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LEGENDA

Uitgevoerd/in uitvoering,
op schema
Niet opgepakt/
niet gelukt

Staat gepland en voldoende capaciteit en
middelen beschikbaar/
in uitvoering, achter op
schema

Iedereen doet
mee

Bouwen aan een
solide basis

Denken in
mogelijkheden

Duurzaam en
toekomstbestendig

Groen en
internationaal dorp

Een dorp in
beweging

DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Alle Wassenaarders doen mee

Actieve uitvoering van de plannen sociaal domein.

De uitvoeringsplannen Sociaal Domein zijn gereed en
worden in het 2e kwartaal van 2020 ter informatie aan
de Raad toegstuurd.

Ondersteuning van de vrijwilligerscentrale.

De gemeente ondersteunt de VCW met subsidie en op
inhoud en legt daarmee de basis voor ondersteuning
en waardering van vrijwilligers.

Ondersteuning en waardering van mantelzorgers
door een goede uitrusting van de Stichting
Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.

De SMOW is weer stevig neergezet en vormt daarmee de
basis voor. ondersteuning en waardering van mantelzorgers
Kort geleden is ook “Smaragd” gestart, een nieuwe ondersteuningsgroep voor jonge mantelzorgers.

Duidelijke en goed toegankelijke sociale kaart en een
ruimere mogelijkheid voor een sociaalloket/inloopspreekuur, bijvoorbeeld in de Bibliotheek.

De sociale kaart is ontwikkeld in een samenwerking met
(lokale) welzijnspartijen en het beheer is in handen van het
lokale veld. Het is een succes als gevolg van de nauwe
samenwerking tussen de gemeente en partijen.

Meer preventie en onderzoeken of buurtcoaches
hieraan kunnen bijdragen.

Sinds 2019 zijn de buurtcirkels actief. In dit innovatieve traject wordt preventief geïnvesteerd in zorg en begeleiding op
buurtniveau ter ontlasting van maatwerkvoorzieningen Wmo.

Voor meer preventieve ondersteuning willen we op een
innovatieve wijze aan de slag met de maatschappelijke
organisaties. Hiervoor wordt voor de periode 2018 - 2022
een innovatiebudget van maximaal €200.000,beschikbaar gesteld.

De voorbereidingen zijn getroffen om het budget met
ingang van 2020 in te zetten. Deze voorstellen worden
meegenomen in de Voorjaarsnota 2020.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Aandacht voor jong en oud(er)

Wij stimuleren de samenwerking tussen
welzijnsorganisaties.

In 2019 is gestart met de netwerkbijeenkomst Welzijn, die
is ingevuld als werksessies. De samenwerking rond de sociale kaart is een concreet resultaat. Ook zijn er gesprekken
gaande over gezamenlijke inloopspreekuren en een telefonisch loket voor het sociaal domein (WWZ). In de netwerkorganisatie is de samenwerking verbeterd.

Buurt- en bewonersinitiatieven worden zo mogelijk
door de gemeentelijke wijkmanagers ondersteund. Zij
letten hierbij nadrukkelijk op activiteiten voor jongeren
en senioren.

Het wijkmanagement is actief in de Wassenaarse wijken en ondersteunt initiatieven op wijkniveau.

Het subsidieplan wordt aangescherpt met een
taakstelling van €130.000,-.

Het subsidieplan is in de fase van vaststelling. Nieuw
in het subsidiebeleid is de inzet van een fonds voor
kleine en incidentele subsidies. Succesvol hierbij is dat
de uitwerking daarvan voortkomt uit een initiatief van
zeer betrokken inwoners van Wassenaar en het voorstel
van die groep om de afwikkeling van aanvragen en toekenning ook bij hen te leggen.

We komen tot meer samenwerking.

Dit is een doorlopend proces. Binnen het sociaal
domein worden voortdurend gemeentelijke en welzijnsinitiatieven met elkaar verbonden en op elkaar
afgestemd.

Het beleid komt tot stand in samenspraak met
ouderen en jongeren, en met de organisaties die
hen vertegenwoordigen zoals de Ouderenfederatie,
Stichting Gehandicapten Wassenaar en jeugdclubs.

De uitvoering van het beleidsplan Sociaal Domein is
opgepakt in de bijbehorende uitvoeringsplannen Sociaal
Domein. De werkgroepen bij deze uitvoeringsplannen
worden gevuld door vertegenwoordigers van de betreffende doelgroepen en inwoners die betrokken zijn bij
het onderwerp. Ook de Adviesraad Sociaal Domein en de
clientenraad Sociale Zaken worden betrokken. Alle maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de invulling
van Eén tegen eenzaamheid.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Aandacht voor jong en oud(er)

We stellen een plan op voor lokaal busvervoer voor
ouderen en gehandicapten.

De verschillende vormen van vervoer worden door de
gemeente en welzijnsorganisaties zoveel mogelijk op elkaar
afgestemd. In de toekomst worden verschillende vervoersvormen in combinatie met elkaar ingekocht. Initiatieven als
de Bijbus zorgen voor lokaal vervoer.

Verder is een taakstelling voorzien van structureel
€100.000,- in het sociale domein, waar op de lange
termijn voornamelijk naar de exploitatiesubsidie van
de openbare bibliotheek gekeken zal worden.

Taakstelling is gerealiseerd binnen het Sociaal Domein.

SOCIAAL DOMEIN
Minimabeleid en participatie

Gezinnen die te maken hebben met armoede worden
integraal en op maat ondersteund om er gezamenlijk weer
bovenop te komen. Het hebben van werk is hierbij vaak
essentieel.

Dit wordt uitgevoerd. Een succes hierbij is de start
van de armoederegisseur per 1 april 2020, evenals de
inzet van de coach sociale activering.

Stichting Leergeld wordt blijvend ondersteund.

De stichting zet veel goede en concrete acties uit
voor jongeren, leerlingen en het onderwijs, ook met
betrekking tot de coronacrisis.

De gemeente zorgt voor een efﬁciënte inzet van schuldhulpverlening.

Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening is in uitvoering.
De startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening loopt
volgens planning.

De samenwerking met partners, zoals de woningbouwcorporaties, Sportcontact en het onderwijs,
wordt maximaal benut.

Deze samenwerkingen worden door de gemeente
intensief onderhouden. De coronacrisis heeft de
onderlinge samenwerking een impuls gegeven.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Minimabeleid en participatie

Belangrijkste doelgroepen in het participatiebeleid zijn
statushouders en 55+ers en gezinnen met kinderen.
Jongeren worden vanuit school direct begeleid naar
verdere opleiding of werk.

Het re-integratie- en participatiebeleid wordt uitgevoerd. Een succes daarbij is de inzet van de coach
sociale activering.

We stimuleren het accepteren van ‘kleine’ banen en vrijwilligerswerk om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
We zetten hiervoor ook maximaal in op het vragen van een
prestatie van mensen in de bijstand om hen deel te laten
nemen aan de Wassenaarse samenleving.

Dit wordt uitgevoerd. Een succes hierbij is de inzet van
de coach sociale activering als onderdeel van het nieuwe
arbeidsmarktbeleid. Dit is contractueel vastgelegd en is in
praktijk gebracht.

We werken meer samen met het UWV om de instroom
in de bijstand te verminderen.

In het nieuwe arbeidsmarktbeleid is instroombeperking
vastgelegd en wordt dit actief ten uitvoer gebracht.

Om de uitstroom te bevorderen zetten we meer personeel
in. Dit levert een verwachte verminderde uitgave op van
€200.000,- per jaar.

In het nieuwe arbeidsmarktbeleid is uitstroombevordering
vastgelegd en wordt dit actief ten uitvoer gebracht.
Het resultaat in de Jaarrekening 2019 is positief.

SOCIAAL DOMEIN
Goed Onderwijs

De scholen zijn partner in ons preventieprogramma rondom verslaving pesten, sexting, schulden en taalachterstand

Scholen, SAD en gemeente, maar ook andere partners
werken hierin intensief samen.

LHBTI voorlichting wordt gestimuleerd.

Informatiebrief over de inzet op LHBTI is verzonden op
17-03-2020.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Goed Onderwijs

De scholen worden beter uitgerust om als bron voor
(vroeg)signalering te dienen

Scholen, SAD en gemeente, maar ook andere partners
werken hierin intensief samen (bijvoorbeeld in OOGO
Leidse Regio).

Wij bevorderen de samenwerking tussen de scholen en
andere maatschappelijke organisaties.

Scholen, SAD, inwoners, de gemeente, organisaties en
andere partners werken samen op verschillende projecten
samen, zoals aan “Plastic, what else” en aan de Klimaattafel.

In 2020 loopt de gemeentelijke bijdrage aan het brede
scholenproject Talentum af. Het budget voor kunstonderwijs wordt na de beëindiging van Talentum met €10.000,verhoogd.

In 2020 wordt Talentum afgerond in amenwerking met de
SAD. Momenteel wordt onderzocht of dit in een andere
vorm kan worden voortgezet.

Het integrale huisvestingsplan, inclusief een visie op
het onderwijs, wordt op korte termijn in de gemeenteraad besproken.

Het IHP is vastgesteld. Herijking vindt plaats in november
2021. De Herenwegschool heeft een aantal extra lokalen
en het Rijnlands Lyceum is gestart met internationaal
onderwijs.

Peuterspeelzalen en kinderdagopvang gaan nauwer
samenwerken met de schooladviesdienst en de jeugdgezondheidszorg voor tijdige zorgondersteuning.

Er is al sprake van een nauwere samenwerking, zoals
ook bleek tijdens en na de uitbraak van het coronavirus.
Tijdens de startconferentie die in 2020 plaatsvindt, wordt
gekeken naar verdere vernauwing van de samenwerking.

In de regio nemen we deel aan pilots om het leerlingenvervoer betaalbaarder en efﬁciënter te organiseren.

Pilot De Reiskoffer is vanaf 2018/2019 tot stand
gekomen, waarbij leerlingen gestimuleerd en begeleid
worden in het gebruik van het openbaar vervoer.

We ontwikkelen in deze coalitieperiode een nieuwe
multifunctionele sporthal ter vervanging van de
Schulpwei en De Kievitenhal.

Het schetsontwerp is gereed. De kengetallen geven aan dat
de hal binnen budget gerealiseerd kan worden. BENG en
ITS toegankelijk. In mei 2020 zal gestart worden met het
deﬁnitieve ontwerp. Er wordt gekoerst op oplevering van de
hal in hetMidterm
vierde Review
kwartaal
van 2021.
gemeente
Wassenaar 2020
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Sportief Wassenaar

De exploitatie van deze nieuwe sporthal wordt bedrijfsmatig en efﬁciënt opgezet om ﬁnanciële tegenvallers te
voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat de exploitatie
budgetneutraal is.

Er is een intentieovereenkomst opgesteld met de Kieviten om te komen tot budgetneutrale exploitatie. Dit
wordt in de komende periode omgezet in een contract.

De huidige sportsubsidieregelingen blijven bestaan.

Deze maken onderdeel uit van het nieuwe subsidiebeleid.

SOCIAAL / FYSIEK DOMEIN
Sportief Wassenaar

Bij de ontwikkeling van de sporthal en de gymzaal onderzoeken we ook de mogelijkheden om woningen of ander
gebruik toe te voegen.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe sporthal is het niet
mogelijk gebleken woningen te realiseren. Wel zal bekeken
kunnen worden of de locatie van de vrijkomende sporthal
geschikt is om woningen te (laten) realiseren. Bij de ontwikkeling van de Warenar is het mogelijk om een aantal
woningen te realiseren.

De gemeente zet bij de inrichting van de openbare ruimte
in op het verbeteren en uitbreiden van ﬁets-, wandel- en
speelfaciliteiten.

De wegen, het groen, speelterreinen, verkeerslichten en de
openbare verlichting in de openbare ruimte van Wassenaar
zien er goed uit en worden kwalitatief goed onderhouden en
waar mogelijk verbeterd. Hetzelfde geldt voor het functioneren van de riolering. Een goede en verzorgde openbare
ruimte nodigt lopers en ﬁetsers uit er gebruik van te maken
en kinderen om te spelen. Ook de veiligheid en mobiliteit
van het gemotoriseerde verkeer wordt hierdoor bevorderd,
onder andere door het optimaliseren met intelligente
verkeerslichtinstallaties. Dit alles wordt in samenwerking
met inwoners en ondernemers gerealiseerd.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Sportief Wassenaar

Wij werken samen met Sportcontact om verenigingen ook
als signaleringsplek in te zetten en hen daarin te trainen.

De presentatie van het sportakkoord vond plaats op
28 april 2020. Het sportakkoord is er onder ander op
gericht om, door samenwerking, de rol van de sportverenigingen te verbreden.

SOCIAAL DOMEIN
Een levendig dorp: Cultuur, Kunst en Ontmoeting

In Wassenaar is behoefte aan een ruimte met een theaterfunctie. Wij onderzoeken of de Warenar hierin het best kan
voorzien of dat een andere locatie in Wassenaar hiervoor
geschikter is. Welke locatie ook, de exploitatie moet sluitend zijn.

Het doel is behoud van de theaterfunctie aan de Kerkstraat
75. Een theaterfunctie op een alternatieve locatie is
besproken, maar biedt op voorhand onvoldoende extra
perspectief ten opzichte van het verder uitwerken van
plannen op de huidige Warenar-locatie. Het behoud van
de theaterfunctie is bovendien gekoppeld aan het behouden
van de dorpsfunctie.
De gemeente zoekt naar een weg om met een eenmalige
investering de theaterfunctie te behouden, zonder behoud
van de jaarlijkse subsidie. Daarom worden in de varianten
voor het herontwikkelingen van de Warenar uitgegaan van
het toevoegen van woningen.

Wij koesteren onze moderne bibliotheek en onderzoeken
welke functies we eventueel kunnen toevoegen.

Taken in het kader van inburgering en taal zijn waar
mogelijk toegevoegd aan de bibliotheek. Hiermee is
een taakstelling op de bibliotheek elders in het sociaal
domein gerealiseerd.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

SOCIAAL DOMEIN
Een levendig dorp: Cultuur, Kunst en Ontmoeting

Wassenaar vraagt de Rijkssubsidie aan om als ‘regenbooggemeente’ meer activiteiten te kunnen organiseren
voor onze LHBTI-inwoners. De norm is dat iedereen wordt
geaccepteerd ongeacht seksuele geaardheid, geslacht of
gevoelens.

Helaas is het niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen,
omdat deze subsidie voor grotere gemeenten is bedoeld.
Toch wordt er sterk ingezet op activiteiten om iedereen te
accepteren, ongeacht seksuele geaardheid, geslacht of
gevoelends. In de informatiebrief over de inzet op LHBTI
van 17 maart 2020 is hier verder over uitgewijd.

In ons evenementenbeleid is ruimte voor nieuwe initiatieven of bestaande initiatieven als daar behoefte aan is.
De vergunningverlening is simpel en indien mogelijk voor
meer jaren geldig.

Het nieuwe evenementenbeleid wordt in 2020 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Wij stimuleren onze burgers en instellingen om samen het
culturele programma vorm te geven.

Naast de inzet vanuit het lopende cultuurbeleid maakt dit
deel uit van het cultuurbeleidsplan vanaf 2021. Wassenaar
neemt deel aan het project cultuuranker in de Haagse
regio. Lokale Wassenaarse organisaties zijn cultuuranker,
waarbij lokale initiatieven kunnen aanhaken. De betrokken
culturele organisaties zijn enthousiast en zien de meerwaarde in van de beoogde samenwerking.

We bezien aan de hand van de beleidsdoelen vanuit de
gemeente op kunst en cultuur, de bezettingsgraad en het
gebruik van de culturele voorzieningen in welke mate deze
met gemeenschapsgelden kunnen worden ondersteund.

Naast de inzet vanuit het lopende cultuurbeleid maakt
dit deel uit van het cultuurbeleidsplan vanaf 2021.
Ook bestaat hier een relatie met het subsidiebeleid.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

FYSIEK DOMEIN
Wassenaar blijft een uniek en groen dorp

De zorg voor de groene leefomgeving wordt beloond en
verankerd in de samenleving.

In 2019 is in Wassenaarse kranten en op de gemeentelijke
website verslag gedaan over het belang van groenonderhoud. Er is geen budget en geen capaciteit beschikbaar
om dit op te pakken. Met betrekking tot initiatieven van
burgers voor vergroening of andere inrichting van bermen
en dergelijke wordt bekeken wat mogelijk is binnen de
beschikbare middelen. Ook wordt gewerkt aan een manier
om meer invulling te geven aan het feit dat Wassenaar de
gemeente is met de meeste biodiversiteit van Nederland.

Het open landelijke gebied rond Wassenaar blijft open. Om
dit voor elkaar te krijgen hebben wij oog voor de belangen
van agrariërs en werken wij optimaal samen met de buurgemeenten, bijvoorbeeld bij schaalvergroting, verbreding
van de economische activiteiten of het realiseren van een
zorgboerderij of bed & breakfast.

Wij beoordelen elk initiatief in het landelijk gebied vanuit de
bestaande waarden en kwaliteiten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de provinciale Omgevingsverordening
(ligging van NatuurNetwerk Nederland en het kroonjuweel
cultureel erfgoed). De verbreding van activiteiten mag niet
ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. de groene
buffer nabij Valkenburg is hierin een afzonderlijk dossier
met veel bestuurlijke aandacht.

Er wordt een investeringsplan voor de komende 20 jaar
ontwikkeld voor de vervanging van voorzieningen en
accommodaties.

Er wordt jaarlijks bij de voorbereiding van de kaderbrief
en begroting gewerkt met een Meerjaren Investeringsprogramma, voor een ﬁnanciele doorkijk van de investeringen. Voor het onderwijs is een Intregraal Huisvestingsplan
opgesteld. Deze geeft een doorkijk voor 15 jaar. Voor het
beheer van het gemeentelijk vastgoed is een beheerplan
opgesteld voor 4 jaar. De kosten daaruit zijn voor 20 jaar
berekend. Voor het beheer van de openbare ruimte worden
beheerplannen opgesteld, waar vervangingsinvesteringen
deel van uitmaken. Deze beheerplannen zullen 2021 gereed
zijn. Bij het nog op te stellen Vastgoed/accommodatiebeleid
in 20202/2021 zal een meerjaren doorkijk op de investeringen op vastgoed worden meegenomen.

Het groenbeheer blijft op peil (huidig niveau).

Wordt continu uitgevoerd. Als gevolg van het coronavirus
staat uitvoering tijdelijk onder druk.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

FYSIEK DOMEIN
Wassenaar blijft een uniek en groen dorp

De kapvergunning wordt afgeschaft. Er zal gewerkt
worden met een beperkte bomenlijst.

Er wordt gewerkt aan een andere invulling van het
kapvergunningstelsel. Basis hiervoor is de groene
waardenkaart en een handreiking over hoe om te
gaan met bomen, boomstructuren etc. in Wassenaar.
Dit staat gepland voor het laatste kwartaal van 2020.

FYSIEK DOMEIN
De Paauw

Onze inzet is om De Paauw te behouden voor Wassenaar.
Er komt een herstelplan waarin out-of-the-box oplossingen
worden onderzocht om tot een doelmatig gebruik en een
efﬁciënte renovatie te komen.

Besloten is om de Paauw te behouden. Vervolgens is een
onderzoek verricht naar een exploitatiemodel, waardoor
de exploitatiekosten voor de gemeente worden beperkt.
Momenteel wordt (na goedkeuring jaarrekening) op verzoek van de raad de variant ‘Volwaardig bestuurscentrum’
nog uitgediept op kwalitatieve aspecten en draagvlak.
Tegelijkertijd wordt het restauratieplan voor de binnenzijde
uitgewerkt.”

Op korte termijn gaat een brede expertgroep van start om
de ﬁnanciële mogelijkheden op gemeentelijk, provinciaal
en landelijk niveau te inventariseren, zodat een duidelijk
overzicht ontstaat van de mogelijkheden.

Conform de Lange Termijn Agenda en het coalitieakkoord is
in 2019 een besluit ten aanzien van de toekomst van buitenplaats De Paauw voorgelegd aan de raad. Dit besluit is op
basis van een onderzoeksrapport en overleg met een brede
expertgroep tot stand gekomen. De raad heeft in oktober
2019 besloten De Paauw in eigendom te houden, maar heeft
tevems verzocht om een vervolgonderzoek naar mogelijkheden om de exploitatie nog verder te verbeteren (op basis
van drie aangegeven varianten). De raad zal op 19 mei 2020
hierover een besluit nemen.
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DOEL COALITIEAKKOORD

STATUS

TOELICHTING

WASSENAAR 2030

FYSIEK DOMEIN
Een ondernemend dorp met goed vestigingsklimaat

Het centrum en winkelgebied Stadhoudersplein moeten
aantrekkelijk blijven. Er komt een plan om de winkelhaak
van Wassenaar en het Stadhoudersplein te verbeteren.
Hierbij werken wij nauw samen met de winkeliers.
Bovendien komt er een openbaar toilet, een Free-Wiﬁspot
en worden de stallingsmogelijkheden voor de ﬁets
uitgebreid. In totaal maken wij hiertoe extra middelen
vrij van €600.000,-.

Het concept Deﬁnitief Inrichtingsplan van het centrum,
inclusief uitbreiding van ﬁetsparkeren is gereed en zal in het
derde kwartaal ter besluitvorming worden voorgelegd. Ook
wordt voorzien in een openbaar toegankelijk minder valide
toilet. Op dit moment wordt gewerkt aan een beheerparagraaf, zodat ook inzichtelijk wordt wat het beheer van de
inrichting gaat kosten. De raad wordt middels de kadernota
gevraagd een extra investering beschikbaar te stellen, zodat
de noodzakelijke versterking integraal kan worden uitgevoerd. Het onderzoek naar WiﬁHotspot ligt ook op schema.

De accountmanagement-functie bij de gemeente wordt
verbeterd om de contacten met het bedrijfsleven te
intensiveren.

De gemeente is voor ondernemers meer zichtbaar en
toegankelijker geworden. Door accountmanagers voor
economische zaken aan te stellen en structureel overleg
worden zij betrokken bij en goed geïnformeerd over
ontwikkelingen in de gemeente.

Waar mogelijk geven wij middels gerichte gemeentelijke
aanbestedingen de voorkeur aan Wassenaarse bedrijven
die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is in het inkoopbeleid van de gemeente opgenomen
dat lokale ondernemers bij voldoende geschiktheid worden
uitgenodigd voor aanbestedingen.

De ontwikkeling van het Havengebied vindt in samenspraak
met de eigenaren en bewoners plaats, een plek waar de
combinatie van economische activiteiten met wonen
prima past.

Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan Dorpshaven - een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte - is in
de kadernota gevraagd om ﬁnanciële middelen vrij te maken. Dit bestemmingsplan zou nieuwe initiatieven moeten
stimuleren en faciliteren. Initiatieven die reeds in gang zijn
gezet (aanvragen voor Havenkade 71 en de viskiosk en het
burgerinitiatief voor woningen op een deel van de gemeentewerf) kunnen hier niet op wachten en worden afzonderlijk
in procedure gebracht. Bij elke afzonderlijke procedure is
participatie een belangrijk aandachtspunt.
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DOEL COALITIEAKKOORD
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TOELICHTING

WASSENAAR 2030

FYSIEK DOMEIN
Een ondernemend dorp met goed vestigingsklimaat

De toeristenbelasting gaat in 2019 omhoog met
€240.000,- op jaarbasis. Zo dragen ook toeristen en
bezoekers van buiten Wassenaar meer bij aan ons dorp.

De toeristenbelasting is verhoogd. Gelet op het beperkt aantal toeristen in 2020 als gevolg van de coronacrisis zal deze
verhoging geen extra inkomsten van €240.000 tot gevolg
hebben.

Het strand wordt samen met de ondernemers aangepakt
en verbeterd. Het betreft een uitbreiding van de ﬁetsenstalling, een mogelijke busverbinding en een verbetering
van de uitstraling van het toegangsgebied.

De verhoudingen met strandpaviljoenhouders zijn verbeterd
en de gesprekken zijn constructief, onder andere over de
randvoorwaarden voor het jaarrond exploiteren. Gezamenlijk
wordt onderzocht hoe de uitstraling van de strandopgang
kan worden verbeterd, onder andere door opschoning van
losse onderdelen, plaatsen van aantrekkelijke afvalbakken
en een mogelijke nieuwe inrichting van de rotonde. Er zijn
extra middelen nodig om te voorzien in een adequate oplossing voor het ﬁetsparkeren. Deze worden bij de Kadernota
aangevraagd.

FYSIEK DOMEIN
Mobiel en bereikbaar Wassenaar

Wij zoeken zo snel mogelijk naar oplossingen voor de
situatie bij het Rozenplein. Wij zetten in op een afrit bij
Maaldrift. Voor de korte termijn zetten wij hier in de spits
verkeersregelaars in.

Het onderzoek met verkeersregelaars heeft plaatsgevonden,
maar studies zoals het verkeersonderzoek Rozenplein laten
zien dat lokale knelpunten niet op te lossen zijn op lokaal
niveau. Om Wassenaar leefbaar en bereikbaar te houden
is het nodig op een hoger abstractieniveau te kijken naar
mogelijkheden het autoverkeer over Wassenaarse wegen te
beperken in plaats van dit verkeer te faciliteren. Recent is
een verkeersonderzoek gestart dat is bedoeld om inzichtelijk
te krijgen hoe het aanbod van verkeer en de draagkracht
van het Wassenaarse wegennet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Met een toekomstvisie voor de N44
kan rekening worden gehouden met de verkeersafwikkeling
op de langere termijn.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Mobiel en bereikbaar Wassenaar

Wij stimuleren het ﬁetsverkeer door de ﬁetsroutes goed en
veilig te maken, voldoende stallingsplaatsen te creëren en
School op Seef verder uit te rollen. Aan onveilige ﬁetssituaties, zoals op de Starrenburglaan en in het duingebied,
wordt een einde gemaakt.

De afgelopen periode zijn onder andere aan de Johan de
Wittstraat en de Starrenburglaan maatregelen voor de ﬁetsveiligheid getroffen. Met het doorlopende programma “School
of Seef” zijn diverse schoolzones ingericht en vindt voorlichting en educatie plaats. Afgelopen jaar zijn de reconstructie
van de Groeneveltlaan en de schoolomgeving van de Sint
Jozefschool aangepakt. Daarnaast heeft een gezamenlijke
schouw bij de laatste nog aan te pakken scholen Bloemcampschool en de Montessorischool plaatsgevonden. Dit jaar
wordt gestart met een onderzoek voor de ﬁetsveiligheid.

In overleg met alle belanghebbenden ontwikkelen wij een
plan voor een tweede in- en uitgang voor pretpark Duinrell aan de Katwijkseweg. Dat voorkomt veel doorgaand
verkeer in ons dorp.

De verkeerseffecten zullen in de tweede helft van 2020 in
kaart zijn gebracht. De mogelijke aanleg van een tweede
in- en uitgang heeft echter vooral planologische impact
(voor het groen).

Wij streven de ontsluiting van de Buurtweg na.

Een ontsluiting van de Buurtweg zou een maatregel kunnen zijn die voortkomt uit het verkeersonderzoek en die
bijdraagt aan het in evenwicht brengen van het aanbod van
verkeer en het Wassenaaarse wegennet en het tegengaan
van ongewenst (sluip)verkeer. Het verkeersonderzoek loopt
enige vertraging op als gevolg van het coronavirus.

Drastisch verminderen van ongewenst (sluip-)verkeer.

Een verkeersonderzoek is gestart dat is bedoeld om
inzichtelijk te krijgen hoe het aanbod van verkeer en de
draagkracht van het Wassenaarse wegennet met elkaar
in overeenstemming te brengen zijn.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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FYSIEK DOMEIN
Mobiel en bereikbaar Wassenaar

Wij stellen een stappenplan op om de doorstroming van de
N44 en de ontsluiting van Wassenaar op de kortst mogelijke termijn te verbeteren. Hierbij is het een speerpunt
om doorgaande verkeersstromen ondergronds te leiden.
Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het
lobbybudget en om de reeds gedane studie verder te
brengen. Het Wassenaars belang wordt ook in Den Haag,
bij Rijk en Provincie/MRDH proactief geagendeerd.

Voor het toekomstperspectief N44/A44 is een stappenplan
gemaakt waarin schematisch is aangegeven wat de marsroute is. Gekeken wordt naar de kansen die er liggen in het
verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie, maar ook het faciliteren van kennis- en onderzoekcentra in Leiden en Delft. Een volgende stap is het bepalen
van denkrichtingen aan de hand van vier scenario’s. Deze
scenario’s worden medio juni 2020 visueel gepresenteerd
aan de raad.

We zetten in op behoud van goed openbaar vervoer voor
onze inwoners. We bekijken de mogelijkheden voor een
rendabele (elektrische) minibusverbinding in Wassenaar
(ondermeer naar het strand) en onderzoeken samen met
andere gemeenten een lightrailverbinding tussen Katwijk,
Wassenaar en Den Haag.

Volgens de MRDH geven de huidige en verwachte vervoercijfers aan dat 15.000 tot 20.000 reizigers per dag niet
gehaald gaat worden. Door de lightrailverbinding op te
nemen in de nieuw op te stellen gemeentelijke integrale
visie voor mobiliteit, worden de mogelijkheden van deze
mobiliteitsvorm nader onderzocht. Bij de aanbesteding van
de concessie Haaglanden Streek is EBS de nieuwe vervoerder geworden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
busverbinding met Voorschoten. Sinds eind 2018 rijdt
ook een nachtbus vanuit Den Haag via Voorschoten naar
Wassenaar.

We pakken klein leed zo snel mogelijk aan, zoals
losliggende stoeptegels die bewoners signaleren.
Verkeerswerkzaamheden stemmen wij goed af
met ondernemers en inwoners in de buurt.

De doorontwikkeling van Mijn gemeenteapp zorgt voor een
eigentijdse (digitale) dienstverlening om de meldingen en
klachten zoveel mogelijk digitaal te kunnen melden en terug
te communiceren. Het doen van deze meldingen is getoetst
vanuit het inwonerperspectief dmv een klantreis en geoptimaliseerd. Er is geleerd van het onderzoek Oostdorperweg
en Storm van ‘s Gravesandeweg. Daarom zetten we vroegtijdig in op omgevingsmanagement in nauwe samenwerking
met Communicatie en digitale (social) media.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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FYSIEK DOMEIN
Verduurzaming, energiebesparing en behoud van groen

Milieubewustzijn en verduurzaming maakt een integraal
onderdeel uit van het doen en laten van de gemeente. Niet
alleen binnen Wassenaar, maar ook in de samenwerking
met buurgemeenten, regionale samenwerkingsverbanden
en in aanbestedingen.

Deze ontwikkeling is in gang gezet. Het duurzaamheidsaspect maakt integraal onderdeel uit van te maken afwegingen
in interne en externe werkprocessen. Te denken valt aan
regionale prestatieafspraken (woningbouw), het RES-proces,
de transitievisie warmte, duurzaam inkopen en aanbesteden, energiebesparing en afvalscheiding gemeentekantoor,
fair trade, duurzame sporthalontwikkeling, etc. Er is gestart
met de lokale klimaattafel, waar partijen bijeenkomen om
elkaar te inspireren en ondersteunen in de verduurzaming
van Wassenaar. Met de ondernemersvereniging worden
events over duurzaamheid georganiseerd. Ook is Wassenaar
sinds eind 2019 Global Goals Gemeente.

We werken aan een openbare ruimte die uitnodigt tot
lopen, ﬁetsen, buitenspelen, ontmoeten en ondernemen.
Waar mogelijk integreren wij duurzaamheidmaatregelen
of middelen voor de energietransitie in de infrastructuur,
zoals bijvoorbeeld energieopwekkende ﬁetspaden in het
duingebied.

Dit wordt continu uitgevoerd. De eerste opgave dient
in het kader van de implementatie van de Omgevingswet
invulling te krijgen. Bij vervanging van openbare verlichting wordt led-verlichting toegepast. Er verschijnen steeds
meer openbare laadpalen in het straatbeeld.

We zijn trots op onze groene ruimte, landgoederen en
natuurgebieden. Ook hier zetten wij in op biodiversiteit en
bescherming van ﬂora en fauna.

Hier wordt continu aan gewerkt. Indien mogelijk wordt aangesloten bij regionale initiatieven en middelen (Landschapstafel Duin Horst & Weide).

Het Wassenaarse groen wordt goed onderhouden, waar
mogelijk samen met of door bewoners.

Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ wordt het adopteren
van groen ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht.
In het eerste kwartaal van 2020 zijn twee initiatieven op de
Seringenlaan en de Oostdorperweg tot uitvoering gekomen.
Voor verschillende plekken in de gemeente zijn er al weer
nieuwe initiatieven aangemeld. Om deze mooie adoptiegroen-projecten in het licht te zetten, vindt dit jaar de 5e
editie van de ‘Groene Paauw’ plaats. Een jury kiest het
beste en mooiste adoptiegroenproject. Ook wordt gewerkt
aan een manier om meer invulling te geven aan het feit dat
Wassenaar de gemeente is met de meeste biodiversiteit van
Nederland.
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In het accommodatiebeleid geven wij uitvoering aan het
verduurzamen van het zwembad, het omlaag brengen van
de gemeentelijke energierekening en het inpassen van
nieuwe energietechnieken. Met de schoolbesturen zoeken
wij naar mogelijkheden om de schoolgebouwen versneld
te verduurzamen.

Het zwembad is in voorbereiding voor het leggen van
zonnepanelen. Samen met de exploitant wordt gekeken naar
verdere verduurzaming. Met behulp van slimme warmtevraagsturing en monitoring wordt de gemeentelijke energierekening verlaagd. Scholen zijn gestimuleerd tot het nemen
van maatregelen, zoals het leggen van zonnepanelen. In het
kader van het uitvoeringsprogramma van het IHP worden de
mogelijkheden van versnelde verduurzaming meegenomen.
De Bonifaciusschool heeft al zonnepanelen geplaatst. Het
uitvoeringsplan Verduurzamen Vastgoed komt eind 2020
in de raad.

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid, effectiviteit
en kosten van laadpalen voor elektrische ﬁetsen en elektrische auto’s.

Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische
oplaadpalen op aanvraag eindigt eind 2020. In 2020 wordt
in samenspraak met regionale partners vervolg gegeven
aan het ontwikkelen van nieuwe kaders voor de plaatsing
van elektrische oplaadinfrastructuur. Hier wordt ingezet
op een goede infrastructuur om in de groeiende vraag te
voorzien. Op basis van dit nieuwe kader wordt de plaatsing
van elektrische oplaadpalen na het aﬂopen van het huidige
contract eind 2020 voortgezet. Verder is de eerste elektrische deelauto in Wassenaar een feit en loopt Wassenaar
voorop in het bezit van elektrische auto’s ten opzichte van
andere gemeenten.

Wij versnellen de introductie van LED-lampen.

Het versneld realiseren van LED-verlichting betekent vervroegd afschrijven op armaturen. De kosten om alle armaturen te vervangen naar LED-verlichting zijn circa 2 miljoen.
Vooralsnog wordt de koers aangehouden om bij het bereiken
van de technische levensduur de armaturen te vervangen
voor LED. Voor de korte en middellange termijn (<2026) is
de vervanging van circa 45% van de armaturen voorzien.
Hiervoor zijn nog onvoldoende middelen beschikbaar. Circa
25% van het huidige areaal is momenteel LED-verlichting.
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Verduurzaming, energiebesparing en behoud van groen

We gaan van advisering en bewustwording naar doen!
Daarom komt er een Klimaatuitvoerder (1 FTE) die met
name scholen en maatschappelijke instellingen actief helpt
bij het opzetten van een duurzaamheidnetwerk en het
regelen van ﬁnanciering voor verduurzamingsdoelen.

Dit is geÏmplementeerd in het kader van de Lokale Energiestrategie. Hierbinnen is de klimaattafel opgezet ten behoeve van het duurzaamheidsnetwerk. Beschikbare fondsen,
bijvoorbeeld voor zonnepanelen of groene daken, worden
zoveel mogelijk benut.

We onderzoeken de mogelijkheid van een additionele
luchtkwaliteitsmeting met omwonenden, met name gericht
op de ongezonde luchtkwaliteit van omwonenden aan
de N44.

Op basis van een extern expertadvies wordt binnenkort
een voorstel gedaan.

FYSIEK DOMEIN
Schoon Wassenaar

Het ophalen en verwerken van afval moet op orde zijn. Het
besluit over het aanleggen van een groot aantal ondergrondse containers wordt uitgesteld en de afvalscheidingsmethodiek zal nader worden onderzocht. Tot die tijd zal de
grijze bak (met restafval) blijven bestaan. De kosten die
daarmee gepaard gaan zullen doorberekend worden aan
de gebruikers.

Op 16 juli 2019 is een raadsbesluit genomen over bronscheiding. Er zijn ondergrondse containers bij hoogbouw én voor
glas en papier. Begn 2020 was de introductie van PMD-minicontainers in het zuidelijke deel van Wassenaar en er is een
uitbreiding van drie milieuparken in medio 2020.

Er komt een onderzoek met partnergemeenten naar de
opbrengst van afvalscheiding vooraf versus afvalscheiding
achteraf. Daarna zal een besluit worden genomen.

Dit is afgerond. In februari 2019 is de Quickscan
besproken in de raad en in juli 2019 is er een besluit
genomen over de afvalinzameling.

De gemeente is een serieuze partner en aandeelhouder in
Avalex; samen met andere gemeenten gaan wij de bedrijfsvoering, kwaliteit en dienstverlening verbeteren. Wij
maken bijvoorbeeld afspraken over het tijdstip van afval
ophalen bij scholen en winkelcentra.

Hier wordt aan gewerkt. Het college vervult een actieve
rol binnen het bestuur en het opdrachtgevers overleg van
Avalex. Ook heeft de wethouder zitting in de stuurgroep
voor de aanbesteding van het traject restafval en in het
interne auditcommittee. Met Avalex zijn afspraken gemaakt
om afval op te halen bij scholen, winkelcentra en andere
drukke locaties buiten de piekmomenten van verkeer om.
Zo wordt zoveel mogelijk overlast voorkomen.
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Schoon Wassenaar

Indien Avalex onvoldoende presteert, onderzoeken wij
actief en samen met onze partners de alternatieven voor
afvalverwerking.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij, indien Avalex
onvoldoende presteert, samen met onze partners de
alternatieven voor de afvalverwerking gaan onderzoeken.
Tot op heden wordt in de behoeften voorzien en is er geen
aanleiding om een dergelijk onderzoek op te starten.

Wij geven ruimte aan zinvolle experimenten voor afvalverwerking met onze Wassenaarse verenigingen.

Ontwikkelingen in papierinzameling geven een extra
impuls en accent om met de verenigingen in contact
te treden.

Wij blijven partner van Nederland Schoon.

Er wordt ingezet om acties omtrent zwerfafval te begeleiden. De acties zijn voorbereid en in het college voorgelegd
in combinatie met een afvalbakkenplan. De uitvoering
wordt de komende maanden opgepakt. Ook werken we
samen aan trajecten om het strand schoon te houden.
De gemeente ondersteunt onder andere het project
“Plastic, what else?” waarmee bewustwording wordt
gecreëerd van de nadelige gevolgen van plastic op
bijvoorbeeld de plastic soup.

Wij gaan doelmatig en efﬁciënt om met onze
afvalstromen.

De huidige koers van het afvalbeleid is gericht op
voorlichting en scheiding aan de bron. Dit zal de
komende maanden verder opgepakt worden, naast
de periodieke column van de wethouder.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Blijvend bouwen aan Wassenaar

We streven naar 50 tot 75 woningen per jaar op potentiële
woon- en bouwlocaties. Dat is ambitieus, gezien de
beperkte mogelijkheden en het bouwvolume in de
afgelopen jaren.

In 2018 zijn er 25 nieuwe woningen gebouwd en in 2019
zijn dit er 63 (2019 voorlopige cijfers CBS). Met behulp van
een woningmarktmonitor wordt het bouwprogramma actief
bewaakt en met de raad besproken. Uit de woningmonitor
blijkt onder andere dat gemeenten beperkte invloed hebben
op de snelheid waarin ontwikkeld wordt. Op korte termijn
wordt wel een aantal plannen tot uitvoering gebracht.

Het bouwprogramma bestaat voor 25% uit sociale huurwoningen. De andere 75% bestaat uit middeldure huurwoningen en middeldure en dure koopwoningen. De precieze
mix zal per bouwproject kunnen verschillen, mede afhankelijk van de bouwlocatie. Door meer betaalbare woningen
in de vrije sector te bouwen, wordt tevens de doorstroom
vanuit de sociale woningsector gestimuleerd.

Circa 25% van het bouwprogramma bestaat uit sociale
huur. Aan de Stompwijckstraat wordt een sloop- nieuwbouwproject voorbereid van circa 85 scoiale huurwoningen
(40 sloop) en bij de Haven wordt ruimte gemaakt voor
middeldure woningen. Dit draagt bij aan de doorstroming
van senioren woonachtig in grondgebonden sociale huurwoningen naar appartementen. Hierdoor komen er meer, onder
gezinnen, populaire eengezinswoningen vrij. Met behulp van
een woningmarktmonitor wordt het bouwprogramma actief
bewaakt en met de raad besproken.

Wij gaan ook de mogelijkheden van het lokaal maatwerk
(25% van de verhuringen) in de sociale huursector beter
benutten. Ook dit instrument zetten wij maximaal in om
meer Wassenaarse jongeren en ouderen te helpen aan een
sociale huurwoning.

In 2018 is 20% van de woningen toegewezen op basis van
lokaal maatwerk. In 2019 was dit 25% (bron: Jaarmonitor Haaglanden). In 2019 zijn de beleidsregels voor Lokaal
Maatwerk opnieuw in overleg met de corporaties vastgesteld. In het project Polanenpark 243 zullen de 12 startersappartementen op basis van Lokaal Maatwerk worden
toegewezen.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Blijvend bouwen aan Wassenaar

Wij actualiseren jaarlijks de prestatieafspraken met de
corporaties. Speerpunten daarbij zijn het bouwen van
woningen, woningtoewijzing, verduurzaming, aanpakken
van scheefwonen, leefbaarheid en het sociaal domein,
zonder daarbij de kerntaak van corporaties uit het oog te
verliezen.

Jaarlijks worden de samenwerkingsafspraken geactualiseerd
waarbij onder andere over de in het coallitieakkoord genoemde thema’s afspraken worden gemaakt. Door het zeer
beperkte aanbod van woningen in het middeldure segment,
zowel in Wassenaar als in de regio zijn er op dit moment
onvoldoende kwalitatief aantrekkelijke alternatieven voor
mensen die scheefwonen. In 2020 wordt gewerkt aan een
woonvisie. Tevens worden regionale prestatieafspraken
gemaakt.

Wij zien ruimte voor woningbouw in kantoren die hun
bestemming verliezen, in maatschappelijk vastgoed,
op voormalige schoollocaties, Havengebied en de
gemeentewerf.

Het college wil graag ruimte bieden voor woningbouw daar
waar mogelijk op locaties die hun bestemming verliezen.
Het O&O-gebouw wordt daarom verkocht en voor de Den
Deyl-locatie wordt een projectopdracht geformuleerd. Met de
ontwikkelaars van de ANWB-locatie is een anterieur contract
afgesloten voor de transformatie naar wonen van dit gebied.
Op de gemeentwerf zal het college graag een vervolg willen
geven aan het inititief van de Stokstaartjes voor de realisatie
van middeldure huurappartementen. Hiermee kan ook vanuit
een organische gebiedsontwikkeling een start gemaakt
worden met deze locatie.

Voor de regionale Woonvisie zullen we ons primair inzetten
voor het regionale belang van het Wassenaarse woonmilieu en voor verdere verruiming van het lokaal
maatwerk.

Het college zal de belangen van Wassenaar zowel in de
regionale woonvisie als de nieuwe regionale woningmarktafspraken volop verdedigen. Voor de woningmarktafspraken
heeft het college hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd. Er wordt tot 25% lokaal maatwerk gerealiseerd.
Het college wil hier binnen de Regio Haaglanden maximaal
gebruik van maken.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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In ontwikkelingen rondom de sporthal, de theaterfunctie
en de gymzaal zetten wij zo mogelijk ook in op uitbreiding
van het aantal woningen.

Onderzocht wordt of de Warenar aan de Kerkstraat 75
duurzaam behouden kan worden als theater en dorpshuisfunctie, door de locatie c.q. het gebouw te herontwikkelen
met toevoeging van een aantal woningen. Er zal een nieuwe
Sporthal gebouwd worden. Voor de invullig van de na 2022
vrijkomende locatie wordt naar een geschikt programma
gekeken. Door de nieuwbouw van de gymzaal komt geen
grond beschikbaar. Deze vindt plaats op dezelfde locatie.

Wij geven ruimte aan initiatieven van Wassenaarse
groepen inwoners in de woningbouw.

Het college gaat graag met initiatiefnemers het gesprek aan.
Wanneer deze innitiatiefnemers zelf over grond beschikken
vergroot dit de kans van een succesvol project. De gemeente
voert geen voorkeursbeleid met betrekking tot het verkopen
van grond of gebouwen aan initiatieven van Wassenaarse
groepen inwoners in de woningbouw.

FYSIEK DOMEIN
Vrij en verantwoord omgaan met de Wassenaarse ruimte

Het nieuwe college ontwikkelt een verantwoorde dereguleringsnota, waarin ook de welstandscommissie wordt
beperkt en het cultureel erfgoed meer ruimte krijgt. Wij
geven aan eigenaren meer vrijheid en invloed op hun
eigen omgeving om de regeldruk, de bureaucratie en de
kosten te verminderen. Ons uitgangspunt is vertrouwen,
met duidelijke waarborgen.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet zullen de
werkzaamheden van de Welstandscommissie worden beperkt
tot monumenten en cultureel erfgoed. De overige werkzaamheden van de Welstandscommissie zullen dan worden overgenomen door een nog te benoemen dorpsbouwmeester.

Ons erfgoedbeleid is doelmatig en gaat uit van vertrouwen. Met erfgoed wordt zorgvuldig omgegaan, maar het
moet in gebruik kunnen blijven.

Dit wordt continu uitgevoerd.

Moet worden meegenomen met invoering Omgevingswet.
Voorstel Welstandscie onder de Omgevingswet gepland voor
Raad 14 juli 2020.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Vrij en verantwoord omgaan met de Wassenaarse ruimte

Wij doen jaarlijks mee met de open monumentendag.

Dit wordt jaarlijks uitgevoerd. In maart 2020 is echter het
bericht ontvangen dat in 2020 de open monumentendag
niet wordt georganiseerd. De subsidie is teruggestort.
Voor 2021 wordt gewerkt aan een vervolg van de open
momumentendag.

FYSIEK DOMEIN
Valkenburg - Behoud van de groene bufferruimte

Wij ontwikkelen een gemeentelijke visie en een
strategische aanpak voor bouwlocatie Valkenburg.

De nota van uitgangspunten groene zone Valkenburg is
aangeboden aan de Raad in het 1e kwartaal van 2020. De
strategische aanpak wordt hierin verwoord.

Een eerste vereiste is een adequate ontsluiting van de
infrastructuur voor auto en openbaar vervoer.

Voor het toekomstperspectief N44/A44 is een stappenplan
gemaakt waarin schematisch is aangegeven wat de marsroute is. Gekeken wordt naar de kansen die er liggen in het
verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie, maar ook het faciliteren van kennis- en onderzoekcentra in Leiden en Delft. Een volgende stap is het bepalen
van denkrichtingen aan de hand van vier scenario’s. Deze
scenario’s worden medio mei 2020 visueel gepresenteerd
aan de raad.

Wij zetten maximaal in op een groene open buffer tussen
de kust en het Groene Hart, die voor de hele regio van
belang is.

Dit is meegenomen in de nota van uitgangspunten groene
zone Valkenburg die is aangeboden aan de Raad in het
1e kwartaal 2020.

Bij de ontwikkeling van het gebied moeten de ruimtelijke
wensen en mogelijkheden van de betrokken gemeenten
centraal staan.

Dit wordt continu uitgevoerd.
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Dienstverlenende en servicegerichte organisatieruimte

Wij starten een inloopspreekuur bij de gemeentelijke
organisatie voor inwoners om ook zonder afspraak langs
te komen.

Er is een dagelijks een vrije inloop ingevoerd tussen 10.00
uur en 12.00 uur. De overige uren werken wij nog op afspraak. Inwoners hebben daardoor de keuze of zij op
afspraak willen komen of op vrije inloop. De vrije inloop
wordt goed bezocht en gewaardeerd, maar zorgt wel voor
piekmomenten waarop inwoners langer moeten wachten
dan wanneer zij op afspraak komen.

Wij optimaliseren de digitale dienstverlening; paspoorten
en rijbewijzen worden indien gewenst tegen kostendekkende tarieven aan huis bezorgd.

In 2019 is een pilot gehouden voor het thuisbezorgen van
reisdocumenten. De pilot is eind 2019 stopgezet, omdat er
vrijwel geen behoefte voor was onder inwoners.

De gemeente faciliteert de grote diplomaten- en
expatgemeenschap op een goede manier, onder
meer met Engelstalige dienstverlening.

De website wordt gedeeltelijk Engelstalig aangeboden. Ook
diverse documenten en brieven worden in het Engels opgesteld of bevatten een Engelstalige samenvatting. De voorbereiding heeft plaatsgevonden om als eerste gemeente van
Nederland ook de burgerpeiling in het Engels beschikbaar
stellen. De expats worden zowel tel als aan het loket in het
Engels te woord gestaan.

De door te voeren efﬁciencyslag en een minder bureaucratische manier van werken voorzien in een taakstelling van
€400.000, hoofdzakelijk te realiseren binnen het fysiek
domein, om te besparen op de organisatie.

De bezuiniging is grotendeels doorgevoerd. Er is voor 4
ton aan vacatureruimte ingeleverd. Er moet nog een kleine
taakwijziging worden doorgevoerd op het gebied van
cultuurerfgoed.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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De leges zijn momenteel niet kostendekkend waardoor alle
Wassenaarders meebetalen aan vergunningsaanvragen.
Uitgangspunt is dat alle leges kostendekkend zijn en niet
meer dan dat. Hiermee wordt een taakstelling of inkomstenverhoging van €150.000,- bereikt.

In navolging van het Coalitieakkoord is onderzocht in
hoeverre de leges op grond van Titel 1 en Titel 3 kunnen
worden verhoogd. Dit heeft geleid tot wijzigingen in Hoofdstuk 4 tot en met 10 en Hoofdstuk 17. In titel 1 (Algemene
Dienstverlening), Hfst 4 t/m 10 zijn de tarieven, buiten het
inﬂatiepercentage, generiek verhoogd met 20%. In Hfst. 17
(Kabels en leidingen) zijn de leges op kabels en leidingen,
buiten het inﬂatiepercentage, verhoogd met € 410,-- ( 0 –
50 meter) en € 320,-- (50 – 100 meter). De leges zijn daarmee niet allen volledig kostendekkend. Per legesoort is dat
verschillend. De taakstelling van € 150.000,- is inmiddels
bijgesteld naar € 35.000,-. Verder zijn de leges verlaagd
voor het plaatsen van zonnepanelen.

BESTUUR EN MIDDELEN
Veiligheid is een kerntaak

De aanpak van woning- en auto-inbraken en het vergroten
van het veiligheidsgevoel zijn belangrijke speerpunten in
de integrale werkplannen voor de komende vier jaar.

De aanpak van auto- en woninginbraken wordt van gemeentelijke zijde ondersteund door het bieden van een
handelingsperspectief aan burgers. Met de politie wordt
gewerkt aan een actueel plan van aanpak wanneer de
situatie daar om vraagt.

Wij streven naar handhaving van een politiepost in onze
gemeente. We onderzoeken de mogelijkheid van pop-up
locaties in wijken.

De gemeente heeft nog steeds een eigen politiepost.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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In het jaarlijkse werkplan voor handhaving en integrale
veiligheid, dat wordt afgestemd met de gemeenteraad,
zijn de veiligheidsprioriteiten per wijk opgenomen. Buurten wijkverenigingen, de woningcorporaties, Sportcontact,
de ouderenbonden, ondernemers en het onderwijs zijn
hiervoor geraadpleegd.

Het vierjarig beleidsplan Veiligheid wordt opgesteld op
basis van analyses van de politie en veiligheidsmonitor
en raadpleging van bewoners en ketenpartners (intern en
extern). De jaarlijkse handhavings- en veiligheidswerkplannen worden gebaseerd op dit beleidsplan en worden
aangevuld met de actuele veiligheids- en leefbaarheidssituatie. De prioritering binnen deze werkplannen zal worden voorgelegd aan het college en worden gecommuniceerd met de gemeenteraad.

Drank- en drugsmisbruik wordt actief tegengegaan; het
alcoholverbod voor jongeren wordt gehandhaafd.

In het gemeentelijk toezicht wordt hierop gecontroleerd en
zonodig gehandhaafd. De capaciteit op handhaving dranken horecawet is daartoe uitgebreid.

De overlast door hondenuitlaatservices wordt tegengegaan via de Algemene Plaatselijke Verordening en actieve
handhaving.

Op 9 juli 2019 heeft het college besloten het “aanwijzingsbesluit en nadere regels met betrekking tot losloopgebieden
voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan
2014” te wijzigen, en is het “Aanwijzingsbesluit en nadere
regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar
honden niet zijn toegestaan 2019” vastgesteld. Het college
is voornemens het besluit van 9 juli 2019 te wijzigen. Het
maximum van 4 loslopende honden per begeleider kan in
stand blijven met de aanwijzing van extra of delen van
losloopgebieden waar geen maximum van loslopende
honden per begeleider geldt. Nadat de overleggen hierover
met de wijkverenigingen en de hondenuitlaatservices zijn
afgerond, zal het college dit voorjaar een aangepast besluit
nemen. Zoals eerder toegezegd zal de raad hierover worden
geïnformeerd en kan het desgewenst worden besproken in
de commissie.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Handhaving is geen dode letter. We breiden de handhaving
uit via de inzet van vrijwillige politie en stimuleren
buurtpreventieteams met bijdragen van de politie en
de corporaties. Verder breiden we de gemeentelijke
Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en
bijbehorende ondersteuning uit met 2,5 FTE.

Er is binnen Wassenaar weinig animo om actief te zijn
binnen buurtpreventieteams. De animo voor deelname een
buurtwhattsappgroepen is er wel. Hier wordt ook zoveel
mogelijk gewerkt aan actieve uitbreiding en dit wordt
ondersteund en gefaciliteerd. In 2019 is er een uitbreiding
gerealiseerd van de BOA-capaciteit en per 1 januari 2020
is de 2e uitbreiding met 1 FTE gerealiseerd.

BESTUUR EN MIDDELEN
Burgerparticipatie

Het gemeentebestuur gaat voortvarend met burgerparticipatie aan de slag en maakt voor eind 2018
duidelijk voor welke werkwijze wordt gekozen.

Medio 2019 is de nota ‘Zo werken we samen in
Wassenaar’ opgesteld. Daarin zijn beleidslijnen en kaders
opgenomen voor inwonersparticipatie. Bij de uitvoering
van het collegeprogramma Wassenaar 2030 zal participatie in alle domeinen een rol spelen. Voordat tot actie
wordt overgegaan, wordt eerst de vraag beantwoord: is
hier ruimte voor participatie en zo ja, op welke onderdelen en in welke vorm? Inmiddels zijn ook de relevante
verordeningen gecontroleerd en deze worden aangepast
aan de nieuwe werkwijze. Zo werkt de gemeente actief
samen met inwoners om uitvoering te geven aan beleid
ten bate van het leefklimaat in Wassenaar.

Het gebruik van sociale media wordt hierbij geoptimaliseerd, teneinde de communicatie met de inwoners beter
te ondersteunen.

Sociale media als Facebook en LinkedIn hebben een
relatief groot bereik in de Wassenaarse samenleving.
Deze worden dan ook ingezet voor informatievoorziening
en communicatie, naast de andere middelen (zoals de
website, lokale pers en bewonersbrieven).

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Het huishoudboekje op orde: voorwaarde voor zelfstandigheid

Vanaf 2020 ligt er een echt sluitende begroting, waarbij
alle lopende uitgaven worden gedekt uit de lopende begroting. Alle afschrijvingen, ook op zogenoemde plusvoorzieningen, worden opgenomen in de begroting. Hiertoe is dan
ook geen kapitaallastenreserve meer noodzakelijk.

De begroting 2020-2023 liet een meerjarig sluitende
begroting zijn. Met een kapitaallastenreserve wordt niet
meer gewerkt.

Zo blijft Wassenaar ﬁnancieel gezond en schuiven we geen
ongedekte rekeningen door naar volgende generaties.
Ook zorgen wij ervoor dat het voorzieningenniveau voor
de toekomst gewaarborgd blijft. Dat betekent dat in dit
akkoord een aantal ombuigingen is opgenomen om de
begroting echt sluitend te maken en ruimte te creëren om
te investeren.

In het akkoord is inderdaad een aantal ombuigingen
opgenomen. Deze zijn verwerkt in de begroting.

Eventuele inkomsten uit de verkoop van onroerend goed
worden niet als structurele inkomstenbron voor de lopende
begroting aangemerkt. De opbrengsten hiervan vloeien
naar de algemene reserve.

Een aantal verkopen van onroerend goed is in gang gezet.
Als de transactie heeft plaatsgevonden en inkomensten
zijn gegenereerd dan vloeien deze terug naar de algemene
reserve.

Nieuwe investeringen worden afgeschreven conform het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Investeringen worden inderdaad overeenkomstig de
BBV afgeschreven.

Wassenaar gaat geen schulden aan en houdt een
zelfstandigheidsbuffer en voldoende algemene reserve
aan.

Wassenaar heeft een negatieve schuldquote en voldoende
algemene reserve.

Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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Wij zijn zuinig op onze inwoners; dit betekent dat voor
reguliere tegenvallers de OZB niet wordt aangepast, maar
dat er alleen met het inﬂatiepercentage zal worden
verhoogd.

Bij de programmabegroting 2019-2022 is een OZBverhoging van 5% vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021.
Daarnaast is voor 2020 een inﬂatiepercentage van 1,4%
toegepast. De woonlasten voor inwoners nemen echter vrijwel niet toe, als gevolg van het wegvallen van de precario.

Er komt geen hefﬁng op parkeren.

Er is geen hefﬁng op parkeren ingevoerd.

Tegenvallers die optreden binnen de begroting, zogenaamde endogene tegenvallers, worden zoveel mogelijk binnen
het eigen beleidsdomein opgevangen. Tegenvallers die
samenhangen met ontwikkelingen waar de gemeente geen
invloed op heeft, de zogenaamde exogene tegenvallers,
worden voor 50% gedekt uit bezuinigingen en voor 50%
uit inkomsten verhogende maatregelen.

Deze regel wordt in principe uitgevoerd. Dit is voor de
begroting 2020 echter niet voor alle taakvelden mogelijk
gebleken. Dit geldt onder andere voor de ontwikkelingen
in het sociaal domein. De doorwerking van de gevolgen
van de coronacrisis zijn nog niet helder en de wijze waarop
daarmee omgegaan moet worden dient nader bepaald te
worden.

De gemeente zet zich, samen met andere gemeenten in
de regio, maximaal in om compensatie van het rijk te krijgen voor het wegvallen van de precariobelasting in 2022.
Indien deze compensatie niet kan worden gerealiseerd,
zal deze tegenvaller als exogeen worden gekwaliﬁceerd en
dus ﬁftyﬁfty worden opgevangen.

Hier wordt aan gewerkt. Bij besprekening over de uitkering
van het gemeentefonds is dit ook een gespreksonderwerp.

BESTUUR EN MIDDELEN
Het geld goed besteed

Voorgesteld wordt om ieder jaar op een tweetal beleidsterreinen een onderzoek te doen naar de doelmatigheid en
doelgerichtheid van de bestede gelden door de gemeente.
De onderzoeken duren niet langer dan drie maanden en
de uitkomsten worden met de raad besproken.

Doelmatigheidsonderzoeken (DMO) worden volgens planning gerealiseerd. DMO Avalex en DMO Brede School Impuls
zijn afgerond. Momenteel loopt het DMO wegenbeheer.
Midterm Review gemeente Wassenaar 2020
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