LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN TEYLINGEN

Status

26 maart 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr.
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Z-19-072902 - 178889
GOM-woningen Eikenhorstlaan, Voorhout
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming
De gemeenteraad voor te stellen:
de locatie Eikenhorstlaan in Voorhout aan te wijzen als gebied voor de bouw van
circa 60 GOM-woningen.
Door een ontwikkelende partij is een vraag voorgelegd om op de locatie
Eikenhorstlaan in Voorhout GOM-woningen te mogen bouwen.
Teylingen maakt deel uit van de Greenport Duin- en Bollenstreek met het
bloembollencomplex als belangrijke economische drager. Ook is het
bloembollencomplex bepalend voor het landschap. Terwijl de internationale
concurrentie groter wordt, drukken ook andere ontwikkelingen als woningbouw,
bedrijfsuitbreiding en verrommeling door bijvoorbeeld leegstand op het
bloembollengebied. Herstructurering is daarom noodzakelijk. Eén van de
instrumenten die voor deze herstructurering worden ingezet, is de opgave om
600 zogenaamde Greenportwoningen in de streek te realiseren. Voor Teylingen
wordt de locatie Eikenhorstlaan verkend voor de ontwikkeling van naar schatting
60 GOM-woningen. Dit is daarmee de eerste grote locatie voor GOM-woningen in
Teylingen. Doel van het realiseren van de GOM woningen is om een belangrijke
bijdrage te leveren voor de noodzakelijke herstructurering van het
bloembollencomplex alsmede om te voorzien in een specifieke woningbehoefte.
In de raadscommissie van 4 december 2018 is een aantal vragen gesteld vanuit
de raadsfracties die nadere aandacht behoefde alvorens de gemeenteraad als
bevoegd gezag kan besluiten of het wenselijk is om GOM-woningen te realiseren
aan de locatie Eikenhorstlaan. De vragen worden in het raadsvoorstel zo volledig
mogelijk beantwoord en er wordt onderbouwd waarom deze locatie in principe
geschikt is voor de bouw van GOM-woningen.
Besloten wordt daarom om aan de raad voor te stellen de locatie Eikenhorstlaan
in Voorhout aan te wijzen als gebied voor de bouw van circa 60 GOM-woningen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-075144 - 180977
Eindrapportage Village Deal Teylingen. Iedereen werkt en denkt als een
ontschotter
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met de eindrapportage over het project Village Deal
"Iedereen werkt en denkt als een ontschotter".
2. De gemeenteraad middels brief en eindrapportage te informeren over de
resultaten van het project.
3. De rapportage ter informatie naar het Adviesplatform Sociaal Domein sturen.

Samenvatting

De gemeente Teylingen heeft meegedaan aan het landelijke project Village Deal
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van dit project was te
experimenteren met vernieuwend en integralere vormen van ondersteuning aan
inwoners met complexe problemen. Dit initiatief sloot naadloos aan op het
ontschottingsprogramma in onze gemeente en de plannen voor een meer

integrale toegang.
In het project hebben het Sociaal Team en het Jeugd- en Gezinsteam van
Voorhout gewerkt aan integrale ondersteuning. Centrale thema's waren het
verbeteren van de samenwerking tussen de teams en het leveren van
maatwerk. Het project is afgerond. De eindrapportage beschrijft de resultaten
van het project. De samenwerking tussen de 2 teams is aanzienlijk verbeterd,
dit komt de ondersteuning aan inwoners ten goede. Geïnterviewde cliënten zijn
over het algemeen tevreden en ervaren dat hen maatwerk is aangeboden.
Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. De ervaringen uit de Village Deal
kunnen gebruikt worden voor het project voor een integrale toegang.
Ondertussen blijft het Ontschottingsprogramma in elk geval tot en met 2019
doorlopen. Het college neemt een besluit over de eindrapportage en besluit de
gemeenteraad te informeren.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-17-005396 - 181204
Notitie Oordeelsvorming ontwikkeling RuÃ¯ne van Teylingen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:
1. De Notitie Oordeelsvorming Ruïne van Teylingen (ontwikkeling)
opiniërend te bespreken.
2. Als uitkomst van deze opiniërende bespreking een
richtinggevende uitspraak te doen en keuzes te maken in de
voorgelegde scenario’s die de voorkeur van de raad hebben om
verder uit te werken in de besluitvormende fase.
3. Afsluitend de vraag te beantwoorden of de breedte van het
onderwerp hiermee voldoende is opgezocht en de fase van de
oordeelsvorming kan worden afgesloten. Concrete vragen die
hierbij kunnen worden gesteld:
- Mist u nog iets?
– Welke richting wordt als voorkeur van de raad verder
uitgewerkt?
- Heeft u aanvullende ideeën voor de fase van besluitvorming?

Samenvatting
In 2016 is het eigendom van de Ruïne van Teylingen door het Rijk overgedragen
aan de Stichting Monumenten Bezit. In de aanloop naar deze overdracht heeft
het Rijk aan de gemeente gevraagd of de gemeente kaders wil meegeven aan
de nieuwe eigenaar. Voor het ophalen van inhoud voor die kaders is gekozen
voor participatie. Voor de besluitvorming en het vaststellen van de kaders wordt
het BOB proces van Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming gevolgd.
De Notitie Beeldvorming is hiertoe op 31 januari 2019 door de Raad vastgesteld.
Op basis van de Beeldvorming en het uitgebreide onderliggende dossier is nu de
Notitie Oordeelsvorming opgesteld met verschillende scenario’s en hun
afwegingen. Aan de commissie Welzijn en daarna de gemeenteraad wordt nu
gevraagd deze Notitie Oordeelsvorming opiniërend te bespreken, zodat duidelijk
wordt wat de richting is die de voorkeur van de raad heeft om verder uit te
werken in de besluitvormende fase. Tevens wordt gevraagd een keuze te maken
in de voorgestelde scenario’s. Onderdeel van de opiniërende bespreking is ook
de vraag of de breedte voor het vormen van een oordeel zo voldoende is
opgezocht om over te kunnen gaan naar de besluitvormende fase.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074724 - 185725
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 19 maart 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 19 maart 2019 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Z-19-073936 - 185742
Notitie kansrijke inzamelvarianten VANG
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Strategie en Projecten
De Notitie Kansrijke afvalinzamelvarianten van afval naar grondstof vast te
stellen en aan de commissie DEB van 10 april ter bespreking aan te bieden.
In de notitie wordt een schets gegeven van de mogelijke inzamelvarianten en
worden de keuzemogelijkheden aan de commissie voorgelegd. Op basis van de
notitie geeft de commissie aan het college input om de definitieve beleidsnota op
te kunnen stellen
Akkoord (Gewijzigd besloten)

