
 

 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 31-08-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter 

Aanwezigen 

Mevr. C. Klaver-Bouman 

Wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder I. Zweerts de Jong, wethouder H. 
Schokker, wethouder K. Wassenaar, wethouder Bloemendaal, gemeentesecretaris 

H. Oppatja, en bestuursondersteuner Y. van Boheemen 
 

  

1 Opening 

  

2 

 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar dd 13 juli 2021, 17 aug 2021 en 

24 augustus 2021 

Besluit: 

Besluitenlijsten B&W vergadering Wassenaar dd 13 juli, 17 augustus en 24 augustus 

2021 vast te stellen 
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Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 

Besluit: 

1. Het basisdocument Regiovisie vast te stellen; 

2. De Raad voor te stellen de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 vast te 

stellen en daarmee in te stemmen met: 

 

a. De leidende principes en ambities: 

• Normaliseren, versterken van het gewone opvoeden en opgroeien; 

• Jeugdigen en hun ouders/opvoeders zijn het uitgangspunt; 

• Kinderen groeien zo thuis mogelijk op, oplossingen dichtbij huis prevaleren; 

• Breed kijken, met integrale zorg tijdig en passend oplossen; 

• Duurzaam veilig opgroeien; 

• Jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen; 

• De beste hulp voor de beste prijs. 

b. De bovenregionale verantwoordelijkheden: 

• Rond gesloten jeugdhulp; 

• Gecertificeerde instellingen; 

• Continuïteitsvraagstukken bij zeer complexe hulpvragen (zoals Acute GGZ 

en eetstoornissen); 

 

c. De samenwerking met de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 

instellingen: 

• Twee maal per jaar via bestuurlijk overleg tussen gemeenten en een 

vertegenwoordiging van de jeugdhulpaanbieders (groot, middelgroot en 

kleiner), gericht op ontwikkelingen in het zorglandschap. 
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Regionale Beleidsvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Besluit: 

Voor kennisgeving aangenomen. 

  

5 

 

Evaluatie GR GGD en VT Haaglanden 

Besluit: 

De raad voor te stellen overeenkomstig bijgevoegde brief zijn zienswijze te geven 

over het startdocument ‘Evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden’. 
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Beantwoording vragen Regionale samenwerking Transitievisie Warmte 

Besluit: 

De beantwoording (laatste versie) van de schriftelijke vragen gesteld door de PvdA 

fractie vast te stellen. 
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Beantwoording raadsvragen d.d. 25 juni 2021 van de heer Menken van de 

VVD inzake handhaving bouwwerkzaamheden landgoed Rust en Vreugd. 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 25 juni 2021 gesteld door de heer 

Menken van de VVD inzake handhaving bouwwerkzaamheden op het landgoed Rust 

en Vreugd vast te stellen en in handen te stellen van de griffier. 
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Beantwoording schriftelijke vragen van de PVDA over Hondenbeleid strand 

Wassenaarse slag 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen over Hondenbeleid strand 

Wassenaarse slag, ingediend door de PvdA op 12 augustus 2021, vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen waterkaarten lokale waterrisico’s 

Besluit: 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de DITdus fractie vast te 

stellen. 

 

10 Mandaatbesluit Wassenaar DVO MO-Taken 

Besluit: 

1. Vaststellen van het Mandaatbesluit Wassenaar DVO MO-Taken. 

2. In te stemmen met de verlening van mandaat aan een coach/coördinator van de 

gemeente Wassenaar en het ondermandaat dat die coach/coördinator mag verlenen 

aan medewerkers in de eenheid (uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst 

I&A- en P&A-Taken). 
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Afwijken Inkoopbeleid en sluiten van een overbruggingsovereenkomst voor 

leerlingenvervoer WS 

Besluit: 

Af te wijken van het vigerende Inkoopbeleid in verband met het kort geding 

leerlingenvervoer en zittend Jeugd GGZ vervoer. 
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Eerste wijziging van het Reglement burgerlijke stand 2021 

Besluit: 

De Eerste wijziging van het Reglement burgerlijke stand 2021 vast te stellen. 

 

  



 

 

  

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 31 augustus 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. 

 


