internationals’ maakt de ‘verzilvering’ van
onze vitale bevolking tot een
uitdaging. Want we willen een
gezonde mix van ouderen, jongeren en gezinnen in ons dorp
houden. Hoe kunnen we de
verschillende (jonge en ondernemende) generaties, die elders ook
kansen zien, verleiden om hier te
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blijven wonen en actief te zijn in de
samenleving? De agenda 2030
biedt daarom kansen om Wassenaar als gemeenschap vitaal te
houden.
Ruimte om te ademen, biodiversiteit, groen en schoon water, zijn
belangrijke waarden. Het duingebied van Wassenaar is omvangrijk
en heeft de grootste biodiversiteit
van Nederland. Dankzij het in tact
blijven van grote delen van het
landschap, de landgoederen en het
duingebied, in combinatie met de
ligging aan zee, tussen Den Haag,
Leiden en Schiphol, maakt het
Wassenaar een aantrekkelijke en
veilige woonlocatie.
Die aantrekkelijkheid geldt ook
voor ‘expats’ of ‘internationals’
zoals we ze tegenwoordig noemen.

Wassenaar biedt een breed pallet
aan internationaal onderwijs zoals
de Indonesische school, de
Amerikaanse school (ASH) en het
Rijnlands Lyceum. De aanwezigheid van de Amerikaanse ambassade, de ruim 40 ambassadeurs
die woonachtig zijn in ons veilige
en groene dorp heeft dan ook een
grote aantrekkingskracht op
internationale bedrijven en
instellingen die een -tijdelijk‘thuis’ zoeken voor hun medewerkers.
In het programma Wassenaar 2030
gaat het college van b&w samen
met de gemeenteraad en onze
inwoners in dialoog om te komen
tot een toekomstvisie voor 2030.

College van burgemeester en wethouders over het programma ‘Wassenaar 2030’: “Wij werken met elkaar
aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis,
die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet.”
Veilig, groen en
internationaal dorp
We werken aan een veilig en groen dorp
Net als voor onze Wassenaarders bieden we aan onze
internationals ‘a home away from home.’
Onze partners in de regio weten waar we staan en
hoe we elkaar kunnen versterken.

Bouwen aan
een solide basis
We zorgen voor een degelijk gemeentelijk
huishoudboek gericht op toekomstige taken.
De ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed draagt
bij aan de Wassenaarse investeringsagenda
richting 2030.
We verwerken ons afval op een duurzame, servicegerichte en dienstverlenende manier.

Een dorp
in beweging

Denken in
mogelijkheden

We werken aan een fietsverkeersveiliger en goed
bereikbaar dorp met een bloeiende economie.

We dragen zorg voor onze monumenten, zoals
raadhuis De Paauw.

We maken van het dorp, de duinen en het strand
een prachtige plek voor inwoners en toeristische
bezoekers om te recreëren en verblijven.

Waar het belangrijk is dat burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties invloed kunnen
uitoefenen op de omgevingsvisie. De Omgevingswet
stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen.
Daarom zijn in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen.

Waar schone lucht en kwaliteit van wonen en leven
voorop staan.

En we gaan passend bouwen en voegen woningen
toe op inbreilocaties voor onze jongeren, gezinnen
en ouderen.

Duurzaam en
toekomstbestendig
We dragen bij aan het landelijk klimaatakkoord met
de lokale energiestrategie. Aan de klimaattafels
bespreken we de onderlinge versterking van
projecten ter vermindering van de CO2-uitstoot.
Voor de ontwikkeling van de transitievisie warmte
gaan we de wijken in.
De vrijwillige inzet van zoveel inwoners is een van
de kwaliteiten van Wassenaar. We werken daar
graag mee samen.
We willen dat iedereen zich maximaal kan ontwikkelen.

Iedereen
doet mee
We zijn inclusief.
We zorgen voor onze jongeren en ouderen.
We helpen hen die een steun in de rug nodig
hebben en promoten sport en beweging voor een
vitale bevolking.

