
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 08-12-2020 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

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 (digitaal) en bestuursondersteuner S. Derr 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 1 december vast te stellen. 

 

3 

 

Dashboards sociaal domein 

Besluit 

1. De raad met bijgaande informatiebrief te informeren over de dashbords 

sociaal domein 

 

4 

 

Informatiebrief Aandacht voor Elkaar 

Besluit 

1. De informatiebrief Aandacht voor Elkaar vast te stellen. 

 

5 

 

Kerntakendiscussie: het proces in relatie tot de kadernota 2022 en opzet 

sessie 12 januari 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de bijlage “een kerntakendiscussie : het proces in 

relatie tot de kadernota 2022” 

2. De indeling van de begrotingsopzet 2022-2025, ondanks de wens tot 

aanpassing, gezien de aangevoerde argumentatie, gelijk te houden aan de 
voorgaande jaren uit de coalitieperiode en een eventuele wijziging in de 
indeling niet eerder door te voeren dan in de begroting 2023-2026 

3. In te stemmen met de voorgelegde planning tot aan de kadernota 
4. In te stemmen om op 19 januari 2021 een sessie te houden met het college 

op basis van begrotingsinformatie op taakniveau 

6 Bestuurlijke Afspraak Voortgang locatie Valkenburg d.d. 5 maart 2020 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de brief de Minister van BZK en Staatssecretaris van 

BZK inzake de bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg, 5 maart 

2020 



 

2. Akkoord te gaan met de informatiebrief over de Voortgang bestuurlijke 

afspraak locatie Valkenburg 

7 

 

Notitie kapitaalgoederen Fysieke Leefomgeving 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de notitie kapitaalgoederen fysieke leefomgeving; 

2. Het huidig beschikbaar instandhoudingsbudget kaderstellend te houden voor 

2021; 
3. In 2021 instandhoudingskaders d.m.v. een beheervisie fysieke leefomgeving 

op te laten stellen; 
4. In 2022 een nota kapitaalgoederen fysieke leefomgeving op te stellen; 
5. In 2022 instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke 

leefomgeving op te stellen; 
6. De raad te informeren over de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving door 

middel van een  presentatie in het 1e kwartaal van 2021 (vooralsnog 
ingepland op 19 januari). 

8 Cultuurbeleid 

Besluit 

1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de tekst van de Ontwerp 

Cultuurnota ‘Rijk aan Cultuur’ Wassenaar 2021 en deze vrij te geven voor 

inspraak; 

2. En kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Cultuurnota Wassenaar 

2021-2024. 

 

9 B&W voorstel vervanging verkiezingsborden gemeente WS 

Besluit 

1. De huidige traditionele houten verkiezingsborden te vervangen door 

moderne verkiezingsborden met voorbedrukte posters van de deelnemende 

politieke partijen. 

2. Het aantal verkiezingsborden terug te brengen van 11 naar 6. 

10 

 

Informatiebrief “Memo Baatbelasting” 

Besluit 

1. De raad met bijgaande brief te informeren over de memo baatbelasting 

 

11 Vaststelling bestemmingsplan ‘Ammonslaantje naast 39’ 

Besluit 

1. De raad door middel van bijgaand raadsvoorstel (bijlage 4) voor te stellen te 

besluiten overeenkomstig de beslispunten 2 t/m 6 hieronder; 

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde reactie op de ingekomen zienswijzen, 

conform bijlage 1; 

3. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan, 
conform bijlage 2; 

4. Bestemmingsplan ‘Ammonslaantje naast 39’ met de digitale planidentificatie 
NL.IMRO0629.BPAmmonslnnst39-VG01 (gewijzigd) vast te stellen, conform 
bijlage 3; 

5. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om 
ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan aan 
te brengen; 

6. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het 
plangebied geen exploitatieplan vast te stellen; 



 

7. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de aanvrager. 

12 

 

Parafenbesluit 

Besluit 

Parafenbesluit 02-12-2020 

1. De informatiebrief Invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 15 december 2020 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 

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

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 


