Raadsprogramma 2006-2010
(inclusief wijzigingen en aanbevelingen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 maart 2006)
(2006/03378)
TEYLINGEN: MEER KWALITEIT DOOR EEN BETERE SAMENWERKING
1. Inleiding
Op 30 november 2005 zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Teylingen gehouden. Op
grond van de verkiezingsuitslag heeft het CDA het initiatief genomen tot coalitiebesprekingen. Samen met de
VVD en de PvdA is in een zakelijke en positieve sfeer intensief gesproken over samenwerking in een brede
coalitie. Dit coalitieakkoord is daarvan de weerslag.
Dit coalitieakkoord bouwt in belangrijke mate voort op het door de gemeenteraden van Sassenheim, Voorhout
en Warmond opgestelde visiedocument “Bouwstenen voor de toekomst”, een advies van deze raden aan de
nieuwe gemeenteraad van Teylingen. De visie en ambitie in dit advies werken door in dit coalitieakkoord.
De ambitie van de coalitiepartijen blijkt o.a. uit:

lastenverlichting voor de inwoners van Teylingen door het verzilveren van de synergievoordelen van de
fusie;

een gemeentelijke organisatie die slagvaardig is, met sterke bestuurders en professionele medewerkers die beseffen dat de overheid er voor de burger is in plaats van andersom;

een gemeentebestuur dat volledig open staat voor de ideeën en initiatieven uit de bevolking, het
bedrijfsleven, de verenigingen etc., en wil zoeken naar mogelijkheden en oplossingen in plaats van
belemmeringen en beperkingen. Het betrekken van inwoners en maatschappelijke partijen is
kenmerkend voor de bestuursstijl in Teylingen.
De coalitiepartijen kiezen primair voor kwaliteit. Dat geldt voor het te vormen College van Burgemeester en
Wethouders, dat geldt ook voor de dienstverlening aan de inwoners van Teylingen. Om de ‘klanten’ van de
gemeente goed te kunnen bedienen zijn o.a. de gemeentewinkel en het callcenter, maar ook de speciale
aanspreekpunten voor ondernemers en verenigingen belangrijke instrumenten.
Kwaliteit van het gemeentelijk bestuur vraagt een goede samenwerking binnen het College van B&W. De coalitie
staat een werkwijze voor waarbij wethouders bepaalde projecten voor hun rekening kunnen nemen, dat
bevordert de onderlinge samenhang binnen het College. Op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening zal er
– gelet op de grote financiële belangen - daarom sprake moeten zijn van een gezamenlijk optrekken van de
portefeuillehouders ruimtelijke ordening en financiën.
De coalitiepartijen zullen over dit akkoord het debat aangaan binnen de Raad. Het akkoord vormt de basis voor
het op te stellen Raadsprogramma 2006-2010, dat voor de komende jaren het beleidskader van de Raad zal
zijn.
In de duale verhouding met de Raad wordt het nieuwe College van B&W uitgenodigd op basis van het
coalitieakkoord voor 1 april 2006 een werkprogramma op te stellen en voor instemming aan te bieden aan de
Raad.
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2. Ruimte en woningbouw
2.1 Woningbouwplannen
In twee van de drie voormalige gemeenten zijn uitgewerkte plannen voorhanden ter invulling van de ruimte en
woningbouw. De coalitie acht het van groot belang dat de bestaande plannen voor Voorhout en Sassenheim met
prioriteit worden afgemaakt. Het komplan Warmond wordt gewijzigd, met dien verstande dat
wijzigingsbevoegdheden voor bepaalde locaties alleen worden opgenomen als er concrete plannen voor die
locaties bestaan. De wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw op de locatie “De Krogt” wordt uit het Komplan
geschrapt. Op deze locatie is eigenlijk geen ruimte voor woningbouw en dient voornamelijk gekeken te worden
naar parkeren en recreatie. De realisering van inbreidingslocaties in Warmond heeft voorts net als de bestaande
plannen in Sassenheim en Voorhout prioriteit. Aan deze prioriteit kan invulling worden gegeven door een
(project-)wethouder verantwoordelijk te maken voor de voortgang en uitvoering van elk plan.
De woningbouwtaakstelling van Voorhout in het plan Hooghkamer en Nieuw Boekhorst heeft een aanzienlijke
uitbreiding van het aantal woningen tot gevolg. Uitgangspunt blijft dat de randweg in gebruik moet zijn voordat
de eerste honderd woningen worden opgeleverd. Voor alle woningbouwplannen telt dat de infrastructuur op orde
moet zijn voordat de woningen worden opgeleverd. Prioriteit moet gegeven worden aan het sluiten van een
exploitatieovereenkomst met ontwikkelaars voor de woningbouwtaakstelling van Voorhout. Vaststelling van het
bestemmingsplan kan eerst plaatsvinden nadat een exploitatieovereenkomst is gesloten.
2.2 Sociale woningbouw
Uitgangspunt is 30% sociale woningbouw en het zoveel mogelijk mengen hiervan met andere woningbouw. Bij
inbreidingslocaties waar sociale woningbouw niet mogelijk of gewenst is, kan worden gewerkt met een
volkshuisvestingsfonds. Op buurtniveau wordt zo veel mogelijk gevarieerd gebouwd (huur / koop, eengezins /
meergezins, jong / oud). De gemeente investeert niet in sociale koopwoningen maar kan wel faciliterend
optreden bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van sociale koopwoningen volgens het principe van maatschappelijk
gebonden eigendom. Het systeem van leningen voor starters van Sassenheim zal voor de gehele gemeente
Teylingen worden ingevoerd.
2.3 Prestatieafspraken, starterswoningen, woningen voor ouderen
Met de bestaande woningbouworganisaties die werkzaam zijn in Sassenheim, Voorhout en Warmond worden
voor de termijn 2006-2010 prestatieafspraken gemaakt. Deze woningbouworganisaties kunnen opereren binnen
het gehele grondgebied van Teylingen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouwprogramma’s is het op
tijd bouwen van starterswoningen en woningen voor ouderen.
Naast het bieden van huisvesting voor deze doelgroepen zijn ook de volgende principes van belang:
-

het creëren van doorstroming;

-

levensloopbestendig bouwen;

-

omlabelen van woningen.

In de prestatieafspraken, maar ook met projectontwikkelaars, worden strikte afspraken gemaakt over
starterswoningen en woningen voor ouderen. De gemeenteraad moet nadrukkelijk betrokken worden bij het tot
stand komen van deze prestatieafspraken.
2.4 Parkeren
Inbreidingslocaties kunnen tot ontwikkeling komen indien voorzien wordt in, waar mogelijk, ondergronds
parkeren. Uitgangspunt voor alle woningbouwplannen is een parkeernorm van gemiddeld 1,7 parkeerplaatsen
per woning bij gemixt bouwen. Het is hierbij van belang dat deze parkeerplaatsen op openbare gronden
gerealiseerd worden en dus ook voor passanten te gebruiken zijn. Voor de top-vrije sector woningen is een
parkeernorm van 2,0 parkeerplaatsen per woning van toepassing. Het huidig aantal openbaar toegankelijk
parkeerplaatsen rond station Voorhout moet bij de toekomstige ontwikkelingen behouden blijven. Deze
parkeerplaatsen blijven bij voorkeur gratis. De gemeente stelt een parkeerfonds in, waarmee afkoop van de
parkeernorm mogelijk wordt en de gemeente elders parkeerplaatsen kan financieren. Bij het realiseren van
parkeerplaatsen elders is de bijdrage van die parkeerplaatsen aan de oplossing van het parkeerprobleem
uitgangspunt.
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2.5 Groen, open ruimte
Voorkomen moet worden dat de drie kernen aaneengroeien. Uitgangspunt is dat de open ruimtes niet
verstedelijken. De open groene ruimte tussen de kernen van Sassenheim en Voorhout is niet beschikbaar voor woningbouw en bedrijvigheid. De ontwikkeling van dit gebied blijft beperkt tot het aanleggen van een
natuurrecreatiepark dat past binnen de mogelijkheden van het streekplan (of, indien niet passend binnen het
streekplan wordt ingezet op wijziging daarvan).
Het natuurschoon van de bollenvelden wordt beschermd door de bestaande bestemmingsplannen. De gemeente
Teylingen waakt ervoor dat bebouwing de bollenvelden niet aan het oog onttrekt.
De infrastructuur rondom station Sassenheim moet zoveel mogelijk ontwikkeld worden aan de Sassenheimse
kant van het spoor en de A44.
De ruimte tussen Sassenheim en Warmond en met name de Klinkenberger- en Hemmeerpolder wordt open
gehouden, ter voorkoming van niet-gewenste verstedelijking. Onderzoek naar de ontwikkeling van woningbouw
in de Klinkenberger- en Hemmeerpolder is de komende raadsperiode dan ook niet aan de orde.
In het kader van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek ziet de gemeente Teylingen geen
mogelijkheden voor verdere woningbouw binnen haar grenzen.
Ingezet wordt op de ontwikkeling van robuust groen in plaats van snippergroen. Gezien de kosten verbonden
aan het onderhoud van snippergroen is continuering en harmonisering van het beleid voor de verkoop van
snippergroen noodzakelijk.
De bestaande beleidsstukken zoals bijvoorbeeld groenstructuurplannen en groennota’s worden geharmoniseerd.
De ontwikkeling van robuust groen en de verkoop van snippergroen hebben hierbij prioriteit. Vooral in Voorhout
is behoefte aan de ontwikkeling van robuust groen.
De polders in en rond de Kagerplassen zijn en blijven bestemd voor agrarisch gebruik en natuurgebied. Bouwen
is daar uitgesloten.
2.6 Hoogte woningbouw
Per woningbouwlocatie wordt bekeken wat de gewenste maximale bouwhoogte kan zijn. Uitgangspunt hierbij is
dat de bouwhoogte passend moet zijn in de omgeving en geen afbreuk doet aan het landelijke en dorpse
karakter van de kernen.

3. Economie
3.1 Regelgeving
De toenemende wet- en regelgeving leidt tot meer kosten bij onder andere ondernemingen. Om het tij te keren
wordt ingezet op het verminderen van regels waar dat kan en op het toegankelijker maken van de gemeente
voor ondernemers. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het instellen van een aanspreekpunt in de vorm van
een accountmanager. Ook agrarische ondernemers moeten bij dit aanspreekpunt goed terecht kunnen. Binnen
de gemeente moet voor ondernemers voortaan worden gezocht naar mogelijkheden en oplossingen in plaats
van naar belemmeringen en beperkingen.
De gemeente Teylingen zal het Pact van Teylingen respecteren en actief meewerken met het Offensief van
Teylingen.
De bollenstreek is aangewezen als greenport. De gemeente Teylingen ziet daar het belang van in en zet zich in
voor het behoud en waar mogelijk versterking van de agrarische sector waaronder de bollenteelt.
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3.2 Koopzondagen
De behoefte aan koopzondagen is per kern verschillend. Het seizoensgebonden toerisme in Warmond heeft tot
gevolg dat in die kern behoefte is aan koopzondagen in de zomer terwijl het winkelhart van Sassenheim naar
verwachting meer behoefte heeft aan koopzondagen voor de feestdagen in december.
Op verzoek van de ondernemersverenigingen zal maatwerk geleverd worden met een maximum van de 12
koopzondagen per kern per jaar, voor zover zulks wettelijk mogelijk is. Verdere grootschalige openstellingen op
de zondagen worden niet nagestreefd.
3.3 Sluitingstijden
Voor zowel de horeca als de jongerencentra zijn momenteel binnen de drie kernen verschillende sluitingstijden
van toepassing. Bij de harmonisatie van de sluitingstijden is het uitgangspunt dat horecatoerisme en overlast
voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen door de invoering van een sluitingstijdensysteem waarbij
klanten tot een bepaalde tijd kunnen binnenkomen waarna de deur op slot gaat. De dan aanwezige klanten
hebben vervolgens rustig de gelegenheid nog wat te consumeren en rustig het pand te verlaten. Hiermee wordt
een spreiding van vertrekkende horecabezoekers bereikt, met als doel minder overlast voor omwonenden.
3.4 Winkelcentra
Binnen de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn de winkelgebieden in ontwikkeling. Om verschraling
van deze winkelcentra te voorkomen wordt de ontwikkeling van winkelvoorzieningen buiten de winkelcentra niet
gestimuleerd. Bestaande ontwikkelingsplannen van deze winkelgebieden moeten met prioriteit worden
afgemaakt. In de drie kernen is de behoefte aan basisvoorzieningen evident. Invulling van deze behoefte
behoort waar mogelijk te worden ondersteund.
Het beschikbaar hebben van voldoende – gratis- parkeergelegenheid bij de winkelcentra is noodzakelijk voor
zowel de ondernemers als de klanten. Voldoende parkeergelegenheid kan ruimer zijn dan de van toepassing
zijnde wettelijke normen. De gemeente zal de ontwikkeling van voldoende (ondergrondse) parkeergelegenheid
stimuleren. Daarbij is een onderzoek naar de mogelijkheden en behoefte van “park & ride” een optie.

4. Recreatie en toerisme
De gemeente Teylingen is, voor wat betreft recreatie en toerisme, gunstig gelegen in de Bollenstreek vlakbij
strand en duinen en aan de oevers van de Kagerplassen. Daardoor heeft de gemeente Teylingen goede kansen
om verder te groeien als recreatiegemeente. In het visiedocument “Bouwstenen voor de toekomst” is recreatie
en toerisme als speerpunt opgenomen.
Ter uitwerking van dit speerpunt is de ontwikkeling van een integrale visie op recreatie en toerisme
noodzakelijk. Hierbij komen aan de orde:
-

watertoerisme;

-

het recreatief ontwikkelen van de ruïne van Teylingen;

-

het concentreren van recreatie op het eiland Koudenhoorn en de overige polders in en rond de
Kagerplassen ontzien;

-

wandel- en fietsrecreatie;

-

kunst en cultuur;

-

het integraal promoten van de gemeente Teylingen als recreatiegemeente.

Voor zover mogelijk en haalbaar zal aan het oude gemeentehuis in Warmond de bestemming (familie)hotel
worden gegeven ter stimulering van de verblijfsrecreatie.
Bij de ontwikkeling van de visie en het opstellen van concrete plannen moet altijd een evenwicht gevonden
worden tussen recreatie en bescherming van de natuur. Tevens is afstemming nodig met de programma’s van
het Pact van Teylingen en het Offensief van Teylingen.
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5. Mobiliteit en infrastructuur
5.1 Bereikbaarheid A44
De bereikbaarheid van de A44 via de provinciale wegen is zorgwekkend. Daarop is niet alleen het verkeer vanuit
de gemeente Teylingen van invloed, maar vooral het verkeer vanuit Noordwijk en Noordwijkerhout. Ook de
ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Voorhout zal een verdere verslechtering van de bereikbaarheid tot
gevolg hebben.
Om de bereikbaarheid te verbeteren zal de komende periode gesproken worden met alle betrokken partijen,
zoals bijvoorbeeld de omliggende gemeenten in Holland Rijnland, de provincie, Rijkswaterstaat en het Ministerie,
maar ook met de betrokken maatschappelijke organisaties. De komende raadsperiode moet een oplossing
uitgewerkt worden voor een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Indien op korte termijn met geringe
of tijdelijke maatregelen de bereikbaarheid is te verbeteren moeten deze zo spoedig mogelijk worden
uitgevoerd.
5.2 Bereikbaarheid kernen
De bereikbaarheid van de kernen onderling is belangrijk. Een onderdeel daarvan is het aantrekkelijk en veilig
maken van de fietsverbindingen tussen de kernen en vooral de fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim.
Gezien de daaraan verbonden overlast is het weren van zwaar verkeer in de kernen een uitgangspunt
5.3 Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer tussen de kernen is niet optimaal. Er is eerder sprake van een achteruitgang dan van een
verbetering van openbaar vervoersverbindingen. Uitgangspunt is dat bus- en treinverbindingen goed op elkaar
moeten aansluiten. De gemeente zal daartoe op korte termijn het overleg met Connexxion initiëren. Onderdeel
van dit overleg zal ook zijn de avond- en nachtbusverbinding tussen de drie kernen en de uitgaansgebieden in
Noordwijk en elders.
5.4 Mini-ringbus
Voor wat betreft de bereikbaarheid tussen de kernen wordt gedacht aan een kleinschalige busverbinding: de
zogenaamde mini-ringbus. De haalbaarheid van de invoering van een mini-ringbus zal worden onderzocht,
waarbij tevens gekeken wordt naar eventuele alternatieven (zonetaxi voor iedereen etc). Hierbij kan ook
gedacht worden aan “park & ride” en de bereikbaarheid van winkelcentra, de stations, de gemeentewinkel en de
recreatievoorzieningen in de individuele kernen.

6. Zorg
6.1 Algemeen
Een kwalitatief goede zorg verlening is van uitermate groot belang. Dat wil zeggen dat zij die het nodig hebben
kunnen rekenen op de gemeente. De gemeente wordt, met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet in staat zijn om op eigen
kracht deel te nemen aan de samenleving. Het beleid van de gemeenteraad zal er de komende jaren op gericht
blijven het bestaande aanbod aan zorg zoveel mogelijk in stand te houden.
6.2 Informatie over zorg.
Uitgangspunt is dat informatie over de zorg zo dicht mogelijk bij de klanten georganiseerd wordt, in elk van de
drie kernen. Informatie over zorg die in de kernen gegeven wordt behoeft dan niet in de gemeentewinkel
gegeven te worden. Ook kan gedacht worden aan informatieverlening via de SWOT (Stichting Welzijn Ouderen
Teylingen) zoals momenteel vergelijkbaar in Warmond georganiseerd is.
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6.3 Het zorgloket
Een aantal gemeentelijke taken op het gebied van de zorg wordt uitgevoerd door de ISD Intergemeentelijke
sociale dienst). De ISD gaat spreekuur houden in de nieuwe gemeentewinkel. De toegankelijkheid tot het
zorgloket wordt vergroot door dienstverlening op maat, via:
-

de gemeentewinkel

-

georganiseerd vervoer naar de gemeentewinkel

-

huisbezoeken door ambtenaren of door medewerkers van de ISD.

Uitgangspunt hierbij is dat deze dienstverlening ingevoerd wordt zonder uitbreiding van de formatie.
6.4 Zonetaxi
Het huidige systeem van de zonetaxi is een goed middel om vervoer voor ouderen en gehandicapten adequaat
te organiseren. Dit systeem wordt dan ook voortgezet. Wat betreft de zonetaxi zijn de coalitiepartijen van
mening dat personen van 75 jaar en ouder qua tariefstelling gelijkgesteld moeten worden aan Wvggeïndiceerden.
6.5 Vluchtelingen
Uitgangspunt is dat het gemeentelijk vluchtelingenbeleid en de gevolgen van de daarop verleende subsidies niet
strijdig mogen zijn met beleid van de Rijksoverheid. De gemeente draagt zorg voor spreiding van de opvang
van vluchtelingen over de drie kernen.
6.6 Sociale werkvoorziening
MareGroep1 levert een uitstekende voorziening voor het activeren van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, of dit nu komt door een situatie van langdurige werkloosheid of door een arbeidshandicap. De
coalitiefracties zijn van mening dat de gemeente Teylingen een voorbeeldfunctie moet vervullen in het
uitbesteden van gemeentelijke taken aan MareGroep.

7. Samenleving
7.1 Verenigingen in het algemeen
De samenleving en in het bijzonder het verenigingsleven is het fundament onder de cohesie in de kernen.
Individualisering en andere maatschappelijke ontwikkelingen leggen een zekere druk op de vitaliteit van het
verenigingsleven in het algemeen. Het is niet de taak van de gemeente om verenigingen in leven te houden.
Verenigingen zijn zelf primair verantwoordelijk voor hun draagvlak.
Als vanuit belangengroeperingen een overkoepelende organisatie wordt opgericht is dit, bij voldoende
draagvlak, de gesprekspartner van de gemeente.
De subsidiesystematiek zal in 2006 geharmoniseerd worden met als uitgangspunt het verlenen van subsidies op
basis van prestatie-afspraken en -indicatoren. Verenigingen zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de
totstandkoming en behandeling van de subsidiesystematiek en van het welzijnsprogramma. Als financieel kader
wordt meegegeven dat de harmonisatie budgettair neutraal moet zijn t.o.v. 2006, met mogelijk een aanpassing
aan de bevolkingsgroei en een inflatiecorrectie.
Het beleid van de nieuwe gemeente is niet gericht op fusies van bestaande verenigingen. De raad hecht belang
aan het huidige niveau van levendigheid, kwaliteit en variëteit van het verenigingsleven in de kernen.
Bij de verenigingen en bij bijvoorbeeld de bibliotheken zijn veel faciliteiten aanwezig die maar gedurende een
korte periode gebruikt worden. De coalitiepartijen staan een flexibel gebruik van de aanwezige faciliteiten buiten
de normale gebruiksuren voor.

1

MareGroep voert namens de gemeenschappelijke regeling Kust, Duin- en Bollenstreek (waaraan Teylingen
deelneemt) de Wet sociale werkvoorziening uit.
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De gemeente stimuleert dat verenigingen zich kenbaar kunnen maken aan alle inwoners van de drie kernen
door middel van bijvoorbeeld faciliteren van open dagen van en voor alle verenigingen van de gemeente
Teylingen
7.2 Sportverenigingen
Ook bij de sportverenigingen is het uitgangspunt: geen gedwongen fusies. De sportverenigingen moeten in elke
kern hun eigen identiteit kunnen behouden. Voor nieuwe verenigingen moet er voldoende draagvlak zijn binnen
de desbetreffende kern, waarbij gestimuleerd zal worden gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten van
andere verenigingen.
7.3 Vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid zal voor de gehele gemeente Teylingen geharmoniseerd moeten worden. Hierbij moet ook
gekeken worden hoe een vacaturebank onderdeel voor het vrijwilligersbeleid voor heel Teylingen kan worden en
kan fungeren als vrijwilligerssteunpunt.
De raad zal het invoeren van één aanspreekpunt voor verenigingen initiëren. Hiertoe zal een aanspreekpunt in
de vorm van een accountmanager worden ingevoerd. Dit aanspreekpunt moet meer worden dan alleen een
informatiepunt, maar zal ook voorlichting en opleidingen aanbieden aan verenigingen. Gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld voorlichting/opleiding aan penningmeesters, secretarissen en voorzitters van de verenigingen. De
accountmanager kan ook een faciliterende rol spelen voor verenigingen. Het is een gemeentelijk doel om
vrijwilligers en verenigingen daar waar mogelijk te ondersteunen.
De titel ‘vrijwilliger van het jaar’ wordt per kern toegekend.
7.4 Zwembad Wasbeek
Uitgangspunt is het behouden van het zwembad Wasbeek in de gemeente Teylingen. Voor wat betreft de
financiële situatie wordt gestreefd naar rendementsverbetering en ruimte voor ondernemerschap met oog voor
de publieke taak van het zwembad.
7.5 Podiumzalen
In twee kernen zijn podiumzalen aanwezig: het Onderdak in Sassenheim en het Trefpunt in Warmond. In
Voorhout komt een podiumvoorziening in het nieuwe Agnesgebouw. De twee podiumzalen en de
podiumvoorziening kunnen naast elkaar bestaan zolang daar behoefte aan is. De coalitiepartijen achten het
ambtelijk aansturen en faciliteren van een podiumzaal geen kerntaak van de gemeente. Het Trefpunt in
Warmond wordt op afstand gezet van de gemeente. De coalitiepartijen vinden dat het Trefpunt in Warmond
eenzelfde organisatorische constructie moet krijgen als het Onderdak in Sassenheim.
7.6 ZorgAdviesteams
De coalitiepartijen beseffen dat goed functionerende ZorgAdviesteams uitermate belangrijk zijn voor de zorg op
scholen. De coalitiepartijen staan in voor het continueren van de ZorgAdviesteams.
7.7 Brede scholen
In Nederland is een ontwikkeling gaande betreffende de brede scholen binnen de bestaande en eventuele
nieuwe budgetten vanuit het Rijk. De coalitiepartijen zijn voorstander van het concept van brede scholen en
ondersteunen dergelijke initiatieven en/of initiëren de invoering van deze brede scholen. Daarbij zal de
gemeente een actief beleid gaan voeren voor het invoeren en stimuleren van dubbel accommodatiegebruik.
7.8 Jeugd en jongeren.
Er moeten voldoende (speel)voorzieningen zijn voor zowel de jongere als de oudere jeugd. Actualisatie van de
bestaande (speel)voorzieningen is noodzakelijk met als uitgangspunt dat de speelvoorzieningen passen bij de
leeftijdsopbouw van de in de buurt aanwezige jeugd. In het jongerenbeleid moet worden geanticipeerd op de te
verwachten demografische ontwikkelingen.
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De gemeente streeft naar een integraal jongerenbeleid in overleg met de jongeren zelf (desgewenst door een
jeugdpanel of jeugdgemeenteraad, als de jongeren daar zelf om vragen en daarin actief willen participeren).
Het al bestaande idee van een natuurspeeltuin in Voorhout dient door het college verder te worden uitgewerkt.
Samenwerking van de jeugd- en jongerenopvang met de verenigingen is een goede manier om geschikte
opvang te creëren. De kennis van beide organisaties kan worden ingezet om te komen tot een win/win-situatie
met betrekking tot de jeugd- en jongerenopvang. Wij streven dubbel accommodatiegebruik na, mede om kosten
te besparen. De gemeente zal dubbel ruimtegebruik van bestaande accommodaties voor naschoolse opvang
breed faciliteren. Dit is in brede zin op alle verenigingen van toepassing.
7.9 Vandalisme
Vandalisme heeft een grote impact op degenen die hiermee geconfronteerd worden. De coalitiepartijen staan op
het standpunt dat voorkomen moet worden dat jongeren afglijden en op het verkeerde pad raken. Dat kan door
het organiseren van diverse activiteiten (bijv. internetten, muziekworkshops etc), afgestemd op de verschillende
jongerenculturen, door jongerenwerk en jongerenverenigingen in de jongerencentra.
7.10 Tweede sporthal Sassenheim
In Sassenheim is een plan in ontwikkeling voor de bouw van een tweede sporthal ter vervanging van twee
bestaande sportzalen. De locatie ten opzichte van de scholen wordt nader bekeken. Gezien de
capaciteitsproblemen bij de sportverenigingen en scholen, waaronder het Rijnlands Lyceum, zijn de
coalitiepartijen van mening prioriteit te moeten geven aan de bouw van deze sporthal. De verwachting is dat
met het in gebruik nemen van deze tweede sporthal er niettemin capaciteitsproblemen blijven bestaan. In het
toewijzingsbeleid van uren moet de gemeente de regie nemen.
Voor wat betreft de keuze van exploitatievorm en exploitant voor de tweede sporthal moet er een goede
afweging gemaakt worden. In het kader van de harmonisatie is bijvoorbeeld een gebruikersraad voor alle
sporthallen en sportzalen binnen de gemeente Teylingen te overwegen.

8. Bestuur
8.1 Het raadhuis uit/ Met de raad aan de praat
Een van de pijlers van het dualisme is de volksvertegenwoordigende taak. De gemeenteraad moet naar de
inwoners toe en met hen in gesprek komen. Ter invulling van de volksvertegenwoordigende taak is het doel van
de coalitiepartijen, meer dan in het verleden, burgerparticipatie in te voeren op zoveel mogelijk gebieden.
Uitgangspunt is actief en interactief overleg met belanghebbenden en inwoners. Hierbij kan gedacht worden
aan: enquêtes, steekproeven, klanttevredenheidsonderzoeken (peilen en meten), interactief beleid, wijkavonden
en aan het zo vroegtijdig mogelijk informeren van de burgers.
De wijkbezoeken van Sassenheim voorzien in een behoefte en moeten succesvol genoemd worden. Het karakter
van de avonden moet duidelijk zijn. Als het gaat om specifieke dagelijkse zaken ligt dit bij het college. Als het
gaat om lange termijn visies op bijvoorbeeld een bepaalde wijk is het aan de raad. Zorgen voor avonden met
duidelijke en heldere kaders zodat het voor burgers duidelijk is: óf op initiatief van de raad, óf op initiatief van
het college. Afhankelijk van het onderwerp is een combinatie van beide mogelijk.
Het organiseren van werkbezoeken ter voorbereiding van besluitvorming in de raad en behandeling in de
commissies komt de besluitvorming en betrokkenheid van de burgers ten goede. De coalitiepartijen spreken af
werkbezoeken structureel en volgens een vast schema in te voeren.
8.2 Referendum
Er komt een verordening voor een raadgevend referendum.
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8.3 Toegankelijkheid gemeente.
De gemeenteraad moet ook voor de burgers een duidelijk gezicht krijgen. Daartoe is een duidelijk en
herkenbaar e-mailadres noodzakelijk: gemeenteraad@teylingen.nl. Het invoeren van een vast raadsspreekuur
komt de toegankelijkheid van de raad voor de burger ten goede.

8.4 Servicelijn/Callcenter
De servicelijn voorziet in een duidelijke behoefte onder de bevolking. De coalitiepartijen spreken af het concept
van de servicelijn voort te zetten bij het callcenter van de nieuwe gemeente. Uitgangspunt daarbij is de
dienstverlening zoveel mogelijk digitaal in te richten. Het college is verantwoordelijk voor een directe follow-up
van vragen en klachten. De servicelijn-achtige zaken moeten in beginsel binnen 10 werkdagen worden afgerond
of beantwoord. Transparant werken is het uitgangspunt.
8.5 Openingstijden.
De gemeente is er voor de burger. Veel inwoners van de gemeente werken elders en zijn niet in de gelegenheid
binnen de reguliere openingstijden het gemeentehuis te bezoeken. Om de serviceverlening aan de inwoners te
optimaliseren is afgesproken de openingstijden te verruimen met één zaterdagochtend per maand. Deze
zaterdagochtend komt naast de openstelling binnen kantooruren en één avond per week.
De bereikbaarheid van de gemeentewinkel is zo optimaal mogelijk doordat naast de avondopenstelling en
openstelling op zaterdag, de mogelijkheid van de zonetaxi ook bezoek aan huis door een gemeenteambtenaar
tot de mogelijkheden behoort als dat voor de betreffende inwoner noodzakelijk is.
Na een jaar zal evaluatie moeten plaatsvinden om te bezien of de behoefte van de inwoners overeenkomt met
de openstelling.
8.6 Regio
Als gevolg van de herindeling is de gemeente Teylingen de derde gemeente binnen de regio Holland Rijnland.
Gezien het inwonersaantal claimen wij een zetel binnen het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
De gemeente Teylingen zoekt actief naar vormen van samenwerking met de andere gemeenten in de regio. De
gemeente Teylingen heeft scherp voor ogen wat zijn de regio te bieden heeft en wat zijn van andere gemeenten
kan leren en gebruiken. De gemeente Teylingen neemt waar nodig het initiatief en anticipeert op kansen en
bedreigingen die zich op bovenlokaal, regionaal en landelijk niveau voordoen.
8.7 Rekenkamerfunctie
De rekenkamercommissie is een belangrijk instrument van de gemeenteraad in het kader van de controlerende
taak. De coalitiepartijen spreken af dat de rekenkamercommissie binnen korte termijn in werking moet zijn.
Gestart zal worden met leden van de rekenkamercommissie uit de gemeenteraad. Een voorzitter van een
rekenkamercommissie is meer dan alleen een technisch voorzitter. Hij is woordvoerder van de commissie naar
buiten en zal de rapportages moeten verdedigen. Een onafhankelijk voorzitter is derhalve onontbeerlijk.
8.8 Grenscorrecties
Zowel bij de provincie Zuid-Holland als in de Tweede- en Eerste Kamer is gesproken over grenscorrecties.
Voornoemde partijen hebben daarbij aangegeven dat grenscorrectie, voor zover niet aan de orde in het
herindelingontwerp, onderwerp moet zijn van gesprek tussen de nieuwe gemeente Teylingen en de omliggende
gemeenten.
Onder auspiciën van de provincie willen wij de volgende onderhandelingen opstarten:
- een grenscorrectie in Sassenheim-Noord bij de Derde Poellaan;
- een grenscorrectie nabij de A44 tussen Sassenheim en Lisse.
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Gezien het belang voor de uitwerking van het speerpunt toerisme is de voorwaarde dat de Kaagsociëteit en de
Kagerplassen binnen het grondgebied van de gemeente Teylingen blijven, respectievelijk komen. Op basis van
een enquête onder de betrokken bewoners van het Lage Land zal een nadere discussie in de raad gevoerd
worden over de uitwerking van de kaders van een eventuele grenscorrectie.

9. Veiligheid en handhaving
9.1 Handhaving Voor de gemeente Teylingen moet een eenduidig handhavingsbeleid komen. Het te ontwikkelen
handhavingsbeleid wordt afgestemd op het Pact van Teylingen en het Offensief van Teylingen. Het college
wordt gevraagd binnen zes maanden een plan van aanpak te maken voor handhaving op het gebied van
ruimtelijke ordening binnen de bestaande formatie.
Gebruiksvergunningen zijn een belangrijk instrument voor de gemeente in het kader van veiligheid en
handhaving. Achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen is niet acceptabel. Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat de ambtelijke capaciteit van de gemeente niet onbeperkt is. De coalitiepartijen spreken
af dat de achterstand ingelopen is vóór het einde van deze raadsperiode. Het college zal hiertoe binnen zes
maanden een plan van aanpak opstellen.
9.2 Politie/BOA
Gebleken is dat meer “blauw” op straat bijdraagt aan de veiligheid en aan het gevoel van veiligheid van
inwoners. Uitgangspunt is meer “blauw” op straat, inclusief de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's).
Hierbij moet de nadruk liggen op zichtbaarheid en handhaving van de regelgeving.
9.3 Harddrugs
Het gebruik van harddrugs heeft zowel voor de gebruiker als voor de omgeving grote negatieve gevolgen. Het
beleid van de gemeente moet erop gericht zijn dat jongeren niet in aanraking komen met harddrugs. Voor de
invulling van de voor de gemeente beschikbare politie-uren wordt als prioriteit aangegeven de bestrijding van
het harddrugsgebruik en het voorkomen dat jongeren in aanraking komen met harddrugs. Wij nodigen het
college uit om integraal beleid te ontwikkelen te samen met alle betrokken partijen zoals bijvoorbeeld
jeugdzorg, maatschappelijk werk, jongeren en sportverenigingen en de politie.
9.4 Veiligheid fiets- en wandelroutes
Het zorgen voor veilige fiets- en wandelroutes met name van en naar de scholen, is een taak van de gemeente.
In die zin moet de komende raadsperiode bezien worden hoe aan deze zorgtaak kan worden voldaan.
9.5 Veiligheid op het water
Een bron van verontrusting is de veiligheid op de Kagerplassen. Met name kan hierbij genoemd worden de
handhaving van de toegestane snelheid op het water voor vaartuigen.

10. Natuur en milieu
10.1 Milieustraten
De startsituatie is dat de drie bestaande milieustraten gehandhaafd blijven. Onder de voorwaarde dat de
dienstverlening aan de burger gehandhaafd blijft en de instroom van afval niet terugloopt, zal concentratie naar
één milieustraat plaatsvinden. Onderzocht zal worden of er één systeem voor het ophalen van glas en papier in
de hele gemeente Teylingen tegen aanvaardbare kosten kan worden ingevoerd.
10.2 Kagerplassen
De natuur zorgt ervoor dat er recreatie en toerisme is. Als je natuur aantast gaat ook de recreatieve functie
omlaag. Uitgangspunt is de natuurwaarde van flora en vooral fauna van de polders te beschermen en te
versterken. Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan het afspreken van een natuurvriendelijker maairegime
van slootkanten.
10.3 Koudenhoorn
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Het eiland Koudenhoorn is belangrijk voor de recreatie en hierop worden geen auto’s toegelaten. De
coalitiepartijen staan voor het behouden van de overige eilanden en polders voor de natuur en voor de
agrariërs.
10.4 Jachthaven
Er liggen heel veel plezierboten in het buitengebied. De bedrijfsvoering van veel agrariërs is in hoge mate
afhankelijk van de verhuur van ligplaatsen in de sloten en vaarten bij de agrarische bedrijven. De gemeente
stimuleert de ontwikkeling van een saneringshaven in coöperatief eigendom van de agrariërs waar de
plezierboten die nu in de sloten liggen een ligplaats kunnen krijgen. Het idee daarbij is dat de sloten weer leeg
zijn en plezierboten zoveel mogelijk te concentreren op één plaats, met een goede inpassing in het landschap.
10.5 Milieu
De coalitiepartijen zien voor de gemeente een voorbeeldfunctie weggelegd op het gebied van milieu. Met het
beheer van de gemeentelijke gebouwen en eigendommen kan de gemeente hier invulling aan geven. Een
milieuvriendelijke inkoop en de besparing van energie zijn hier voorbeelden van. Maar ook meer voorlichting op
het gebied van duurzaam bouwen.
10.6 Zwerfvuil
Zwerfvuil is slecht voor de natuur en voor veel inwoners en recreanten een doorn in het oog. Het (te
ontwikkelen) beleid moet erop gericht zijn maatregelen te treffen voor het tegengaan van zwerfvuil.
Bijvoorbeeld door praktische maatregelen zoals het vergroten van vuilnisbakken op openbaar terrein en
voorlichting aan de inwoners en recreanten.
10.7 Bollenteelt
Bollenteelt en natuur & milieu zijn nauw met elkaar verbonden. De bollenteelt heeft natuurwaarde voor de
gemeente. In het Pact van Teylingen en het Offensief van Teylingen zijn de kaders aangegeven voor de regio.
De coalitiepartijen zijn van mening dat er samen met de bollenkwekers een vertaling van het Pact en met name
het Offensief moet plaatsvinden specifiek voor de gemeente Teylingen. Er moet een plan komen voor behoud
van de natuurwaarde van het bollenareaal binnen de gemeente, met een duidelijke en gerichte voorlichting aan
de (agrarische) ondernemers.
10.8 Geluidsoverlast
De geluidsoverlast binnen de gemeente Teylingen is voornamelijk van het vliegverkeer van de luchthaven
Schiphol, de snelweg A44 en van de spoorlijnen Amsterdam-Leiden en Haarlem-Leiden afkomstig.
Voor wat betreft de geluidsoverlast van de snelweg A44 en de spoorlijn Amsterdam-Leiden (Schiphollijn) is het
verzamelen van gegevens door inventarisatie van de geluidsproductie noodzakelijk. De coalitiepartijen staan een
onderzoek voor dat de geluidsoverlast inzichtelijk kan maken. Daarbij kan een meetpunt bij of op het Rijnlands
Lyceum opgericht worden. Beheer van het meetpunt en verwerking van de gegevens door leerlingen van het
Rijnlands Lyceum geeft een win/win- situatie voor zowel de gemeente als de leerlingen van het lyceum.
Voor wat betreft de geluidsoverlast van de luchthaven Schiphol is een actieve inbreng van de gemeente in de
desbetreffende overlegorganen noodzakelijk om het vliegverkeer zodanig te reguleren dat geluidsoverlast voor
inwoners van Teylingen beperkt blijft. Daarnaast is het van belang dat het college een assertieve houding
inneemt door een eigenstandig bestuurlijk overleg met de luchthaven Schiphol buiten de reguliere
overlegkanalen om. De coalitiepartijen beseffen dat daartoe een uitbreiding van het aantal meetpalen, om meer
meetgegevens te verkrijgen, binnen de gemeente noodzakelijk kan zijn. Daarbij moet in ogenschouw genomen
worden dat er een verband is tussen recreatieve spilfunctie van de nieuwe gemeente en het verminderen van
geluidsoverlast.
11. Financiën
11.1 Synergievoordelen
Als gevolg van de herindeling worden synergievoordelen gecreëerd die ten goede moeten komen aan de burgers
en terug moeten komen in de personeelsformatie. Deze synergievoordelen moeten inzichtelijk gemaakt worden.
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De herindeling moet voor de burger per saldo voordeliger zijn waarbij de lasten omlaag moeten. Anders gezegd:
de burger moet de voordelen van herindeling in zijn portemonnee merken.
Na twee jaren wordt het gekozen organisatiemodel geëvalueerd. Van het college wordt verwacht dat in de
bestuursrapportages met regelmaat gerapporteerd wordt betreffende de personen die als boventallig zijn
aangemerkt. Het is zowel voor de betrokken personen als voor de organisatie geen goede zaak als hier niet snel
duidelijkheid in komt.
11.2 Externe deskundigen
Het gekozen organisatiemodel gaat uit van een stevige organisatie die capabel is om de taken in met de eigen
medewerkers uit te voeren. Uitgangpunt is dat externe deskundigen alleen aangetrokken worden als deze taken
niet door eigen medewerkers gedaan kunnen worden. Gezien de controlerende taak van de raad zal bij ieder
raadsvoorstel c.q. kredietaanvraag aangegeven moeten worden wat de kosten van externe deskundigen zijn en
waarom hiervoor gekozen is.
Om de flexibiliteit in de organisatie te houden zijn de coalitiepartijen van mening dat vervulling van niet
structurele functies kan geschieden met tijdelijk personeel.
11.3 Uitbesteding
Gemeentelijke taken die zich lenen voor uitbesteding moeten periodiek tegen het licht gehouden worden,
waarbij de vraag moet worden gesteld of het doelmatiger en doeltreffender is deze taken uit te besteden.
11.4 Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Teylingen zal een kritische houding aannemen wat betreft de kosten van gemeenschappelijke
regelingen. Regelmatig onderzoek door een onderzoekscommissie van de raad zal moeten uitmaken of de taken
die ondergebracht zijn bij de gemeenschappelijke regelingen doelmatig en doeltreffend zijn.
In de periode voor de herindeling heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent het afstoten van het
gemeentehuis van Warmond. De ambtelijke organisatie is, na enige verbouwingen, ondergebracht in de
bestaande gemeentehuizen van Sassenheim en Voorhout. Uitgangspunt van de coalitiepartijen is dat deze
raadsperiode geen onderzoeken en/of discussies gestart worden naar vestiging van de gemeentelijke organisatie
op één locatie dan wel in één nieuw gemeentehuis.
De gemeentelijke heffingen ontkomen niet aan een harmonisatie. De doelbelastingen (belastingen die
betrekking hebben op een bepaald doel, zoals rioolheffing, reinigingsrechten en havengeld) dienen
kostendekkend te zijn. De opbrengst van de doelbelasting moet besteed worden aan het doel zelf.

(Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 maart 2006)
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2 maart 2006

registratienummer

portefeuillehouder

2006/03378

presidium

Aan de raad van de gemeente Teylingen
onderwerp

Eerste wijziging raadsprogramma 2006-2010 en aanbevelingen aan het college

voorstel

Vaststellen 1e wijziging van het raadsprogramma 2006-2010 nav de discussie in de gemeenteraad
van 25 januari 2006 en de ingediende amendementen en suggesties van D66 en Trilokaal. Tevens
worden hierbij aanbevelingen gedaan aan het college als bouwsteen voor het collegeprogramma.

Inleiding
Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad op 25 januari 2006 en de ingediende amendementen en suggesties van
zowel Trilokaal en D66 is deze nota tot stand gekomen. De nota heeft tot doel het aanpassen van het raadsprogramma zoals
dat op 25 januari jl. door de gemeenteraad in meerderheid werd vastgesteld. Daarnaast zijn aanbevelingen aangehecht die
voortkomen uit de eerder genoemde amendementen van Trilokaal, waarvan is vastgesteld dat die niet kaderstellend, maar
uitvoerend van aard zijn en dus thuis horen in het collegeprogramma. De gemeenteraad beveelt deze punten aan het college
aan als bouwsteen voor het collegeprogramma.
Wij stellen voor het raadsprogramma als volgt te wijzigen:
2.4 Parkeren
“Bij het realiseren van parkeerplaatsen elders is de bijdrage van die parkeerplaatsen aan de oplossing van het parkeerprobleem
uitgangspunt.”
2.5 Groen, open ruimte
- 1e alinea, derde zin wordt gewijzigd tot: “De ontwikkeling van dit gebied blijft beperkt tot het aanleggen van een
natuurrecreatiepark dat past binnen de mogelijkheden van het streekplan (…)”
- “Het natuurschoon van de bollenvelden wordt beschermd door de bestaande bestemmingsplannen. De gemeente Teylingen
waakt ervoor dat bebouwing de bollenvelden niet aan het oog onttrekt”
3.2 Koopzondagen
“(…) met een maximum van 12 koopzondagen per kern per jaar (…), voorzover zulks wettelijk mogelijk is” (M);
5.4 Miniringbus
“De haalbaarheid van de invoering van een miniringbus zal worden onderzocht, waarbij tevens gekeken wordt naar eventuele
alternatieven (zonetaxi voor iedereen etc.)” (V);
7.8 jeugd en jongeren
- “De gemeente streeft naar een integraal jongerenbeleid in overleg met de jongeren zelf (desgewenst door een jeugdpanel of
jeugdgemeenteraad, als de jongeren daar zelf om vragen en daarin actief willen participeren). (Z);
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- “Het al bestaande idee van een natuurspeeltuin in Voorhout dient door het college verder te worden uitgewerkt” (AA);
8.5 Openingstijden
“De bereikbaarheid van de gemeentewinkel is zo optimaal mogelijk doordat naast de avondopenstelling en openstelling op
zaterdag, de mogelijkheid van de zonetaxi ook bezoek aan huis door een gemeenteambtenaar tot de mogelijkheden behoort als
dat voor de betreffende inwoner noodzakelijk is” (AC);
8.6 Regio
- “De gemeente Teylingen zoekt actief naar vormen van samenwerking met de andere gemeenten in de regio. De gemeente
Teylingen heeft scherp voor ogen wat zij de regio te bieden heeft en wat zij van andere gemeenten kan leren en gebruiken. De
gemeente Teylingen neemt waar nodig het initiatief en anticipeert op kansen en bedreigingen die zich op bovenlokaal,
regionaal en landelijk niveau voordoen.” (AQ);
- Tevens stellen wij voor de volgende aanbevelingen vast te stellen die gebruikt worden als bouwsteen voor het
collegeprogramma 2006-2010.
Aanbevelingen
1. Het opstellen van een groenbeheerplan wordt verwacht voor de gehele gemeente Teylingen waarin onder meer aandacht
is voor de monumentale en waardevolle bomen. Bij het opstellen van een voor de gehele gemeente geldende
kapverordening zou in overweging kunnen worden genomen het systeem dat kappen niet vrij is, tenzij bij bepaalde
gebieden is aangegeven dat kappen vrij staat (H,I);
2. Bij de uitvoering van het beleid inzake openbare speelveldjes en attributen kan naast de leeftijdsopbouw van de wijk ook
aandacht zijn voor het onderhoud van zowel de toestellen als de terreininrichting conform het attractiebesluit (J);
3. Bij het uitwerken van het beleid inzake recreatie en toerisme zou het college tevens kunnen denken aan beleid onder
meer gericht op stimulering van de verkoop van streekgebonden producten, bed&breakfast, verhuur van roeiboten en
kano’s en boerenkamers (K,L);
4. In het kader van de harmonisatie van regelgeving wordt van de zijde van het college ook een beleidsnotitie verwacht
inclusief kostenplaatje omtrent gemeentelijk monumentenbeleid (P);
5. Bijzondere aandacht zou uit kunnen gaan naar de (verkeers)veiligheid van kwetsbare groepen in de gemeente Teylingen,
waaronder schoolgaande jeugd en gehandicapten. Een lijst van meest urgente knelpunten zou daarbij behulpzaam kunnen
zijn (S,T,U,AF);
6. Het sluiten van een contract voor de gehele gemeente Teylingen gericht op het zo snel mogelijk verwijderen van graffiti
verdient aanbeveling (AJ);
7. De mogelijkheid van afkoppeling van regenwater kan worden onderzocht bij renovatie van bestaande rioleringen en zou
investeringen in bergbezinkbassins mogelijk kunnen voorkomen (AN);
8. Bij het voorstel tot harmonisatie van het reservebeleid dan wel de begroting 2007 zal de raad principieel moeten
debatteren over de wijze waarop de harmonisatie zal plaatsvinden;
Het presidium, 10 februari 2006
de griffier,

de voorzitter,

R. van Dijk

J.M. Staatsen

Einde advies
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Voorstelnummer,registratienummer2006/03378
De raad der gemeente Teylingen
Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 10 februari 2006
Gelet op het raadsprogramma 2006-2010 zoals vastgesteld op 25 januari 2006

BESLUIT

1. Het raadsprogramma 2006-2010 zoals vastgesteld op 25 januari 2006 te wijzigen zoals
aangegeven in het raadsvoorstel.
2. De in het raadsvoorstel beschreven aanbevelingen aan het college vast te stellen als bouwsteen
voor het collegeprogramma.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 2 maart 2006
De raad voornoemd,
De griffier,
de voorzitter,

R. van Dijk

J.M. Staatsen

Afschriften van dit besluit naar:
- college
- directie

