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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-034092 - 73323 

Onderwerp Gunning Boterhuispolder fase 2 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de definitieve gunning van de “Herinrichting 
Boterhuispolder fase 2” aan Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud Ade voor 
een bedrag van € 467.000, -- exclusief btw.   

2. De domeinmanager van het Domein Ruimte te mandateren voor het 
aangaan/ sluiten van de overeenkomst. 

Samenvatting Bij besluit van 9 mei 2017 heeft uw college ingestemd met het uitvoeringsplan 
voor de Boterhuispolder fase 2 en daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar 
gesteld van € 641.000, --. Op basis van dat besluit zijn bestek en tekeningen 
opgesteld en vervolgens is door Stichting Rijk een inkoopstrategie opgesteld en 
door de domeinmanager Ruimte ondertekend). 
  
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de “Herinrichting 
Boterhuispolder fase 2” heeft Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en 
Kennemerland (RIJK) namens de gemeente Teylingen op 20 december 2017 een 
meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. 
  
Van de bedrijven die zijn uitgenodigd hebben er drie een inschrijving 
uitgebracht. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de in de 
aanvraag genoemde criteria. Bij beoordeling van de criteria werden geen 
inschrijvingen terzijde gelegd vanwege niet voldoen aan één of meerdere 
minimumeisen. Zie bijlage 1 voor Proces-verbaal van inschrijving. 
Stichting RIJK heeft alle inschrijvingen zorgvuldig beoordeeld en heeft 
geadviseerd de opdracht te gunnen aan Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud Ade 
voor een bedrag van € 467.000, -- exclusief btw.   
  
Dit voorstel betreft het advies om de werkzaamheden met betrekking tot de 
“Herinrichting Boterhuispolder fase 2” definitief te gunnen aan Gebr. Van der 
Poel B.V. uit Oud Ade, alsmede de domeinmanager van het domein Ruimte te 
mandateren voor het aangaan/ sluiten van de overeenkomst (zie bijlage 2 
Aanneemovereenkomst). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001768 - 73573 

Onderwerp Module Nieuw Beschut Werk (GR KDB) 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan de 'samenwerkingsmodule beschut werk' van de Gr KDB. 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld:  

1. Toestemming te verlenen aan het college om toe te treden 
tot de ‘samenwerkingsmodule beschut werk’ van de GR 
KDB.  

2. De 2e wijziging in de ‘Verordening Re-integratie en 
loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015' 
vast te stellen. 

  



 
  

Samenvatting Sinds 2017 is het voor elke gemeente verplicht om de voorziening Beschut Werk 
aan te bieden. Samen met de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) en de ISD Bollenstreek is gesproken over de wijze 
waarop in de regio deze voorziening het beste kan worden gerealiseerd. 
Voorgesteld wordt om deze voorziening binnen de GR KDB te realiseren. Het 
Servicepunt Werk en MareGroep gaan samen zorgdragen voor de uitvoering 
hiervan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034357 - 73987 

Onderwerp Algemene beginselen behoorlijk maatwerk 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raad middels bijgevoegde memo te informeren over de algemene beginselen 
van behoorlijk maatwerk 

Samenvatting De PvdA heeft in de commissievergadering van februari 2017 (actielijst, w68) 
aandacht gevraagd voor de algemene beginselen van behoorlijk maatwerk die 
door het instituut voor Publieke Waarden gesteld zijn. In deze memo worden 
deze algemene beginselen genoemd en wordt een reactie gegeven wat er lokaal 
al gedaan wordt met dit beginsel en waar nog op ingezet kan worden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034661 - 74596 

Onderwerp De Uitdaging 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Uitdaging in de gemeente Teylingen in 2018, 2019 en 2020 uit te voeren. 
  

Samenvatting Tot en met 2016 werd de Beursvloer Bollenstreek eens per twee 
jaar georganiseerd. Dit was een eenmalige bijeenkomst om de vraag tussen 
sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen en ondernemers bij elkaar te 
brengen. Naar aanleiding van de evaluatie begin 2017 is gezocht naar een 
alternatieve vorm. De Uitdaging biedt een uitstekend alternatief en daarom 
stellen wij voor De Uitdaging van 2018-2020 in Teylingen uit te voeren. De 
Uitdaging zorgt voor een structurele verbinding tussen sociaal-maatschappelijke 
organisaties/verenigingen en het bedrijfsleven, de aanpak is succesvol in 65 
andere gemeenten en het bespaart de gemeente tijd en geld. De 
startfinanciering voor drie jaar borgt de continuïteit van de Uitdaging. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-008407 - 74666 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen, campings de Horizon, 
Spijkerboor en de Boekhorst' ter inzage 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de bij dit voorstel gevoegde inspraak- en 
overlegnota. 

2. Te besluiten dat geen m.e.r.-procedure of m.e.r.-
beoordelingsprocedure, zoals bedoeld in het Besluit 
milieueffectrapportage, nodig is. 

3. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Teylingen, campings de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst’ met de 
identificatiecode NL.IMRO.1525.BP201701047-ON01 te starten door 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

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



Samenvatting Op 25 april 2017 is door het college van B&W ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen, campings de Horizon, 
Spijkerboor en de Boekhorst’. Daarnaast heeft het college op 25 april 2017 
besloten de inspraakprocedure en het vooroverleg met de diverse instanties te 
starten. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en 
tijdens de periode van ter inzage legging is één inspraakreactie ontvangen.  

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording op de inspraakreactie. 
De beantwoording op deze inspraakreactie is opgenomen in de inspraak- en 
overlegnota. Samengevat is  de inspraakreactie gericht op het aantal 
kampeermiddelen die opgenomen worden in het bestemmingsplan. De 
inspraakreactie geeft geen aanleiding de opgenomen aantallen 
kampeermiddelen aan te passen. De inspraakreactie heeft wel aanleiding 
gegeven om een verkeersonderzoek uit te voeren en dit onderzoek op te nemen 
in het bestemmingsplan. Het verkeersonderzoek onderbouwt het aantal 
kampeermiddelen per camping en geeft tevens aan dat de verkeersbenutting 
van de Boekhorsterweg met het toepassen van die aantallen kampeermiddelen 
op zijn maximum zit.  

Het college besluit te starten met het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan voor de drie campings de Horizon, Spijkerboor en de 
Boekhorst.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034624 - 74746 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken Teylingse projecten Leidse Ommelanden 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Bijgevoegde raadsbrief ter kennisgeving aan de gemeenteraad te verzenden. 

Samenvatting Het college informeert de gemeenteraadsleden middels een raadsbrief over de 
stand van zaken van de Teylingse projecten in de Leidse Ommelanden. In de 
samenwerking Leidse Ommelanden willen we duurzame stad-land verbindingen 
met aantrekkelijke plaatsen voor kort en lang verblijf realiseren. Samen met de 
gemeente Leiden en de omliggende gemeenten geven we uitvoering aan 
projecten die daaraan bijdragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034023 - 74986 

Onderwerp Formatieonderzoek HLTsamen Maatschappelijke Ontwikkeling 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het domein Maatschappelijke Ontwikkeling uit te breiden met 6 fte voor de 
duur van 3 jaar;  
2. De raad een begrotingswijziging voor te leggen met een extra bijdrage van 
192.500 euro in 2018 tbv HLTsamen; 
3. De bijdragen voor 2019 en 2020 in de begroting van 2019 te verwerken  

Samenvatting Een passende formatie binnen het Sociaal Domein voor de komende 3 jaar 
maakt onderdeel uit van de noodzakelijke kwaliteitsslag. Daarom stellen wij voor 
het domein maatschappelijke ontwikkeling uit te breiden met 6 fte voor de duur 
van 3 jaar en hiervoor per jaar €192.500,- beschikbaar te stellen. Hiermee 
wordt een duurzame advisering en dienstverlening aan de gemeente en haar 
inwoners bevorderd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031158 - 75048 

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2018 en kadernota 2019 RDOG HM 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Aan de gemeenteraad van Teylingen voorstellen geen zienswijze 

in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 RDOG HM.  
2. Aan de gemeenteraad van Teylingen voorstellen geen zienswijze 

in te dienen op de kadernota 2019 RDOG HM.  
3. Aan de gemeenteraad voorstellen de extra bijdrage van €49.000 

te verwerken in de eerste voorgangsrapportage. 

  
  

Samenvatting De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 
heeft de 1e begrotingswijziging van 2018 en de kadernota van 2019 aangeleverd 
met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de begrotingswijziging 
wordt een extra financiële bijdrage gevraagd van in totaal bijna €1,1 miljoen. 
Voor de gemeente Teylingen komt dit neer op €49.000. Dit geld is met name 
bedoeld om de hogere personeelslasten te kunnen betalen. In de kadernota 
2019 worden enkele ontwikkelingen en thema’s geschetst waar de RDOG HM 
zich volgend jaar nadrukkelijk mee bezig gaat houden. De kadernota is een 
opmaat naar de programmabegroting 2019. Er wordt geadviseerd op beide 
documenten geen zienswijze in te dienen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035208 - 75992 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 30 januari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 30 januari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


