
 

 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 23-06-2020 

Tijd 9:30 - 12:20 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

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  

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 16 juni 2020 vast te stellen. 

 

3 

 

Maatschappelijke en financiële impact coronacrisis 

Besluit 

De raadsinformatiebrief over financiële en maatschappelijke impact corona vast te 

stellen en te versturen aan de raad. 

 

4 

 

Gemeentefonds 2020 

Besluit 

De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de gevolgen 

van de meicirculaire 2020 en de wijze waarop dit in de najaarsnota 2020 en de 

begroting voor 2021 e.v. verwerkt zal worden. 

 

5 

 

Aanvraag omgevingsvergunning bouwen appartementencomplex met 

parkeerkelder Havenkade nabij 71; is er juridisch correct geredeneerd in de 

brief van het college van 12 mei jl. hierover 

Besluit 

1. kennis te nemen van bijgevoegde brief; 
2. de raad voor te stellen om te besluiten op het bij de brief 

behorende afhandelingsvoorstel: “Een verklaring van geen bedenkingen is 

niet nodig”. 

6 

 

Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Paulides met betrekking 

tot de Groene Zone en Nota van Uitgangspunten. 

Besluit 

De schriftelijke vragen van raadslid Paulides te beantwoorden. 

 
7 

 

Verzoek om opheffing van geheimhouding 

Besluit 

1.  het besluit inzake ‘Verzoek om opheffing geheimhouding’ (dossiernummer: 

4473; Extern Zaak ID: Z/20/040895/188919; agendapunt: 5.f.1) d.d. 2 juni 

2020 in te trekken; 



 

 

2. de raad te laten beslissen op het verzoek om opheffing van de 

geheimhouding ten aanzien van het ‘raadsvoorstel en raadbesluit ‘Dossier 

instandhoudingsplicht monument’’; 

3. de raad te laten beslissen op het verzoek om opheffing van de 

geheimhouding ten aanzien van het in de besloten vergadering van het 

college van 20 augustus 2019 behandelde inzake ‘geheimhouding 

monument’, inclusief de stukken die in dat verband aan het college zijn 

overgelegd, ter zake waarvan het college zich tot de raad heeft gericht; 

4. het verzoek om opheffing van de geheimhouding aan de raad door te 

sturen; 

5. de raad te adviseren om het verzoek om opheffing van de geheimhouding 

ten aanzien van het ‘raadsvoorstel en raadbesluit ‘Dossier  

instandhoudingsplicht monument’’ en het in de besloten vergadering van het 

college van 20 augustus 2019 behandelde inzake ‘geheimhouding 

monument’, inclusief de stukken die in dat verband aan het college zijn 

overgelegd, ter zake waarvan het college zich tot de raad heeft gericht, af te 

wijzen. 

6. ten aanzien van het stuk genaamd ‘Memo toelichting verzoek opheffen 

geheimhouding 23 juni 2020’ geheimhouding op te leggen op grond van art. 

25 en art. 55 Gemeentewet. 

7. ten aanzien van het stuk genaamd ‘Collegevoorstel verzoek opheffing 

geheimhouding 23 juni 2020’ geheimhouding op te leggen op grond van art. 

25 en art. 55 Gemeentewet. 

 

8 

 

Schriftelijke vragen Stikstofproblematiek in relatie tot Valkenburg 

Besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door DLW d.d. woensdag 10 

juni 2020 met betrekking tot stikstofproblematiek in relatie tot Valkenburg vast te 

stellen. 

 

9 Voorschoten en Wassenaar én Werkorganisatie Duivenvoorde gaan anders 

werken en organiseren 

1. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het proces om taken die 
gestoeld zijn op gemeentespecifieke ambities en opgaven bij de gemeenten 
Wassenaar of Voorschoten onder te brengen en om taken die een 
gezamenlijke meerwaarde hebben uit te laten blijven voeren door de WODV. 
Het college wordt gevraagd om kennis te nemen van de bijgevoegde 

stukken; 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde informatiebrief te informeren 

op woensdag 24 juni; 
3. Het AB van de WODV overeenkomstig te berichten; 
4. Het voorgestelde communicatietraject (informeren personeel, bericht op 

Pepper, informeren pers) vast te stellen. 
 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 30 juni 2020 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 


