
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 15-12-2020 

Tijd 9:30 - 16:00 

Locatie Teams 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder L. de Ridder 

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

gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. 

Oostermeijer en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 8 december vast te stellen. 

 

3 

 

Traject verwerking restafval, GFT en grofvuil uit de deelnemende 

gemeenten in Avalex 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de opties voor het verwerken van de huishoudelijke 
afvalstromen binnen Avalex; 

2. De voorkeur uit te spreken voor variant 1a (Overgaan tot publieke 

samenwerking met HVC) waarbij Avalex het aandeelhouderschap heeft; 
3. De voorkeur van de gemeente Wassenaar kenbaar te maken in het 

bestuursoverleg van 18 december 2020 Avalex middels Wethouder Schokker 
(bestuurder Avalex); 

4. Nadat het bestuur van Avalex heeft gekozen voor variant 1a, akkoord te 
gaan om al voor de besprekingen in de gemeenteraden feb/maart 2021 over 
te gaan tot het publiceren van de aanbesteding voor het perceel grofvuil, 

indien de huidige aanbieder niet bereid is tegen acceptabele tarieven te 
verlengen tot 1-1-2022. 

4 

 

Verkoop Buurtweg 116 (Koffiehuisje) 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met verkoop aan de voorkeurs-kandidaat en met deze 
kandidaat de verkoop verder formeel af gaan wikkelen; 

2. In afwijking van het vigerende accommodatie beleid Buurtweg 116 te 

vervreemden; 
3. De raad te verzoeken haar wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van 

de voorgenomen verkoop, conform artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet en 
de Financiële verordening en daartoe een raadpleegbrief te laten uitgaan 

met een bijbehorend raadsbesluit (bijlage 1 en 2); 
4. Akkoord te gaan met het bijgevoegde persbericht en dit bericht te laten 

uitgaan (bijlage 2). 

5 Afwijken advies WCE voor het plaatsen van een speeltoestel Prins Frederik 

Parkenroute 



 

Besluit 

1. De vergunning voor het plaatsen van het speeltoestel te verlenen; Van het 

advies van de commissie WCE af te wijken. 

6 

 

Voortgang Klimaatstresstest 

Besluit 

1. De informatiebrief met betrekking tot de voortgang van de klimaatstresstest 

vast te stellen. 

7 Kosten opknappen interieur theater Warenar (Kerkstraat 75 - Wassenaar) 

Besluit 

1. De kosten (€ 15.828,00 exclusief btw) gemoeid met het opknappen van het 

interieur van het theater die zijn gemaakt door de exploitant SBW te 
vergoeden; 

2. Vastgoed in gesprek laten gaan met de exploitant SBW over de, in de 
ingebruikgeving- en exploitatieovereenkomst, gebruikte term ‘theater 
technisch onderhoud’. 

8 

 

Contractering intensieve ambulante gezinsbegeleiding binnen het CJG 

Wassenaar in 2021. 

Besluit 

 

1. Jeugdformaat te contracteren voor het bieden van intensieve ambulante 

gezinsondersteuning in Wassenaar in 2021. 

2. Jeugdformaat te contracteren voor een bedrag van € 158.808 voor 1.56 fte 

inzet in 2021en de aanbesteding te beginnen voor 2022. 

 

9 

 

Evaluatie Talentum 

Besluit 

 
1. Kennis te nemen van de definitieve uitkomsten van de evaluatie Talentum 

2. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de uitkomsten van 

de evaluatie Talentum 

 

10 

 

Indexatie tarieven maatwerkvoorziening per 1 januari 2021 H6. 

Besluit 

 
1. De jaarlijkse indexatie maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo H6 vast te 

stellen 

 

11 

 

Stand van zaken ontwikkeling en realisatie gymzaal Burmanlaan Wassenaar 

Besluit 

 
1. De raad met bijgevoegde informatiebrief ‘stand van zaken ontwikkeling en 

realisatie gymzaal Burmanlaan te Wassenaar’ op de hoogte te stellen over 

de stand van zaken. 

 



 

12 

 

Startnotitie Scenariostudies Locaties Gemeentewerf/-kantoor en Kerkehout 

Besluit 

 

1. In te stemmen met de Startnotitie Scenariostudies Locaties Gemeentewerf/-

kantoor en Kerkehout. 

2. Beslispunt 2 van 24 november ‘De startnotitie aan commissie en raad ter 

vaststelling aan te bieden’ in trekken. 

3. De gemeenteraad middels bijgesloten informatiebrief te informeren 

 

13 

 

Resultaten onderzoek naar nut en noodzaak van een Free-Wifispots 

Besluit 

 
1. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over Resultaten 

onderzoek naar nut en noodzaak van een Free-Wifispots 

 

14 

 

Beleidsplan inburgering WS 

Besluit 

1. De gemeenteraad te informeren over het uitstel van de invoering van de 
Wet inburgering via bijgevoegde informatiebrief. 

15 

 

Ontslag leden Cliëntenraad Werk en Inkomen Wassenaar 

Besluit 

1. Mevrouw Angelina de Bode, lid van de Clientenraad Werk en Inkomen 
Wassenaar op haar verzoek per e-mail 20 augustus 2020 ontslag toekennen 

met terugwerkende kracht en mevrouw de Bode hiervan in kennis te stellen 
conform een brief. 

2. Mevrouw Samentha van Kesteren, lid van de Clientenraad Werk en Inkomen 

Wassenaar op haar verzoek per e-mail 2 oktober 2020 ontslag toekennen 
met terugwerkende kracht en mevrouw van Kesteren hiervan in kennis te 
stellen conform een brief. 

16 

 

Convenant “Vroeg erop af!” 

Besluit 

1. Het convenant “Vroeg erop af” aan te gaan 

17 Geheimhouding Vaststellingsovereenkomst 

Besluit 

1. De als bijlage bij dit besluit gevoegde vaststellingsovereenkomst aan te gaan 
2. Ingevolge artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten 

aanzien van de als bijlage bij dit besluit gevoegde 
vaststellingsovereenkomst, op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel g 
van de Wet openbaarheid van bestuur voor de duur van 10 jaar vanaf het 
moment van dit besluit 

 
18 Voor de restauratie van de molen Windlust en de molenaarswoning in te 

stemmen om af te wijken van de bestaande inkoop strategie en af te wijken 

van het inkoopbeleid 

Besluit 



 

1. Af te wijken van het inkoopbeleid voor de restauratie van de molen die in 

2021 zal plaatsvinden. 
 

  

19 

 

Beantwoording raadsvragen van de heer Van Doeveren over het bericht in 

de Telegraaf ‘Werk aan Ivicke weer stopgezet’ van 2 december 2020 jl en 

informatiebrief 124. 

Besluit 

Parafenbesluit 10-12-2020 

2. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de heer Van 
Doeveren van de VVD d.d. 7 december 2020 over het bericht in de Telegraaf 

‘Werk aan Ivicke weer stopgezet’ van 2 december 2020 jl en informatiebrief 
124 vast te stellen en in handen te stellen van de griffier. 

20 

 

Reactie van het college op de zienswijze OR 

Besluit 

Parafenbesluit 11-12-2020 

 

1. De informatiebrief met de reactie van het college op de zienswijze OR vast 

te stellen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 5 januari 2021 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 
 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


