
 

 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 30-06-2020 

Tijd 9:30 - 12:30 

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 23 juni vast te stellen. 

 

3 

 

Beantwoording raadsvragen DLW 

Besluit 

De beantwoording van de raadsvragen van DLW d.d. 9 juni 2020 inzake 

“schadeplichtigheid als gevolg van veroorzaken schade rond het strand Wassenaarse 

Slag” vast te stellen. 

 

4 

 

Doorstart herontwikkeling ANWB-Locatie 

Besluit 

Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie procestappen m.b.t. de herontwikkeling 

van de ANWB-Locatie 

 

5 

 

Beantwoording schriftelijke vragen (057) Ventilators tijdens hittegolf in 

verzorgingshuizen 

Besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door DITdus! d.d. maandag 22 

juni 2020 met betrekking tot  ventilators tijdens hittegolf in verzorgingshuizen vast 

te stellen. 

 

6 

 

Vaststellen Overzicht Uitvoeringsplannen Wassenaar 

Besluit 

1. Het overzicht Uitvoeringsplannen Wassenaar 2020-2021 vast te stellen 

2. Deze uitvoeringsplannen nu te verwerken in een overzicht, aan de hand van 

de ambities van opgave gericht werken, en met dit nadere overzicht te 

komen naar college en raad. 

 

7 

 

Inkoop jeugdhulp 2021 en 2022 WS 

Besluit 

1. In te stemmen met: 

a) De Inkoopleidraad jeugdhulp H10, 2021 ev 



 

 

b) De bij deze leidraad behorende bijlagen 1 t/m 5 Handboek, 

Ontwikkelovereenkomst, Resultaatovereenkomst, Administratieprotocol, 

Meten, duiden en oordeelsvorming 

c) Het aangaan- en desgewenst verlengen, wijzigen of beëindigen van 

overeenkomsten voor jeugdhulpproducten met jeugdhulpaanbieders en 

vrijgevestigden. 

2. De directeur van het Servicebureau Jeugd Haaglanden met de uitvoering van 

dit besluit te belasten. 

3. De raad informeren over de inkoop Jeugdhulp 2021 en verder, conform 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

8 

 

De beantwoording vragen gesteld door DLW met betrekking tot Midvliet en 

de Mediawet 

Besluit 

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

juni 2020 met betrekking tot Midvliet en de Mediawet vast te stellen. 

 

  

9 

 

Stand van zaken Actieplan jeugdhulp Wassenaar 2019-2021 en motie 97. 

Parafenbesluit 26-06-2020 

 

Besluit 

1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over het actieplan jeugdhulp Wassenaar 

2019-2021, stand van zaken, vast te stellen. De raad te informeren over het 

bijgevoegde document stand van zaken actieplan jeugdhulp 2019-2021; 

2. Met de bijgevoegde raadsinformatiebrief motie nummer 97 als afgedaan te 

beschouwen. 

 

10 

 

Gewijzigde besluitvormingsdocumenten Voorjaarsnota 2020 

Parafenbesluit van vrijdag 26-06-2020 

 

Besluit 

Akkoord te gaan met de gewijzigde documenten over de Voorjaarsnota 2020. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 7 juli 2020 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 
 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


