
 

 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 24-11-2020 

Tijd 9:30 - 15:00 

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 (digitaal) en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  
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Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 17 november vast te stellen. 

 

3 Zonevergoeding september 2020 t/m 15 maart 2021 Regiotaxi Haaglanden 

Besluit 

1. In te stemmen met het voorstel van de MRDH waarin zij, als gevolg van de 

COVID-19 crisis, een voorstel doen voor een afwijkende zonevergoeding 

voor de Regiotaxi Haaglanden voor de periode van 1 september 2020 tot en 

met 15 maart 2021. 
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Aanwijzing werkgeversvertegenwoordiger(s) in Lokaal Overleg 

Besluit 

1. De gemeentesecretaris aanwijzen als vertegenwoordiger van de werkgever 

binnen het Lokaal Overleg 

2. De loco secretaris(sen) in volgorde van vervanging aan te wijzen als 
vertegenwoordiger van de werkgever binnen het Lokaal Overleg bij 

ontstentenis of belet van de secretaris 
3. De werkgeververtegenwoordiger binnen het Lokaal Overleg te mandateren 

tot het overeenkomen en namens het college sluiten van een Reglement 
Lokaal overleg zoals bedoeld in artikel 12.3 van de Cao Gemeenten 
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Verlening omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan ten behoeve van 35 woningen en een parkeerkelder op 

het perceel Havenkade 71 

Besluit 

1. in te stemmen met bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 

1); 

2. akkoord te gaan met het verlenen van de omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwplan (bijlage 
2), onder het voorbehoud dat dit akkoord pas geldt vanaf het moment dat 
de omgevingsdienst definitief akkoord is gegaan met de 
stikstofdepositieberekening voor het project; 



 

 

3. vóór de verlening van de omgevingsvergunning een anterieure 

overeenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar 
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Startnotitie Scenariostudies Locaties Gemeentewerf/-kantoor en Kerkehout 

Besluit 

1. In te stemmen met de Startnotitie Scenariostudies Locaties Gemeentewerf/-

kantoor en Kerkehout. 

2. De startnotitie aan commissie en raad ter vaststelling aan te bieden. 
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Who-verzoek/Wob-verzoek (niet) vernoemen straat naar G. van Barneveld 

(verzetsstrijder) 

Besluit 

1. Grotendeels medewerking te verlenen aan hergebruik van 

overheidsinformatie. 

2. Documenten met verlangde informatie geheel of grotendeels openbaar te 

maken om medewerking aan hergebruik mogelijk te maken. 
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Tussenrapportage “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd” 

Besluit 

1. De raad met bijgaande brief te informeren over de tussenrapportage 

‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. 
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Transitie en opbouw 

parafenbesluit 18-11-2020 

 

Besluit 

1. Het bedrijfsplan Wassenaar vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 1 december 2020 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


