
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 02-02-2021
Tijd 9:00 - 15:00
Locatie Teams
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, loco 
gemeentesecretaris A. Oostermeijer en bestuursondersteuner S. Derr

Toelichting Wethouder De Ridder is afwezig

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst 2021
Besluit

1. De openbare besluitenlijst van 26 januari vast te stellen.

3 Verslag Jeugdzorg (19-01)
Besluit

1. Het verslag over jeugdzorg van de bespreking van 19 januari vast te stellen

4 Informatiebrief  Zorgcampus Fase 2 Ridderlaan - Poortlaan
Besluit

1. De raad te informeren over het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
de ontwikkeling van de Zorgcampus fase 2 (Ridderlaan - Poortlaan) 
doormiddel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5 Uitbetaling voorschot ten gunste van de Stichting Centrum Management 
Wassenaar (Stichting CMW) 2021
Besluit

1. In te stemmen met het uitbetalen van een voorschot ter hoogte van €76.000,- 
ten gunste van de Stichting CMW en dit ten laste te brengen van de 
kostenplaats reclamebelasting.

6 Verlenging convenant Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (ZHW)
 Besluit

1. De samenwerking met de Stichting JGZ-ZHW te verlengen per 1 januari 2022 
voor 6 jaar met in achtneming van de voorgestelde aanbevelingen, middels in 
2021 op te stellen convenant.

7 Oninbaar verklaren openstaande vorderingen
Besluit

1. De in de bijgevoegde lijst genoemde openstaande vorderingen ad € 7.719,89 
oninbaar te verklaren en dit ten laste te brengen van de voorziening dubieuze 
debiteuren.



8 Verantwoordingsrapportage BAG 2020 WS
Besluit

1. Bijgaande Verantwoordingsrapportage Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen 2020 vast te stellen.

9 Ontwerpbestemmingsplan Stompwijckstraat
Besluit

1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan 
Stompwijckstraat, dit plan ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken 
en daarmee de voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wro te 
starten;

2. in te stemmen met de conclusie uit de notitie ‘aanmeldnotitie m.e.r. 
beoordeling Stompwijckstraat Wassenaar’ dat er geen sprake is van nadelige 
effecten op het milieu en dat het opstellen van een milieueffectrapportage 
(m.e.r) niet noodzakelijk is;

3. de gemeenteraad te informeren aan de hand van de bijgevoegde 
informatiebrief over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
Stompwijckstraat.

10 Mandaat Regionale Subsidie Jeugdformaat WS
Besluit

1. In te stemmen met de conceptbeschikking, op basis van artikel 4:23, 
derde  lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht, waarmee de 
afspraken worden bekrachtigd van een incidentele subsidie van € 19.190 aan 
de Stichting Jeugdformaat’ voor het verhogen van de productiviteit tegen 
aangepaste tarieven;

2. De directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te mandateren 
voor het namens de colleges van de H10 gemeenten ondertekenen van de 
beschikking tot het verlenen van subsidie aan Jeugdformaat (conform 
bijgevoegde subsidiebeschikking) ten bedrage van in totaal € 2.9 miljoen voor 
de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

11 Liquidatie van Stadsgewest Haaglanden
Besluit

1. In te stemmen met het schikkingsvoorstel van €275.000, in totaal voor alle 
gemeenten van Stadsgewest Haaglanden.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 9 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.


