
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 16-02-2021 

Tijd 9:30 - 15:45 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

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 

(digitaal), gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. 

Oostermeijer (digitaal) en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 9 februari vast te stellen. 

 

3 

 

Integrale aanpak sociale en psychische problemen Wassenaar 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met een integrale sluitende aanpak voor toenemende 

sociaal-psychische nood in Wassenaar. 

2. De financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2021. 

 

4 

 

Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Wassenaar 2020 

Besluit 

1. De raad voor te stellen om de Verordening afvoer hemel- en grondwater 

gemeente Wassenaar, 2021, inclusief bijlage A vast te stellen. 

 

5 

 

Raadsinformatiebrief Mee- en tegenvaller Jaarrekening 2020 - 

Ontwikkelingen Restwaardesystematiek 

Besluit 

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

 

6 Einde looptijd vGRP 

Besluit 

De raad voor te stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit; 

1. Het vigerende vGRP Wassenaar 2017-2022, voor wat betreft de 

maatregelplanning en het financiële deel te laten doorlopen tot en met 31 

december 2023; 

2. Het vGRP 2017-2021 Wassenaar in 2022/2023 te integreren in het volledige 

IWKp binnen de samenwerking Waterketen Leidse Regio. 

 

7 

 

Informatiebrief IHP 

Besluit 

1. Bijgaande raadinformatiebrief aan de gemeenteraad te verstrekken 

 



 

8 

 

Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal 2021 WS 

Besluit 

1. Het uitvoeringsplan 2021 van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 

(ZHC) vast te stellen. 

 

9 Beleidsplan inburgering WS 

Besluit 

1. In te stemmen met het beleidsplan inburgering 2022-2025 

2. De raad voor te stellen het Beleidsplan inburgering vast te stellen, het 
raadsvoorstel vast te stellen en in te stemmen met het concept raadsbesluit 

3. De raad voor te stellen de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal 

Domein Wassenaar vast te stellen 

10 

 

Collegevoorstel machtigingsbesluit toeslagenaffaire Wassenaar 

Besluit 

1. De Belastingdienst/Toeslagen te machtigen om gedupeerden te benaderen in 

kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 

2. De verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal 
van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht 
tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder) gemachtigde te 
ondertekenen 

3. De machtiging te verlenen aan de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 
Wassenaar (SMOW) en de in de machtiging genoemde werkzaamheden door 
SMOW uit te laten voeren 

4. De baten en lasten van dit voorstel op te nemen in de voorjaarsnota 2021 

11 

 

Een nieuw Sociaal Statuut Wassenaar. 

Besluit 

1. Het Sociaal Statuut gemeente Wassenaar 2021 vast te stellen 

 

12 Stand van zaken restauratie Korenmolen Windlust. 

Besluit 

1. De raad bijgevoegde informatiebrief aan te bieden met betrekking tot de 

stand van zaken restauratie molen Windlust. 

 

13 

 

Naamgeving aquaduct onder de Veenwatering 

Besluit 

1. In te stemmen met het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om aan het 

nieuwe aquaduct onder de Veenwatering, de naam “aquaduct Veenwatering 

” toe te kennen (BAG-type kunstwerk). 

2. Dit verzoek voor te leggen aan de Commissie Fysieke Leefomgeving met 

bijgevoegde raadpleegbrief. 

3. Als er op 15 maart 2021 geen wensen of bedenkingen uit commissie Fysieke 

Leefomgeving komen, is per deze datum het bovengenoemde besluit 

definitief. 

 

14 

 

Besluit Wob-verzoek (her)ontwikkeling terrein handelskwekerij Griffioen. 

Besluit 

1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk toe te wijzen en gedeeltelijk af te wijzen. 

 



 

15 Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid- 

Holland 

Besluit 

1. De raad bijgevoegde informatiebrief aan te bieden met betrekking tot  
Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid- 
Holland 

 
Vastgesteld in de vergadering gehouden op 23 februari 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. 

 


