
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 25-05-2021 

Tijd 9:30 - 15:30 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, 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  

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 18 mei vast te stellen. 
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Financiële tegemoetkoming voor de buurtcentra in Wassenaar 

Besluit 

1. De buurtcentra in Wassenaar financieel met €5.500 per kwartaal, totaal € 

11.000 (2 kwartalen), tegemoet te komen na inkomstenverlies door de 

Covid-19 (Corona) crisis, waardoor het mogelijk is om de huur te betalen. 

2. Kennis te nemen van de daarvoor gestelde randvoorwaarden 

3. Vooruitlopend op de besluitvorming van de voorjaarsnota direct € 11.000 

beschikbaar te stellen voor het veiligstellen van het voortbestaan van de 

buurtcentra in Wassenaar. 
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Sociaal raadslid 

Besluit 

1. Vooruitlopend op de besluitvorming van de voorjaarsnota € 20.625 

beschikbaar te stellen voor het inzetten van de sociaal raadsvrouw, om de 

juridische kennis te borgen. 
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Jaarverslag leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 

schooljaar 2019-2020 

Besluit 

1. Het jaarverslag leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 

schooljaar 2019-2020 vast te stellen. 

2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het jaarverslag 

leerplicht-RMC 2019 2020 te informeren 
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Beantwoording schriftelijke vragen DITdus! iz uitvoering participatiewet 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door DITdus! d.d. 30 

april met betrekking tot Uitvoering Participatiewet art 36b, individuele 

studietoeslag vast te stellen 
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Samenwerkingsovereenkomst laaggeletterdheid / WEB 2021, Regio ZHC 

WS 

Besluit 

1. Met gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, 

Voorschoten en Zoetermeer de samenwerkingsovereenkomst 

laaggeletterdheid/ WEB 2021 aan te gaan, met als doel om de 

samenwerking te versterken, waarin het volgende wordt afgesproken: 

a. er is een duidelijke rol- en taakverdeling tussen partijen; 

b. afspraken over het uitvoeren van de werkzaamheden op het dossier Wet 

Educatie Beroepsonderwijs; 

c. wat de verhouding is tussen het regioplan, regionaal jaarplan en lokaal 

jaarplan; 

d. hoe het besluitvormingsproces eruit ziet; 

e. welke overlegstructuren er zijn, bestuurlijk en ambtelijk; 

f. de inzet en verantwoording van de middelen. 

2. De inzet van de regiocoördinator voor de periode 2021 tot en met 2024 te 
financieren vanuit de decentralisatie uitkering laaggeletterdheid. 
De burgemeester besluit: 
Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet volmacht te verlenen 
aan wethouder Zweerts de Jong, om namens de gemeente Wassenaar de 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

8 De aanschaf van het leermanagementsysteem 

Besluit 

1. Af te wijken van het Inkoopbeleid 2019 om het tijdig aanschaffen van 

een leermanagementsysteem mogelijk te maken. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 1 juni 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. 

 


