
Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar
Datum 30-03-2021
Tijd 9:30 - 13:30
Locatie De Paauw, Muzenzaal
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 23 maart vast te stellen.

3 Den Deijlschool als vaccinatielocatie
Besluit

1. De voormalige Den Deijlschool tot aan het einde van het jaar 2021 
beschikbaar te stellen als vaccinatielocatie voor de dagen die nodig zijn.

4 Beperking effecten voor de jaarrekening als gevolg van de controle op 
regionale corona maatregelen
Besluit

1. Geen gebruik te maken van artikel 5.2 van het addendum “Financiering 
ongedekte kosten corona crisis”

2. Het SbJH te mandateren om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met 
de diverse zorgaanbieders inzake de addenda die te maken hebben met de 
coronacrisis

3. Het addendum op het administratieprotocol inzake afwijkende zorg door 
corona te verlengen tot en met 31 december 2021. Dit onder de voorwaarde 
dat einddatum wordt bijgesteld conform de richtlijnen van het RIVM

4. Het “Addendum bij Raamovereenkomst landelijke inkoopafspraken” zoals 
deze op 21 januari 2021 gepubliceerd door de VNG vast te stellen

5 Informatiebrief project Warenar
Besluit

1. Instemmen met de raadsinformatiebrief met betrekking tot het proces van 
besluitvorming en voortgang in het dossier Warenar

6 Start voorbereiding van het bestemmingsplan Wassenaarseweg 220 
(ANWB-locatie).
Besluit

1. De raad voor te stellen:
conform de door de raad op 23 september 2013 vastgestelde 



procesbeschrijving bestemmingsplan het startdocument “Herontwikkeling 
bestemmingsplan ANWB-locatie, Wassenaarseweg 220” vast te stellen, 
inhoudende onder meer dat:
a) Het aantal m² BVO maximaal 54.000 m² BVO (exclusief half verdiepte 

parkeergarage) zal bedragen;
b) Er 400 t/m 425 woningen gerealiseerd zullen worden waarvan 25% 

sociaal;
c) De maximale bouwhoogte van de nieuwe gebouwen varieert van 26 t/m 

47 meter conform de bouwenvelop in het stedenbouwkundig kader;
d) Er naast woningen ook ruimte is voor (commerciële) voorzieningen;
e) Er bij de planuitwerking ruim aandacht wordt geschonken aan 

duurzaamheid, klimaat adaptie o.a. door de aanleg van groen, en natuur 
inclusief bouwen;

f) Het nemen van een voorbereidingsbesluit niet noodzakelijk is;
g) De procedure aanvangt met de terinzagelegging van een 

ontwerpbestemmingsplan.
h) Dat met de vaststelling van dit startdocument en stedenbouwkundig 

kader de op 27 november 2018 door de raad vastgestelde startnotitie 
herontwikkeling ANWB-locatie Wassenaarseweg 220 + 
stedenbouwkundig kader komen te vervallen.

2. Het ontwerp van het bijgevoegde raadsvoorstel en – besluit in handen te 
stellen van de griffier voor verdere behandeling door de gemeenteraad.

3. Het presidium voor te stellen om in of voorafgaand aan de 
commissievergadering van 19 april tijd te reserveren voor een toelichting op 
het plan door ABB Bouwgroep B.V.

7 Richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum De Paauw
Besluit
De raad voor te stellen:

1. De volgende richtinggevende uitspraken te doen voor het toekomstig 
gebruik van De Paauw:
a) het pand De Paauw te gaan gebruiken als volwaardig bestuurscentrum 

(raad, griffie, college & beleidsambtenaren);
b) af te zien van een uitbreiding om alle ambtenaren te kunnen huisvesten 

in De Paauw;
c) de horecafunctie niet binnen het bestaande pand te accommoderen;
d) het archief in tegenstelling tot een eerder besluit uit te plaatsen;
e) een lift te realiseren voor het bevorderen van de toegankelijkheid en 

nader te bepalen waar deze voorziening het meest effectief is en het 
minst de waarden aantast.

2. Een delegatie samen te stellen die de raad als gebruiker van het pand kan 
vertegenwoordigen
in overleggen voor het definitieve huisvestingsplan.

8 Zienswijze begroting 2022 MRDH
Besluit

1. De raad te adviseren bijgaande zienswijzebrief te verzenden over de 
ontwerpbegroting MRDH 2022 en de ontwerpbeleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen 2021.

2. Bijgaande adviesnota in handen te stellen van de griffier voor verdere 
behandeling.



9 Verslag Openbare Orde en Veiligheid 2020
Besluit

1. Het “Verslag Openbare Orde en Veiligheid 2020” vast te stellen.
2. De informatiebrief naar de raad over het verslag Openbare Orde en 

Veiligheid 2020 vast te stellen.

10 Verlenging pilot thuis trouwen
Besluit

1. De raad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over de verlenging 
pilot “Vertrouwd thuis

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 06 april 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.


