
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 06-04-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

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, wethouder 

Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur 

A. Oostermeijer (digitaal) en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

2 

 

Portefeuilleverdeling 

Besluit 

1. Communicatie gaat naar de portefeuille van de burgemeester. 
2. Het dossier Warenar blijft in de portefeuille van wethouder Bloemendaal. 

Wethouder Schokker blijft ook betrokken bij de Warenar m.b.t. vastgoed. 
3. Burgerparticipatie aanpassen naar inwonerparticipatie. 
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Openbare besluitenlijst 2021 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 30 maart vast te stellen. 

 

4 Inzet flexibel seizoensgebonden toezichthouders 2021 

Besluit 

1. Kennisnemen van de terugblik over de inzet van het extra toezicht in 2020. 

2. Instemmen met het continueren van de inzet van extra flexibele 

toezichthouders voor seizoensgebonden inzet.  

3. Bij instemming een bedrag van € 76.500,- incidenteel op te nemen in het 

coronabudget ten behoeve van flexibele inzet van toezichthouders. 
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Raadsinformatiebrief met betrekking tot tussentijdse rapportage Avalex 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de “Nota beantwoording wensen en bedenkingen” van 
het bestuur 
van Avalex met betrekking tot definitieve keuze verwerking restafval. 

2. De raadsinformatiebrief met betrekking tot de tussentijdse rapportage 
Avalex vast te stellen. 
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Beantwoording Art. 36 vragen over de WODV van Hart voor Wassenaar 

Besluit 

1. Bijgevoegde beantwoording vast te stellen en te versturen aan de griffie 
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Wijziging van de Financiële Verordening Wassenaar 2018 in verband met 

aanpassen restwaardesystematiek en beleid met betrekking tot mutatie 

reserves. 

Besluit 

De Raad voor te stellen: 

1. De Verordening tot derde wijziging van de Financiële verordening Wassenaar 
2018 vast te stellen. 

2. De aangepaste nota Activabeleid vast te stellen. 

8 

 

Aanwijzen directeur publieke gezondheidszorg van de GGD (DPG)  WS 

Besluit 

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD (DPG) met onmiddellijke 

ingang aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de 

Wet kinderopvang, hetgeen tevens omvat het toezicht op de naleving van 

de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde 

regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet. 

2. De DPG toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te 

machtigen om onder verantwoordelijkheid van de DPG op te treden als 

toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke 

gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of 

krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang. 

 

Beslispunten burgemeester: 

3. De DPG mandaat te verlenen om de bevelen te geven die nodig zijn voor de 

beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, 

indien daardoor een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van 

het virus Sars-Cov-2 ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 

58n van de Wet publieke gezondheid. 

4. De DPG toe te staan in zijn plaats één of meerdere medewerkers 

ondermandaat te verlenen om in zijn plaats bevelen te geven. 
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Advies over de aanwijzing als rijksmonument van het Fusillade- en 

herdenkingsterrein Waalsdorpervlakte te Wassenaar 

Besluit 

1. Het advies van de Commissie voor Welstand en Cultureel erfgoed over te 

nemen en positief advies uit te brengen aan de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed in het kader van de aanwijzingsprocedure voor de 

Fusillade- en herdenkingsterrein Waalsdorpervlakte; gelegen aan het 

verlengde van de Oude Waalsdorperweg te Wassenaar (kadastraal bekend G 

3508). 

 

10 Naamgeving fietspad-10 op de Waalsdorpervlakte 

Parafenbesluit van 31-03-2021 

Besluit 

1. In te stemmen met het verzoek van het Erepeloton Waalsdorp, om aan het 

fietspad-10 op de Waalsdorpervlakte, de naam “Pieter Kuijtpad” toe te 
kennen (Bag-type weg). 

2. Dit verzoek voor te leggen aan de Commissie Fysieke Leefomgeving met 
bijgevoegde raadpleegbrief. 



 

3. Als er op 19 april 2021 geen wensen of bedenkingen uit commissie Fysieke 

Leefomgeving komen, is per deze datum het bovengenoemde besluit 
definitief. 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 13 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. 

 


