
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 7 juli 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. 
J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-138363 - 323826 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 30 juni 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 30 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-130616 - 310088 

Onderwerp Verwerving Teylingerlaan 13 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de voorwaarden zoals vastgelegd in de 
overeenkomst d.d. 25 mei 2020. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om:  

1. De bedrijfsruimte met diverse agrarische opstallen en 
percelen gelegen aan de Teylingerlaan 13 te Voorhout te 
verwerven en daarvoor een bedrag van € 2.150.000,- ter 
beschikking te stellen. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging nummer 13 vast te 
stellen. 

3. De bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Voortgang Ruïne van Teylingen’ 
vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.  

  

  

Samenvatting Na vaststelling van de notitie besluitvorming door de gemeenteraad op 11 juli 
2019 is met de raad afgesproken een financiële onderbouwing van de kaders op 
te stellen, ofwel businesscase. De businesscase is op 19 december 2019 
opiniërend aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd 
met verdere uitwerking van de businesscase binnen het voorkeursscenario 2. In 
de bijgevoegde raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de voortgang per 
onderdeel. Aan de raad wordt voorgesteld om voortvarend te werk te gaan en 
een eerste stap voor verder ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen te zetten 
en het Westerbeekterrein aan te kopen. Met de eigenaren van het 
Westerbeekterrein is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een 
mogelijke koop van de opstallen en percelen aan de Teylingerlaan 13 in 
Voorhout. Besloten wordt in te stemmen met voorwaarden zoals vastgelegd in 
de overeenkomst d.d. 25 mei 2020 en het raadsvoorstel en de raadsbrief aan de 
gemeenteraad aan te bieden.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-133970 - 316955 



Onderwerp Ledenraadpleging VNG wijziging garantstelling WSW 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de achtervangpositie van 
gemeenten ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zoals in 
bijgevoegde VNG Ledenbrief wordt voorgesteld. 

Samenvatting Gemeenten staan als achtervang garant voor een deel van de leningen van 
woningcorporaties via het borgingssysteem van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW). Het Rijk staat voor 50% in de achtervang, 25% wordt 
verdeeld over alle gemeenten die borg staan en 25% wordt opgevraagd bij de 
gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. Deze laatste 25% is nu 
niet direct gerelateerd aan het woningbezit van de corporatie in de betreffende 
gemeente. Het voorstel van de VNG en het WSW is nu om deze laatste 25% te 
verdelen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat van het woningbezit in 
de gemeente. De VNG heeft een indicatieve berekening gemaakt waaruit de 
huidige verdeling wordt vergeleken met de toekomstige situatie. Voor Teylingen 
neemt het bedrag waarvoor garant wordt gestaan af van € 130 miljoen naar € 
103 miljoen. Daarom stemt het college in met het voorstel. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075772 - 322647 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van CDA, PvdA, GL, fractie Piket en Groen & 
Leefbaar Teylingen, over de verkeersstudie N208 Sassenheim 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen (nr. 2020-20) over 
mogelijke aanpassingen aan de N208-N443 in Sassenheim, van CDA, PvdA, GL, 
fractie Piket en Groen & Leefbaar Teylingen, vast te stellen. 

Samenvatting Het college stelt de bijgevoegde beantwoording van de door CDA, PvdA, GL, 
fractie Piket en Groen & Leefbaar Teylingen gestelde schriftelijke vragen vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 322385 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 8 juli 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij en Jeugd van 8 juli 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 8 juli 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en 
Jeugd via Microsoft Teams plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de 
adviezen die in bijlage 2 zijn verwoord. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052499 - 322135 

Onderwerp Raadsbrief Centrumvisie - Juni 2020 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Centrumvisie - Juni 2020' vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting In het raadprogramma ‘Vitaal Teylingen’ 2018- 2022 is het doel gesteld om te 
komen tot een nieuwe Centrumvisie voor Sassenheim, Voorhout en Warmond en 
een geactualiseerde Detailhandelsvisie. Deze visie moet koers bepalen en ervoor 
zorgen dat onze centra vitaal, aantrekkelijk en economisch toekomstbestendig 



blijven. Het college wil de raad graag een goede voorbereidingstijd geven voor 
de bespreking van deze integrale visie en heeft daarom in samenspraak met de 
griffie een procesvoorstel gemaakt dat is opgenomen in de raadsbrief. Besloten 
wordt om de raadsbrief vast te stellen en aan te bieden aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137645 - 322111 

Onderwerp Begrotingswijziging HLTsamen 2020 en begrotingswijziging Teylingen 2020 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. Als zienswijze het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerp begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief. 

2. De bijgevoegde begrotingswijziging 2020 van de gemeentelijke 
begroting Teylingen vast te stellen onder voorbehoud 
van vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen. 

Samenvatting Op 16 april 2019 heeft de gemeente Lisse besloten om een aantal taken in het 
beheer van de openbare ruimte anders in te vullen en de 
dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden voor deze taken te beëindigen 
en terug te nemen in eigen beheer. De gemeente Lisse en Meerlanden hebben in 
december 2019 overeenstemming bereikt over de overdracht. Per 1 januari 
2020 voert HLTsamen deze taken in opdracht van de gemeente Lisse uit. Voor 
de formele besluitvorming dient het bestuur van HLTsamen de uitvoering van 
deze zogenoemde plustaak, te aanvaarden inclusief 
de financiële consequenties. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig van 
HLTsamen (budgetoverheveling vanuit de gemeentelijke begroting naar de 
begroting van HLTsamen). De raden kunnen bij het bestuur van HLTsamen hun 
zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging naar voren brengen. Het bestuur 
HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 
gewijzigde begroting en zendt daarna de vastgestelde gewijzigde begroting aan 
de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 
2020 uit te brengen met een positieve strekking. Ook wordt geadviseerd de 
bijbehorende begrotingswijziging 2020 van Teylingen vast te stellen. Voor de 
gemeente Teylingen betekent de overdracht van deze taken en de harmonisatie 
een verlaging van de bijdrage voor de komende jaren van: in 2020: € 110.602,- 
in 2021: € 120.899,- in 2022: € 113.705,- en in 2023: 120.088,-. 
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134375 - 319640 

Onderwerp Raadsbrief - Gemeente Teylingen op weg naar een LES & TVW! #Update 1 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Gemeente Teylingen op weg naar een LES en TVW!' vast te 
stellen en ter kennisgeving naar de raad te sturen. 

Samenvatting De gemeente Teylingen gaat, zoals elke gemeente in Nederland, de komende 
jaren werken aan de energietransitie. In 2050 moet de energievoorziening bijna 
helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Dit betekent ook dat we onze 
woningen en utiliteiten op andere wijze, dan met aardgas, moeten gaan 
verwarmen. Om dit te bereiken, stelt de gemeente Teylingen een lokale 
energiestrategie (LES) en een transitievisie warmte (TVW) op. Eind 2019 heeft 
het college het plan van aanpak hiervoor vastgesteld en met de raad gedeeld. In 
deze raadsbrief informeren we de raad over de voortgang van het project en 
delen we de planning tot eind 2020, met een voorzichtige doorkijk naar 2021. 
Besloten wordt om de raadsbrief 'Gemeente Teylingen op weg naar een LES en 
TVW!' vast te stellen en ter kennisgeving naar de raad te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


