
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 31-03-2020 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman (digitaal), 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 
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BW regelingen Corona 

Besluit 

1. Regiotaxi: Instemmen met de voorgestelde coulanceregeling Regiotaxi 

Haaglanden van de MRDH 

2. Regiotaxi: Instemmen met de gestelde randvoorwaarden. 

3. Leerlingenvervoer: Onder voorwaarden in te stemmen met het verzoek van Van 

der Wijst. Voor de periode 16 maart tot 6 april kan Van der Wijst Personenvervoer 

een factuur sturen  van 80% van de gemiddelde kosten leerlingenvervoer. De 

voorwaarden zijn: 

• Na afloop van deze periode wordt een berekening gemaakt van de 
werkelijke kosten in deze periode;  

• Er vindt een verrekening plaats met tegemoetkomingen en compensaties die 
het bedrijf kan ontvangen uit landelijke regelingen;  

• Transparant en verifieerbaar rapporteren over werkelijk gemaakt kosten en 

verkregen tegemoetkomingen en compensaties. 

4. Leerlingenvervoer: Van der Wijst Personenvervoer schriftelijk te informeren 

Doorbetaling leerlingenvervoer. 

5. WMO huishoudelijke ondersteuning: Het Rijk heeft in afstemming met de VNG, 

een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders o.a. maatschappelijke 

ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk 

geval 1 juni 2020. 

6. WMO huishoudelijke ondersteuning De uitvoeringsorganisatie de ruimte te geven 

de VNG-beleids lijn in samenwerking de regiogemeenten te communiceren naar de 

aanbieders van H6 en H2. 

7. De Wassenaarse Krant De komende 11 weken De Wassenaarse Krant drie 

pagina’s laten verzorgen rondom corona, vanuit de gemeente. Dit staat los van de 

gebruikelijke 

gemeenterubriek. De kosten hiervoor bedragen in totaal €17.745,- ex btw. 

8. Informatiebrief “Lokale stand van zaken rondom coronavirus gemeente 

Wassenaar 1 april 2020” te verzenden aan de raad. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Hagen iz coronavirus 

Besluit 



 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Hagen d.d. 14 maart 

2020 met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning tijdens coronacrisis vast te 

stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen VVD over coronavirus 

Besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de VVD op 15 maart 2020 

over de gevolgen van de Corona crisis voor onze ondernemers. 
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Vaststellen openbare besluitenlijst 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 24 maart vast te stellen. 
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Verkoop pand Hangarweg 10. 

Besluit 

Toestemming te verlenen voor verkoop van het pand aan het adres Hangarweg 10 

(kadastraal bekend gemeente Wassenaar, sectie B, nummers 11191 en 11211). 
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Concept-brief CO2 reductie MRDH 

Besluit 

Instemmen met de concept-brief aan de MRDH mbt. CO2 reductie 
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Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO mbt verkeerssituatie 

Johan de Wittstraat – Van Zuylen van Nijeveltstraat en verkeerssituatie 

Stoeplaan 

Besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA d.d. vrijdag 13 

maart 2020 met betrekking tot Schriftelijke vragen ex art 36 RvO 140 raadslid 

Beerepoot over gevaarlijke verkeersituatie voor fietsers kruising Johan de Wittstraat 

en een boom in fietspad Stoeplaan vast te stellen. 
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Raadsinformatiebrief over de stand van zaken Instandhoudingsplicht huize 

Ivicke 

Besluit 

1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken Instandhoudingsplicht huize 

Ivicke vast te stellen en in handen te stellen van de raadsgriffier. 
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Wijziging normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

2015 gemeente Wassenaar. 

Besluit 

1. De raad voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar met terugwerkende 

kracht tot en met 1 april 2020 vast te stellen, waarbij vóór die datum ingediende 

aanvragen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. 

2. De raad voor te stellen de nieuwe BENG-normen zodra deze conform het nieuwe 

Bouwbesluit zijn vastgesteld, in een volgende wijziging van de verordening op te 

nemen. 

3. Het besluit van 3 maart in te trekken. 
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Informatiebrief lokale stand van zaken rondom het coronavirus gemeente 

Wassenaar 

Parafenbesluit van 25-03-2020 

 

Besluit 

De informatiebrief lokale stand van zaken m.b.t. coronavirus gemeente Wassenaar 

week 13 te versturen 
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B&W ontslag en benoeming nieuwe leden Cliëntenraad Werk en Inkomen 

Wassenaar 

Besluit 

1. De voorzitter Clientenraad Werk en Inkomen Wassenaar op zijn verzoek per e-

mail 21 januari 2020 ontslag toekennen, per heden, en hem hiervan in kennis te 

stellen conform bijgaande brief. 

2. Twee nieuwe leden te benoemen als nieuw lid Clientenraad Werk en Inkomen 

Wassenaar per heden, voor een periode van vier jaar en hen hiervan in kennis te 

stellen per brief. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 7 april 2020 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 

 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


