
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 23-03-2021
Tijd 9:30 - 13:30
Locatie De Paauw, Raadzaal
Voorzitter Dhr. L.A. de Lange
Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman (digitaal), wethouder I. 

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

Toelichting

1 Opening

2 Openbare besluitenlijst 2021
Besluit

1. De openbare besluitenlijst van 16 maart vast te stellen.

3 Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders Katwijk
Besluit

1. In te stemmen met de brief aan het college van Katwijk over de nota van 
uitgangspunten Valkenburgse Meer, Zijlhoek, De Woerd en de Tjalmastrook.

2. Deze brief ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

4 Subsidieverlening scoutingverenigingen
Besluit

1. Subsidies voor scoutingvereniging op de volgende manier vast te stellen:
o Per vereniging een vast bedrag van € 5.000 per jaar toekennen, 
gedurende de loop van het huidige subsidieplan, indien het minimumaantal 
leden 50 bedraagt;
o Voor 2021 een bedrag per lid van € 96,15 te verstrekken
o Het bedrag per lid wordt vastgesteld op basis van het aantal leden per 1 
oktober in het voorgaande jaar

2. Op basis van bovenstaande uitgangspunten te beschikken op de 
subsidieaanvragen van de verenigingen

5 Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Wassenaar 2014
Besluit

1. De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Wassenaar 2014 aan raad voor te leggen ter besluitvorming.

2. Het raadsvoorstel met de verordening ter verdere behandeling in handen te 
stellen van de griffier.

6 Bestuurlijke reactie geven op het rekenkamerrapport informatieveiligheid 
en privacy van gemeente en verbonden partijen
Besluit



1. Een bestuurlijke reactie te geven op het rapport van de 
Rekenkamercommissie WVOLV over informatieveiligheid en privacy van 
gemeenten en verbonden partijen met de bijgevoegde brief.

7 Vergoeding voor het behandelen van de aanvraag omgevingsvergunning 
voor de Rijnlandroute
Besluit

1. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de afronding van het 
dossier over het herrekenen van de vergoeding die aan Leiden is betaald 
voor het behandelen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
Rijnland route.

8 Informatiebrief TONK
Besluit
Parafenbesluit 19-03-2021

1. De informatiebrief over de TONK vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 30 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.


