
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 19-01-2021 

Tijd 9:30 - 15:30 

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  
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Opening 
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Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 12 januari vast te stellen. 
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Regeling meerkosten corona voor aanbieders in het kader van de Jeugdwet 

WS 

Besluit 

1. In te stemmen met de Regeling meerkosten corona 2020 en daarmee het 

vergoeden van de meerkosten van gecontracteerde aanbieders (regionaal 
gecontracteerd en gecontracteerd middels het Landelijk Transitie 

Arrangement) binnen de Jeugdwet als gevolg van de coronacrisis op basis 
van de landelijke richtlijn. 

2. In te stemmen met de voorwaarden zoals omschreven in het addendum 
meerkosten 

3. corona, te weten: 
o De periode van vergoeding: 15 maart tot en met 31 december 2020; 
o De begrenzing van de compensatie tot nooit meer dan het maximum van 

de vergoeding van het Rijk aan de gemeente. Indien de toegekende 
aanvragen het maximumbudget overtreffen zal naar rato worden toegekend. 

4. De kosten van € 32.000 te vergoeden uit de via het coronabudget 
beschikbaar gestelde gelden. 

5. De uitvoering van de Regeling en de communicatie hierover te beleggen bij 
het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 
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Definitieve keuze verwerking restafval 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met een publieke samenwerking met HVC per 1-1-2022 
door Avalex, ten behoeve van de verwerking van de huishoudelijke 
afvalstromen fijn en grof huishoudelijk restafval en gft. 

2. Akkoord te gaan dat het bestuur Avalex voornemens is om over te gaan tot 
het verwerven van de daartoe benodigde aandelen, te financieren uit de dan 
lopende begroting van Avalex en zich daarmee gelijk te verbinden aan de 
hierbij behorende garantstelling. 

3. Akkoord te gaan dat het bestuur Avalex voornemens is deze garantstelling 
Avalex uit te splitsen over de zes deelnemende gemeenten, op basis van de 



 

door HVC gehanteerde rekenwijze bij aanvang van de samenwerking. Ook 

de garantstellingsprovisie die de gemeenten ontvangen zal op dezelfde basis 
jaarlijks aan de gemeenten worden uitgekeerd. 

4. De raad de mogelijkheid te geven tot het uitbrengen van de wensen en 
bedenkingen. 

5. Het bijgevoegde raadsvoorstel in handen van de griffier te stellen. 
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Decembercirculaire 

Besluit 

1. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

gevolgen van de decembercirculaire 2020 en de wijze waarop dit in de 

jaarrekening over 2020 en de begroting voor 2021 e.v. verwerkt zal worden. 
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Begroting Bloemcampschool 2021 

Besluit 

1. Aan de raad ter goedkeuring voor te leggen de begroting 2021 van de 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar. 
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Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, 

alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2021 

Besluit 

1. Het “Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor 
honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2021” vast te stellen. 

2. De informatiebrief over het aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. 

losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 
2021 vast te stellen. 
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Alliander: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 

januari 2021 

Besluit 

1. In te (laten) stemmen met de agendapunt 2 (benoeming tot lid van de Raad 
van Commissarissen) van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 20 
januari a.s.; 

2. Beslispunt voor de burgemeester: 
De burgemeester machtigt de heer mr. M. Cramwinkel, wethouder van de 
gemeente Voorschoten, om namens hem de gemeente Wassenaar te 
vertegenwoordigen tijdens de  hiervoor onder 1 genoemde buitengewone 

aandeelhoudersvergadering en stemrecht uit te oefenen. 
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Vervolg uitvoering samenwerkingsovereenkomst Limes Bubble Barrier 

Besluit 

1. Een verlenging van de Samenwerkingsovereenkomst “Limes Bubble Barrier” 
met bijgevoegde allonge te ondertekenen. 

2. 10 jaar lang, een jaarlijks bijdrage van € 4.500 te doen om de Bubble 
Barrier te realiseren. 

Beslispunt voor de burgemeester: 



 

1. Kees Wassenaar te machtigen om de onder 1 genoemde allonge te 

ondertekenen. 
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Benoeming plaatsvervangend lid Toetsingscommissie Voorrangsverklaring 

Besluit 

1. Op basis van de Huisvestingsverordening Wassenaar 20219, Artikel 1.1. en 

Artikel 4.1 lid a de hieronder genoemde leden voor de toetsingscommissie te 
benoemen; Mevrouw L. de Jong. 
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1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek 

Besluit 

1. In te stemmen met het besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek conform het als bijlagen bij dit besluit 

behorende voorstel van het dagelijks bestuur van de Kust-, Duin- en 

Bollenstreek, onder de voorwaarde dat de raad toestemming verleend voor 

de wijziging. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 26 januari 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. 

 

 


