
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 01-06-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, 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 25 mei vast te stellen. 
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Focusnotitie en managementstructuur 

Besluit 

1. De informatiebrief over Management structuur ambtelijke organisatie vast te 

stellen en te versturen. 
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B&W advies raadsinformatiebrief behandeling JR 2020 

Besluit 

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen aan de raad 
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Nieuwbouw 8 startersappartementen aan het Van Polanenpark 105. 

Besluit 

1. De ontwerp omgevingsvergunning inclusief bijbehorende stukken voor het 

nieuwbouwplan van 8 startersappartementen aan het Van Polanenpark 105 

ter inzage te leggen en de omgevingsvergunning te verlenen als blijkt dat er 

geen zienswijzen zijn ingediend; 

2. Af te wijken van de regel voor alle straten in Wassenaar: “houdt bij het 

bepalen van de benodigde parkeerplaatsen de bovenkant van de 

parkeernorm aan” in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte voor wat 

betreft de parkeernorm voor deze sociale woningen; 

3. Akkoord te gaan met de conclusie uit de ruimtelijke onderbouwing dat er 

geen sprake is van nadelige effecten op het milieu en op grond van artikel 

7.17 eerste lid van de Wet milieubeheer te besluiten dat het opstellen van 

een milieueffectrapportage (m.e.r) niet noodzakelijk is; 

4. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het 

verloop van de procedure. 
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Initiatiefvoorstel DITdus! iz schaaktafels in de openbare ruimte 

Parafenbesluit 27-05-2021 

Besluit 

1. De raad met bijgaand brief te berichten over schaaktafels in de openbare 

ruimte. 



 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 8 juni 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. 

 


