
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 20-04-2021 
Tijd 9:30 - 15:00 
Locatie De Paauw, Raadzaal 
Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 
Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder I. Zweerts de Jong, wethouder H. 

Schokker, wethouder K. Wassenaar, wethouder Bloemendaal, gemeentesecretaris 
H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur A. Oostermeijer (digitaal) en 
bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting Wethouder C. Klaver-Bouman afwezig 
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Opening 
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Openbare besluitenlijst 2021 
Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 13 april vast te stellen. 
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Raadsinformatiebrief; Voortgang verkoopproces Buurtweg 116 – Het 
Koffiehuisje 
Besluit 

1. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief m.b.t. Voortgang 
verkoopproces Buurtweg 116 – Het Koffiehuisje. 
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2e BOD Nieuwe woningmarktafspraken Regio Haaglanden 
Besluit 

1. In stemmen met het bijgaande BOD voor de regionale 
woningmarktafspraken en deze aan te bieden aan de voorzitter van de 
bestuurlijke tafel wonen. 

2. Kennis te nemen van de geactualiseerde woningbouwprogrammering die als 
basis dient voor het BOD en gedeeld wordt met de provincie. 
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Uitkomsten doelmatigheidsonderzoek Voorschoolse Educatie (VE) 
Besluit 

1. Kennis te nemen van de definitieve uitkomsten van het 
doelmatigheidsonderzoek Voorschoolse Educatie; 

2. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de uitkomsten van 
het doelmatigheidsonderzoek Voorschoolse Educatie. 

3. In 2021 één in plaats van twee doelmatigheidsonderzoeken te laten 
uitvoeren. 

6 Informatiebrief Inclusieagenda 
Besluit 

1. Met bijgevoegde informatiebrief de raad te informeren over de toezegging 
van de realisatie van een Inclusie agenda. 
 

7 Stand van zaken bouw nieuwe gymzaal Burmanlaan 
Besluit 

1. De informatiebrief over de stand van zaken bouw nieuwe gymzaal 
Burmanlaan vast te stellen. 
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Aanwijzingsbesluiten inzamelvoorzieningen huishoudelijk afval 
Besluit 

1. Voor de in Tabel A van bijlage 1 van het Overzicht verwerking zienswijzen 
genoemde 11 locaties te besluiten tot aanwijzing voor de plaatsing conform 
de ontwerpbesluiten van één of meer ondergrondse afvalcontainers. 

2. Voor de in Tabel B van bijlage 1 van het Overzicht verwerking zienswijzen 
genoemde 7 locaties uw besluit tot aanwijzing voor de plaatsing conform de 
ontwerpbesluiten van één of meer ondergrondse afvalcontainers of een 
milieuparkje aan te houden voor nader onderzoek. 

3. Voor de in Tabel C van bijlage 1 van het Overzicht verwerking zienswijzen 
genoemde 6 locaties af te zien van een besluit tot plaatsing conform de 
ontwerpbesluiten van één of meer ondergrondse afvalcontainers of een 
milieuparkje en alternatieve locaties te onderzoeken. 

4. De aanwijzingsbesluiten in werking te laten treden na afloop van de 
beroepstermijn, en in afwijking na de beslissing van de voorzieningenrechter 
als in de beroepstermijn een verzoek is gedaan om voorlopige voorziening te 
treffen. 

5. Voor 7 locaties, waarvan 1 voor een milieuparkje, alternatieven te 
onderzoeken. 

9 Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie 2020 
Besluit 

1. Bijgaande Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige 
Topografie 2020 vast te stellen. 

2. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie te verzoeken 
verbetermaatregelen uit te werken. 
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Informatieveiligheid: ENSIA Collegeverklaring en verbeterplan 
Informatiebeveiliging DigiD en  Suwinet 2020 
Besluit 

1. De collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2020 vast te 
stellen. 

2. Het verbeterplan Informatiebeveiliging Suwinet 2020 vast te stellen. 
3. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie te verzoeken de in het 

verbeterrapport genoemde maatregelen te treffen. 
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Besluit op Wob-verzoek over de bunker op landgoed Clingendael 
Besluit 

1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk toe te wijzen. 
 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 4 mei 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. 
 


