
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 04-05-2021 

Tijd 9:30 - 14:00 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman (digitaal), wethouder I. 

Zweerts de Jong, wethouder H. Schokker, wethouder K. Wassenaar, wethouder 

Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  

  

1 

 

Opening 

2 

 

Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 20 april vast te stellen. 

 

3 

 

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

van de gemeenschappelijke regeling Avalex 

Besluit 

1. Het raadsvoorstel- en besluit en zienswijze Avalex Regionaal 

Reinigingsbedrijf op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-

2025 vast te stellen; 

2. De bijdrage aan Avalex voor de MJB 2023-2025 Avalex te verwerken in de 

MJB Wassenaar; 
3. De dekking van de kosten (via de afvalstoffenheffing) te betrekken bij de 

begrotingsbehandeling 2022; 
4. Kennis te nemen van de jaarrekening Avalex 2020; 
5. Het raadsvoorstel- en besluit en zienswijze in handen te stellen van de 

griffier 
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1. Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis inclusief 

toetsingskader participatie Omgevingswet WS 

Besluit 

De raad voor te stellen 

1. Het Toetsingskader Participatiebeleid Omgevingswet (bijlage 2) vast te 

stellen 

2. Twee categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen 

waarbij 

participatie van en overleg met derden verplicht wordt gesteld, te weten: 

a. initiatieven met veel impact 

b. initiatieven die in een beschermde omgeving plaatsvinden. 

3. Dat dit besluit van kracht wordt op de dag waarop de Omgevingswet in 

werking treedt. 

 

5 2. Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de 

raad (verzwaard adviesrecht) WS 

Besluit 

De raad voor te stellen gebruik te maken van het verzwaard adviesrecht in de 

volgende categorieën: 



 
1. De volgende categorie van gevallen van een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit aan te wijzen, waarbij de gemeenteraad als adviseur 

optreedt en waarbij het advies van de gemeenteraad in acht wordt genomen 

bij het beslissen op de aanvraag om de omgevingsvergunning of het 

verlenen of onthouden van instemming: 

a. initiatieven met veel impact, zoals bedoeld in het Toetsingskader 

Participatiebeleid Omgevingswet. 

2. Dat deze categorieën van gevallen van een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit eveneens zijn aangewezen in het geval dat het 

college van burgemeester en wethouders instemmingsrecht hebben over een 

aanvraag om een omgevingsvergunning en niet zelf bevoegd gezag voor de 

beslissing op die aanvraag zijn, zoals bedoeld in artikel 16.15a, 

aanhef en onder b, onder 2o, in verbintenis met artikel 16.16 van de 

Omgevingswet. 

3. Dat dit besluit van kracht wordt op de dag waarop de Omgevingswet in 

werking treedt. 

 

6 

 

3. Besluit delegatie aan college partiële wijziging of actualisering 

omgevingsplan WS 

Besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Aan het college van burgemeester en wethouders de vaststelling van de 

volgende delen van het omgevingsplan Wassenaar te delegeren: 

a. de delen waarop in het tijdelijk deel van het omgevingsplan, als bedoeld 

in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet in verbintenis 

met artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet, aan het 

college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is gegeven om 

dat deel te wijzigen, zoals is bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, 

van de Wet ruimtelijke ordening, en dat die delen limitatief zijn 

aangegeven in bijgevoegde lijst die onlosmakelijk deel uitmaakt van dit 

besluit; 

b. de delen waarop in het tijdelijk deel van het omgevingsplan, als bedoeld 

in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet in verbintenis 

met artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet, aan het 

college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is gegeven om 

dat deel uit te werken, zoals is bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, 

van de Wet ruimtelijke ordening, en dat die delen limitatief zijn 

aangegeven in bijgevoegde lijst die onlosmakelijk deel uitmaakt van dit 

besluit; 

2. dat deze generieke delegatie van kracht wordt op de dag waarop de 

Omgevingswet in werking treedt; 

3. dat de werking van dit besluit door het college van burgemeester van 

wethouders na één jaar na inwerkingtreding van dit besluit wordt 

geëvalueerd en dat die evaluatie uiterlijk twintig maanden na die 

inwerkingtreding aan onze raad wordt voorgelegd. 

 

7 Beantwoording vragen fractie DLW over bestuurscentrum de Paauw 

Besluit 

1. Vaststellen van de bijgevoegde beantwoording van de vragen conform 

artikel 37 RvO door DLW. 

 



 
8 Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Rotterdam – Den 

Haag 

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). 
2. Legt de RES 1.0 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
3. Inventariseert de acties die de gemeente zal ondernemen ter realisatie van 

de ambities in de RES en inventariseert waar dat aanpassing van 

(omgevings-)beleid en plannen vraagt, uiterlijk 1 januari 2022. 

9 Verantwoordingsrapportage Basisregistratie ondergrond 2020 (BRO) 

Besluit 

1. De verantwoordingsrapportage BRO 2020 bronhouder Wassenaar vast te 

stellen 

2. De lasten te dekken uit het reguliere budget OGB/RO 

10 Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 en ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR 

GGD en Veilig Thuis Haaglanden 

Besluit 

1. De raad voor te stellen zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 en de 

ontwerpbegrotingswijziging 2021 van GGD en Veilig Thuis Haaglanden 

uiterlijk 10 juni 2021 te geven aan het Algemeen Bestuur van GGD 

Haaglanden. 

2. De MJB GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2021 en 2022 te verwerken in de 

MJB Wassenaar; 

11 Mobiel informatie systeem (Tekstkar) 

Besluit 

1. Over te gaan tot aanschaf van een mobiel informatiesysteem (tekstkar); 

2. De aanschafkosten van € 21.850 ten laste te brengen van taakveld 1.2 
Openbare orde en veiligheid; 

3. Een preventief onderhoudscontract en een verzekering af te sluiten voor het 
mobiele informatiesysteem; 

4. In de Voorjaarsnota 2021 melding te maken van deze aanschaf en verband 
te leggen met de bestrijding van COVID-19. 

12 Raadsinformatiebrief Stand van zaken budget OTO april 2021 

Besluit 

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen aan de raad 

 

13 Raadsvoorstel - Goedkeuren begrotingswijziging reorganisatielasten 2021 – 

2e tranche 

Besluit 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen en te versturen aan de raad 

 

14 Beantwoording schriftelijke vragen DITdus! 

Besluit 

1. De beantwoording schriftelijke vragen van DITdus! vast te stellen 
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Zienswijze begroting BSGR 

Besluit 

1. De raad voor te stellen een zienswijze over de begroting 2022-2025 van 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) naar voren te brengen; 

2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit in handen te stellen van de griffie voor 
verdere behandeling. 

3. De MJB BSGR 2022-2025 te verwerken in de MJB Wassenaar; 

16 Start bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling Stompwijckstraat. 

Besluit 

1. De raad voor te stellen: 

- Akkoord te gaan met de voorgestelde (ambtshalve) wijzigingen van het 

bestemmingsplan ‘Stompwijckstraat’; 

- Het bestemmingsplan ‘Stompwijckstraat’ op grond hiervan met de digitale 

planidentificatie NL.IMRO.0629.BPSTOMPW2020-VG01 gewijzigd vast te 

stellen; 

- Burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of 

redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen; 

- Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het 

gebied geen exploitatieplan vast te stellen; 

2. Het in ontwerp bijgevoegde raadsvoorstel en –besluit in handen te stellen van 

de griffier voor verdere behandeling door de gemeenteraad. 

 

17 Verplaatsen VWA riolering Hughenzstraat, Suykstraat en deel 

Sandelandstraat. 

Besluit 

1. Medewerking te verlenen – op basis van 50 % cofinanciering werkelijke 

kosten - aan het verplaatsen van de VWA riolering in de Hughenzstraat, 

Suykstraat en deel Sandelandstraat in combinatie met de aanleg van een 

DWA riolering behoeve van het bouwplan Stompwijkstraat; 

2. De geraamde kosten á max. €250.000,- ex btw te financieren uit de 
bestemmingsreserve riolering (op 1-1-2021 groot €11.029.000,-) en de raad 
door middel van de voorjaarsnota hierover te informeren; 

3. De bijdrage vanuit 50 % cofinanciering op basis van werkelijk gemaakte 
kosten - met een maximum van € 125.000,- ten bate te brengen van de 

voorziening riolering; 
4. Af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en aan 1 partij offerte 

te vragen; 
5. Kennis te nemen van de bijkomende werkzaamheden, incl. 

nutswerkzaamheden en kapaanvraag door derden. 

18 Zienswijze conceptbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling 

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

2. De raad voor te stellen over de concept begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een 
zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur, zoals verwoord in de bij dit 
besluit behorende ontwerp-brief. 



 
3. De MJB Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

2022 te verwerken in de MJB Wassenaar; 
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Raadsinformatiebrief “Geen zienswijze begroting 2022 WODV” 

Besluit 

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen aan de raad 

 

20 Beantwoording schriftelijke vragen van Groenlinks over Regeling Reductie 

Energie 

Parafenbesluit 22-04-2021 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks d.d. 

29 maart 2021 met betrekking tot Regeling Reductie Energie vast te stellen. 

 

21 Beantwoording schriftelijke vragen van HartvoorWassenaar over de 

Regeling toewijzing sociale woningen in Kerkehout 

Parafenbesluit 29-04-2021 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen door de fractie 

HartvoorWassenaar met betrekking tot Regeling toewijzing sociale woningen 

in Kerkehout vast te stellen 
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Kwijtschelding van de huur gemeentelijke sportaccommodaties Q4 2020 

Parafenbesluit van 29-04-2021 

 

Besluit 

1. Aan 5 huurders van gemeentelijke sportaccommodaties over de maanden 

oktober t/m december 2020 de gebruiksgebonden huur (totaal €2.065,37) 

kwijt te schelden; 

2. Aan 6 huurders van gemeentelijke sportaccommodaties over de maanden 
oktober, november en december 2020 45% van de niet-gebruiksgebonden 
huur (totaal € 1.860,86) kwijt te schelden; 

3. De verenigingen schriftelijk hierover te informeren 

23 Informatiebrief naar aanleiding motie over O&O-gebouw 

Parafenbesluit 30-04-2021 

 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief naar aanleiding 

van de motie O&O-gebouw van 30 maart j.l. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 11 mei 2021 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 
 
drs. H.I.P. Oppatja                               drs. L.A. de Lange 

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 



 
Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening op. 


