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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-045335 - 104263 

Onderwerp Starten vooroverleg en inspraak vobp Hyacintenlaan 6, Warmond 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Hyacintenlaan 
6, Warmond. 

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Hyacintenlaan 6, 
Warmond met de identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2018WAR10024 
te starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen 
voor inspraak en vooroverleg overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro. 

3. de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit conform de 
bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om in principe medewerking te 
verlenen aan de bouw van drie extra vrijstaande woningen op het perceel 
Hyacintenlaan 6 in Warmond. 
 
Inmiddels is hiervoor een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de 
daarbij behorende omgevingsonderzoeken.  
 
Besloten wordt daarom om het wettelijke vooroverleg en de inspraakprocedure 
te starten voor het bestemmingsplan Hyacintenlaan 6, Warmond en de 
raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044997 - 106287 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen CDA PGB fraude 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van 
CDA over PGB fraude 

Samenvatting Het CDA heeft vragen gesteld over fraude met PGB. In de bijlage worden deze 
vragen beantwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045150 - 106625 

Onderwerp Aanwijzen havenmeesters Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De in dit advies genoemde personen voor één jaar aan te wijzen als 
havenmeester voor de gemeente Teylingen. 
 
 



 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033399 - 106941 

Onderwerp Voortgang project vervangen kozijnen Clustergebouw Voorhout fase 2 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaande raadsmemo en deze na akkoord te versturen 
naar de gemeenteraad. 
2. De raad voor te stellen in de 1e voortgangsrapportage het budget voor het 
vervangen van de kozijnen Clustergebouw fase 2 met € 120.000 te verhogen. 

Samenvatting In maart heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het vervangen 
kozijnen Clustergebouw Voorhout fase 2. 
Ter onderbouwing van dit budget was er een calculatierapport opgesteld waarbij 
gebruik is gemaakt van de door de aannemer opgegeven kostenraming van 
najaar 2017. 
Na besluitvorming is het project direct opgestart om uitvoering in de 
zomervakantie 2018 te kunnen realiseren. Inmiddels hebben wij de definitieve 
prijsopgaves ontvangen welke door de oververhitte markt en daarop volgende 
prijsontwikkelingen hebben geresulteerd in een prijsstijging van uiteindelijk € 
120.000. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-043077 - 107280 

Onderwerp Bijdrage uitvoering enquÃªte onder ondernemers door TOV 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een financiële bijdrage te verlenen van € 3.750,- aan de TOV voor het 
uitvoeren van een enquête onder alle ondernemers binnen Teylingen.  

2. De kosten hiervan te dekken uit de post Overige aangelegenheden 
handel – ambacht. 

Samenvatting Het interim bestuur van de TOV heeft van de vereniging de taak meegekregen 
om de basis te leggen voor een nieuwe ondernemersvereniging voor - en 
gedragen door - alle ondernemers van 
Teylingen. Daarvoor willen zij inventariseren welke behoeften er bestaan onder 
alle ondernemers. Omdat zij dit professioneel willen aanpakken willen zij een 
gespecialiseerd bureau de enquête laten uitvoeren en de resultaten laten 
uitwerken. De kosten hiervoor bedragen € 7.500,- . De gemeente kent een 
eenmalige subsidie van € 3.750,- toe ter ondersteuning.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042498 - 107644 

Onderwerp Antwoord schriftelijke vragen Integratie van statushouders 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met deze antwoorden op de schriftelijke vragen Integratie van 
statushouders en deze door te sturen naar de raad. 

Samenvatting Het college heeft vragen over de integratie van statushouders ontvangen en 
geeft middels deze beantwoording daar haar reactie op. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045516 - 108395 



Onderwerp Jaarrekening 2017 Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het besluit van de collegevergadering d.d. 29 mei 2019 in te trekken en de raad 
voor te stellen: 
 
1. De programmarekening 2017 vast te stellen; 
2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2018 en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
3. Het resterende jaarrekeningsaldo van € 184.187 toe te voegen aan de 
algemene reserve.  

  

Samenvatting In deze programmarekening doen wij verslag van de in 2017 uitgevoerde 
activiteiten en bereikte resultaten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044799 - 108788 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 29 mei 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 29 mei 2018 vast te stellen. 
2. De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 22 mei 2018 in te trekken en een 
nieuwe besluitenlijst d.d. 22 mei 2018 vast te stellen met de volgende 
aanpassingen: 
 
1e Voortgangsrapportage Teylingen 
Aan de raad voor te stellen:  
1.         Kennis te nemen van de 1e Voortgangsrapportage 2018; 
2.         In te stemmen met de investering sloop Leerpad 9 van totaal € 
140.000;  
3.         De begrotingswijziging, bijlage 1, behorende bij de 1e 
Voortgangsrapportage 2018 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044799 - 108812 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Gemeente Alphen: Afscheid wethouder Michel du Chatinier op 11 juni 2018 
om 17.00 uur in Alphen. Vka. 
2. Stichting Harddraverij Sassenheim: Prijsuitreiking kortebaandraverij op 16 
juni 2018 om 17.00 uur in Sassenheim. Burgemeester. 
3. Protestantse Gemeente Sassenheim: Afscheidsdienst ds. T. Moll op 1 juli 2018 
om 10.00 uur in Sassenheim. Burgemeester. 
4. Stichting Harddraverij Warmond: Prijsuitreiking kortebaandraverij op 7 juli 
2018 om 17.15 uur in Warmond. Wethouder Van Kempen. 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


