
 

 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 17-03-2020 

Tijd 9:30 – 12:00 

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, 

gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. 

Oostermeijer (digitaal) en bestuursondersteuner S. Derr. 

Toelichting 
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Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 10 maart vast te stellen. 
 

3 

 

Grondprijsbrief 2020 WS 

Besluit 

1. De grondprijsbrief 2020 en daarmee de minimale (bouw)grondprijzen en 

bijbehorende methoden van grondprijsbepaling vast te stellen; 

2. De Raad te informeren over de Grondprijsbrief 2020 met de bijgevoegde 

informatiebrief 

 
4 

 

Toekomst Backershagenlaan 13 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde strategische uitwerking ten 
aanzien van de toekomst van Backershagenlaan 13 en de daarin omschreven 
scenario’s: 

• scenario 1: Backershagenlaan 13 in eigendom te houden en opnieuw over te 

gaan tot verhuur. 
• scenario 2: Backershagenlaan 13 af te stoten en daarmee af te wijken van 

het vastgestelde accommodatie- en erfgoedbeleid. 
2. Voorkeur uit te spreken voor scenario 2: Backershagenlaan 13 af te stoten en 
daarmee af te wijken van het vastgestelde accommodatie- en erfgoedbeleid. 

3. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet geheimhouding op te 

leggen op de bij dit voorstel behorende bijlagen. 
4. Het accommodatiebeleid en erfgoedbeleid aan te passen. 
 

5 

 

Aanpak zwerfafval: Zwerfafvalvisie 2020-2022 

Besluit 

1. In te stemmen met de Zwerfafvalvisie 2020-2022. 
2. In te stemmen met het plaatsingsbeleid voor afvalbakken in de openbare ruimte. 
3. Dit stuk als uitgangspunt nemen en een participatief Wassenaar zijn we Samen 
organiseren waarin input voor 2021 en 2022 wordt opgehaald. 
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Begroting 2021 GR KDB 

Besluit 

Aan de raad voor te stellen om een zienswijze naar voren te brengen over 

de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust- 

Duin- en Bollenstreek, conform het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit. 
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Cultuurbeleid 

Besluit 

De Raad voor te stellen de startnotitie Cultuurbeleid Wassenaar 2021-2024 vast te 

stellen en daarmee de uitgangspunten om te komen tot het nieuwe cultuurbeleid te 

bepalen. 
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Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Wassenaar 2014 

Besluit 

1. De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Wassenaar 2014 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming. 
2. Het raadsvoorstel met de verordening ter verdere behandeling in handen te 

stellen van de griffier. 
 

9 

 

Wassenaar als LHBTI gemeente 

Besluit 

De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over Wassenaar als LHBTI 
gemeente. 
 

10 

 

De vijfde wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 

Besluit 

De raad voor te stellen de Verordening tot vijfde wijziging van de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015 met 

terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 vast te stellen. 
 

11 Voortgang handhaving Ivicke 

Besluit 
Geheimhouding op te leggen ex artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet in 

samenhang met de uitzonderingsgronden zoals genoemd in artikel 10, tweede lid 
onder b. (financiële belangen) en g. (benadeling) Wet openbaarheid van bestuur ten 
aanzien van het in deze besloten vergadering behandelde inzake ‘Voortgang 
handhaving Ivicke’, beslispunt 2 en omtrent de stukken die in dit verband aan het 
college worden overgelegd; 
 

12 Zonnepanelen Sterrenbad 

Besluit 

1. De met Sportfondsen Nederland afgesloten (huur)overeenkomst(en) voor het 

zwembad Sterrenbad aan de Generaal Winkelman 2 te verlengen tot 1 juli 2028. 

2. Toestemming te verlenen aan Sportfondsen Nederland om zonnepanelen aan te 

laten leggen op (een deel van) het dak van het Sterrenbad (gemeentelijk 

eigendom). 

3. De SDE+ beschikking t.b.v. de meerjarige exploitatiesubsidie verkregen door de 

gemeente  op 20-12-2018 over te dragen aan Sportfondsen B.V. als eigenaar van de 

huidige grootverbruikersaansluiting. 

4. De voorwaarden voor het leggen en exploiteren van de zonnepanelen 



 

 

voorafgaand aan de daadwerkelijke plaatsing verder uit te werken waar rekening 

wordt gehouden met de exploitatiekosten van de gemeente. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 24 maart 2020 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


