
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 23-02-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie Teams 

Voorzitter wethouder C. Klaver-Bouman 

Aanwezigen 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 Burgemeester L. de Lange is afwezig 

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 16 februari vast te stellen. 
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Vaststellen controleplan Tozo WS 

Besluit 

1. Het controleplan Tozo vast te stellen 

 

4 Startnotitie deregulering 

Besluit 

1. In te stemmen met de Startnotitie Deregulering 

2. Het raadsadvies en concept raadsbesluit vast te stellen. 

5 Vaststellen Woonvisie Wassenaar 2021 – 2025 ‘Grip op Wonen’ 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde reactie op de ingekomen zienswijzen, 

conform bijlage 1; 

2. In te stemmen met de Woonvisie Wassenaar 2021 – 2025 ‘Grip op Wonen’ 

en deze voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

6 Planschadeverzoek Oostdorperweg 198 

Besluit 

1. Het advies van de SAOZ inzake de aanvraag om een tegemoetkoming in de 
waardevermindering van de woning aan de Oostdorperweg 198 te volgen en 
het verzoek om planschade d.d. 17 juli 2020 toe te wijzen; 
 

2. In te stemmen met de brief in de bijlage, met dien verstande dat daarmee 
het geleden planologisch nadeel als volgt in natura wordt gecompenseerd: 
a. de gemeente zal -voor eigen rekening- in een nieuw bestemmingsplan 

aan de woning (inclusief de aanbouw) de bestemming ‘eengezinswoning’ 
toekennen; 
b. de gemeente legt vóór 1 juli 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage; 
c. alsnog over te gaan tot vergoeding van het door de SAOZ begrote 



 

schadebedrag ad € 290.000, vermeerderd met de wettelijke rente over dit 

bedrag vanaf de dag na ontvangst van het planschadeverzoek indien buiten 
de macht van de aanvrager het ontwerp van dit bestemmingplan niet vóór 1 
juli 2022 ter inzage wordt gelegd en/of het bestemmingsplan niet vóór 30 
november 2023 onherroepelijk is geworden; 
 

3. het voor het in behandeling nemen van het verzoek verschuldigde recht 
(drempelbedrag ad € 300) terug te storten op de betaalrekening van de 

aanvrager. 

7 

 

Vrij geven voor inspraak van het ontwerp van de Verordening 

inwonersparticipatie gemeente Wassenaar 2020 

Besluit 

1. De raad voor te stellen de Verordening inwonerparticipatie gemeente 
Wassenaar 2020 vrij te geven voor inspraak. 

2. Het college neemt kennis van de tegenstem van wethouder De Ridder voor 
wat betreft het bepaalde in de voor inspraak vrij te geven verordening over 
de intrekking van de Referendumverordening Wassenaar 2014. 

8 Informatiebrief project Warenar 

Besluit 

1. Instemmen met de raadsinformatiebrief met betrekking tot de terug- en 

vooruitblik in het project Warenar en deze aan te bieden aan de Raad 
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over ventilatie scholen 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks d.d. 

15 februari met betrekking tot ventilatie scholen vast te stellen. 

 

10 Kostenbesparende maatregelen Jeugdhulp 

Besluit 

1. Bijgevoegd Raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de Raad 
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Tijdelijke verlenging Vluchtelingenopvang op landgoed Duinrell 2021- 2022 

Besluit 

1. In te stemmen met de reactie op verzoek van het COA om de opvang van 

asielzoekers op Duinrell te verlengen tot 15 maart 2022, met uitzondering 

van de periode 15 juni t/m 12 september 2021. 

2. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de verlenging van 

de tijdelijke opvang asielzoekers op Duinrell. 

 

12 Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleidsplan Wabo Wassenaar 2021 

– e.v. (VTH-beleidsplan). 

Besluit 

1. Het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleidsplan Wabo Wassenaar 

2021 – e.v. vast te stellen. 

2. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief 

 



 

13 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over het evaluatieverslag 

n.a.v. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht Wassenaar   

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks d.d. 
22 januari 2021 met betrekking tot het evaluatieverslag n.a.v. Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

Wassenaar vast te stellen 
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Raadpleegbrief Uitgangspunten inrichting nieuwe ambtelijke organisatie 

Besluit 

1. Instemmen met de raadpleegbrief Uitgangspunten inrichting nieuwe 

ambtelijke organisatie 

2. Deze in handen te stellen van de griffie. 
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Raadpleegbrief DVO 

Besluit 

1. De raad met bijgevoegde raadpleegbrief te vragen wensen en bedenkingen 

te uiten over het gastheerschap van MO, I&A en P&A. 

 

16 Reactie op Nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept-RES” 

Besluit 

1. De brief te verzenden aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

betreffende de Concept beantwoording Wensen & Bedenkingen. 

2. Ter informatie een afschrift van de brief aan de raad toesturen. 

 

17 Wob-verzoek nav klachtgesprek 

Besluit 

1. De verlangde informatie openbaar te maken. 

 

18 Informatiebrief gebouw aan de Zonneveldweg 55a Wassenaar 

Parafenbesluit 18-02-2021 

 

Besluit 

1. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief d.d. 18 februari 

2020. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 2 maart 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. 

 

 


