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Schriftelijke vragen 
ex Artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad Wassenaar 
 

 

Datum di 31 mei 2022 Datum verzending 8 juni 2022 

Uw kenmerk   Bijlage 6   
Ons zaaknummer Z/21/060656/304454   
    
Onderwerp   Herontwikkeling voormalig O&O-gebouw 

 
 
 
Geachte Raad, 

Door commissielid R. Zoutendijk van de DLW-fractie zijn op maandag 30 mei 2022 aanvullende 
vragen gesteld naar aanleiding van de beantwoording van eerdere vragen over het voormalige 
O&O-gebouw. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 

Inleidend Antwoord:  
Bedacht moet worden dat de herontwikkeling van het voormalig O&O-gebouw een particulier 

initiatief betreft. De gemeente Wassenaar is veelal in een toetsende rol betrokken bij deze 
herontwikkeling. Het vigerende bestemmingsplan is bepalend in de mogelijkheden voor aanpassing 
en gebruik van het pand en voor beschermd wonen is de centrumgemeente verantwoordelijk. 
Omdat mogelijk in de toekomst de wet wijzigt en ‘beschermd wonen’ een verantwoordelijkheid 

wordt van de individuele gemeenten is Wassenaar betrokken en kan een belang hebben bij het 
particuliere initiatief.  

Vraag 1.   Verzoek om toezending aan de gemeenteraad van de intentieovereenkomst met de 
desbetreffende partijen; 
 
Antwoord 1.  De intentieovereenkomst is als bijlage 1 bijgevoegd. 
 

Vraag 2.  Verzoek om toezending aan de gemeenteraad van de studie naar de financiële en 
maatschappelijke haalbaarheid van de voorziening voor beschermd wonen;  
 
Antwoord 2.  De financiële haalbaarheid wordt onderzocht door de zorgaanbieder het Leger des 
Heils (in samenwerking met de eigenaar) om zo te bezien of er een sluitende businesscase 
haalbaar is. Dit onderzoek is nog in volle gang. Ook de maatschappelijke haalbaarheid is niet 
afgerond; gesprekken met de buurt worden gevoerd. De uitkomst van de genoemde businesscase 

tussen partijen is niet openbaar. 
 

Vraag 3.  Verzoek om toezending aan de gemeenteraad van het onderzoek of de impuls van circa 
€ 1 miljoen is te financieren uit zgn. regionale middelen beschermd wonen 
 
Antwoord 3.  Dit onderzoek is niet afgerond. De centrumgemeente Den Haag is hierin leidend en 

bepalend.  
 
Vraag 4.  Verzoek om toezending aan de gemeenteraad van de omgevingsvergunning die is 
afgegeven voor de realisatie van 33 wooneenheden 
 
Antwoord 4.  De vergunning is toegevoegd als bijlage 2. 
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Vraag 5.  Verzoek om toezending aan de gemeenteraad van de dienstverleningsovereenkomst met 
GGD Haaglanden m.b.t. het toezicht in het kader van de Wmo 
 

Antwoord 5. De dienstverleningsovereenkomst m.b.t. het toezicht in het kader van de Wmo en de 

daarbij horende offerte 2022 zijn toegevoegd als bijlage 3a, 3b en 4. De centrumgemeente Den 
Haag heeft daarnaast een intensiveringspakket afgesloten met de GGD Haaglanden voor het 
toezicht op MO en BW (bijlage 5).  

De managementrapportage Toezicht Wmo GGD Haaglanden 2021 is toegevoegd in bijlage 6. Deze 
managementrapportage geeft inzicht in het toezicht op de Wmo, inclusief de bevindingen uit 
intensiveringspakket MO en BW, hiermee wordt voldaan aan de toezegging 405 (Rapportage 2021 
– Beschermd Wonen).  

  

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


