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

6 maart 2018 

 
 

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-17-027371 - 60560 

Onderwerp Principeverzoek bedrijfsuitbreiding fa. W.F. Leenen, Loosterweg 51f Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In beginsel in te stemmen met het principeverzoek van het 
bollenteelt- en veredelingsbedrijf van fa. W.F. Leenen, door middel 
van het opstellen van een postzegelbestemmingsplan, voor uitbreiding 
van het bedrijf aan de Loosterweg 51f in Voorhout met 5.600 m2 
kassen, inclusief inpandige laaddocks, indien voldaan wordt aan de 
gestelde voorwaarden. 

2. Wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en na ontvangst 
van een aanvraag herziening bestemmingsplan voor dit project, het 
vooroverleg volgens artikel 3.1.1. van het besluit ruimtelijke ordening 
te starten. 

3. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten. 
4. Aanvrager door middel van bijgaande conceptbrief hierover te 

informeren. 
5. De raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit door middel 

van bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Het bollenteelt- en veredelingsbedrijf fa W.F. Leenen, Loosterweg 51f in 
Voorhout heeft een verzoek ingediend voor het uitbreiden van het bedrijf aan de 
Loosterweg 51f met kassen. Ter compensatie wordt een kassencomplex aan de 
Loosterweg 44 in Voorhout gesloopt. Tevens wordt op de gewenste 
uitbreidingslocatie een schuurtje gesloopt. Ook deze vierkante meters worden 
aan het nieuwe kassencomplex toegevoegd. Totaal wordt 5.600 m2 aan kassen 
toegevoegd aan het bestaande kassencomplex van het bedrijf van 3.000 m2. 
Deze 5.600 m2 is gelijk aan het aantal m2 aan kassen, inclusief de m2 van 
schuurtje, dat wordt gesloopt. Aan de voorzijde van de nieuwe kassen wordt 
inpandig een aantal laaddocks gerealiseerd. Volgens het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan is bij een bollenteeltbedrijf maximaal 3.000 m2 aan kassen 
toegestaan. Het bedrijf heeft gezien de schaalvergroting 
en specialisatie behoefte aan meer kassen. In de geactualiseerde 
Intergemeentelijke Structuurvisie 2016 is aangegeven dat voor agrarische 
bedrijven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Greenport een 
mogelijkheid moet zijn voor maatwerk om zo de gewenste groei van het bedrijf 
te kunnen faciliteren. Besloten wordt om in beginsel, onder voorwaarden in te 
stemmen met het principeverzoek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032965 - 70844 

Onderwerp Herziening overeenkomst groenonderhoud tussen gemeente en de Maregroep 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
  

1. een uitsluitend recht toe 
te kennen aan 
Maregroep voor het 



uitvoeren van 
groenwerkzaamheden. 

2. het werk voor één jaar 
aan Maregroep te 
gunnen, met de 
mogelijkheid tot 
verlenging van één jaar. 

3. om, indien geen reacties 
worden ontvangen op 
het voornemen tot het 
vestigen van het 
uitsluitend recht, 
vervolgens gelijk is 
besloten tot definitieve 
toekenning van het 
uitsluitend recht. 

Samenvatting Voor het verrichten van groenwerkzaamheden in de gemeente Teylingen heeft 
de gemeente een vijfjarige overeenkomst met Maregroep afgesloten die per 31 
december 2017 afliep. Op basis van jaarlijkse evaluatie van de uitgevoerde 
groenwerkzaamheden is de conclusie dat de gemeente Teylingen tevreden is 
over de inzet van Maregroep en heeft de wens om de samenwerking met hen te 
continueren. Maregroep is een publiekrechtelijke instelling, waardoor zij een 
aanbestedende dienst is en daardoor rechtsgeldig een uitsluitend recht verleend 
kan krijgen. Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad de "Verordening 
gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Teylingen 2017" 
vastgesteld. Op basis van deze verordening is het mogelijk een uitsluitend recht 
aan Maregroep te verlenen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 75259 

Onderwerp Benoeming leden raad van toezicht stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bij de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek de door het bestuurlijk overleg Economische Zaken 
voorgedragen kandidaten voor een positie in de raad van toezicht van 
deze stichting te benoemen:  

1. Jan Bout 
2. Jos Vranken 
3. Marco Beijersbergen 
4. Willy Spaan 
5. Paulette Timmerman 
6. Jan Rijpstra 
7. Arie van Erk 

2. Bij de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek de door het bestuurlijk overleg Economische Zaken 
voorgedragen kandidaat voor de positie van (interim-)directeur / 
bestuurder van deze stichting te benoemen de heer Marco van Lente. 

3. In te stemmen met de afspraken aangaande de door de gemeente ter 
beschikking gestelde bijdrage aan de uitvoering van ‘business cases’, 
deze vast te leggen in de overeenkomst ‘besteding 
exploitatiebijdrage’, en de tekst hiervan vast te stellen. 

4. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
Zaken, de heer Brekelmans bij burgemeestersbesluit volmacht te 
verlenen tot het ondertekenen van de overeenkomst ‘besteding 
exploitatiebijdrage’. 

Samenvatting In de tweede helft van 2017 hebben de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen ingestemd met het 
uitvoeringsprogramma onder de economische agenda Duin- en Bollenstreek. Dit 
uitvoeringsprogramma komt onder coördinatie en aansturing van de ‘Economic 
Board Duin- en Bollenstreek’, welke vanuit een op te richten stichting zal 



opereren. De processtappen om over te kunnen gaan tot oprichting zijn gezet. 
Het bestuurlijk overleg Economische Zaken heeft, na een zorgvuldige 
selectieprocedure op basis van eerder vastgestelde profielschetsen, een aantal 
kandidaten voorgedragen. De colleges van B&W wordt gevraagd deze 
kandidaten formeel te benoemen, zodat met hen als aanstaand leden van de 
raad van toezicht (en dus van de ‘economic board’) overgegaan kan worden tot 
formele oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035921 - 77326 

Onderwerp Sloop voormalige basisschool de Waaier Leerpad 9 Warmond 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de sloop van voormalige basisschool de Waaier aan het 
Leerpad 9 te Warmond. 

Samenvatting In 2016 is bassischool de Waaier verhuisd naar hun nieuwe schoolgebouw aan 
de Krogt in Warmond. 
Het oude schoolgebouw is terug geleverd aan de gemeente en leeg komen te 
staan in afwachting van herontwikkeling van het perceel. 
Het pand is in verval geraakt en een geliefd object voor vandalisme. 
Het is het wenselijk het schoolgebouw te slopen en het perceel bouwrijp te 
maken voor herontwikkeling. 
Begin 2017 zijn de aanwezige noodlokalen op het terrein al verwijderd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035662 - 78849 

Onderwerp Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2017 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De "Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2017" vast te stellen. 

Samenvatting Op 2 Mei 2017 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2017 (hierna: HUP 
2017) vastgesteld (zie bijlage 2). Met het uitvoeringsprogramma concretiseren 
wij de handhavingsnota op het gebied van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) taken, de Algemene plaatselijke verordening 
(hierna: APV) en de Drank- en horecawet (hierna: DHW).  
  
Voor het cluster BOA’s bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2017 
uit het afhandelen van klachten en meldingen conform de prioritering uit de 
nota. Daarnaast heeft het cluster overtredingen opgespoord, toezicht gehouden 
bij evenementen, blauwe zone gecontroleerd, toezicht gehouden op de 
verkeersveiligheid rondom scholen. De meeste bekeuringen zijn uitgeschreven 
op het verkeerd parkeren en blauwe zone. Bovendien is een groot deel van de 
capaciteit ingezet bij de in het HUP 2017 benoemde projecten, zoals de 
weesfietsenactie, de aanpak fietsendiefstallen en de zwerfafvalactie bij scholen. 
Daarnaast hebben de BOA’s/DHW-inspecteurs controles uitgeoefend op de 
naleving van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is er een aantal onvoorziene 
activiteiten, zoals de uitstallingen en de bezorgscooters in de Hoofdstraat 
uitgevoerd die niet in het HUP 2017 waren benoemd.  
  
Voor het cluster Bouw- en Woningtoezicht (hierna: cluster Bwt) bestond een 
deel van de werkvoorraad in 2017 uit zaken met een doorloop uit 2016. Dit gold 
zowel voor de controle op verleende vergunningen als voor de behandeling van 
handhavingsdossiers. Daarnaast zijn er nieuwe zaken (handhaving en toezicht) 
overeenkomstig de prioritering gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen 
zijn de handhavingszaken, klachten en meldingen opgelost door te overleggen 
met de betrokkenen (melder en overtreder). Slechts in een enkel geval is een 
handhavingsbesluit genomen. Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het 
cluster Bwt ook projectmatige werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het 
teken van strijdig gebruik bestemmingsplannen en illegale bouw. Dit waren 
onder andere de projecten monumenten, asbestdaken en recreatiepark Hoflee. 
Daarnaast heeft het cluster Bwt zich bezig gehouden met de breedplaatvloeren, 
reclameborden en krakerswoning Voorhout welke niet in het HUP 2017 waren 
opgenomen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-034328 - 79026 

Onderwerp Raadsvragen Joost van Doesburg (PvdA) inzake artikel De Teyding 'Valse start 
voor project De Kagerzoom' 

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 schriftelijke beantwoording (zie bijlage 1) van 
de vragen van Joost van Doesburg rondom het artikel op 
www.deTeyding.nl 'Valse start voor project De Kagerzoom'.  

Samenvatting Joost van Doesburg PvdA heeft 4 vragen gesteld naar aanleiding van een artikel 
op www.deTeyding.nl. De vragen worden in dit voorstel beantwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037018 - 80155 

Onderwerp HandhavingUitvoeringsProgramma 2018 Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Te besluiten het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2018’ vast te stellen en ter 
kennisname naar de raad te brengen. 

Samenvatting Het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP 2018) omvat de werkzaamheden 
voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en 
woningtoezichtinspecteurs (BWT).  

De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het afhandelen 
van meldingen, toezicht houden op evenementen, uitvoeren van DHW-controles 
en het controleren van onder andere de blauwe zone, honden, fietswrakken, 
afval, veiligheid rondom scholen, hangjeugd, de weekmarkt, veiligheid op het 
water, enzovoort. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten uit in het 
kader van een schone leefomgeving en (verkeers)veiligheid. 
  
De BWT’ers zijn naast het afhandelen van meldingen belast met het houden van 
toezicht op bouwactiviteiten en strijdig gebruik van gronden en gebouwen. Dit 
jaar voert het cluster handhavingsprojecten uit in het kader van strijdige 
bewoning, illegale bouw, asbest en brandveiligheid. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035541 - 80549 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Trilokaal over blokverwarming in de Kooiflats 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Trilokaal 
van 6 februari 2018 over het vervangen van de collectieve verwarming in de 
Kooiflats. 

Samenvatting Het college besluit om in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van Trilokaal van 6 februari 2018 over het vervangen van de collectieve 
verwarming in de Kooiflats. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036698 - 80849 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over mogelijke subsidiÃ«ring van 
Stichting Fietsmaatjes 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 

http://www.deteyding.nl/
http://www.deteyding.nl/


burgemeester en wethouders 
besluit 

van het CDA over Stichting Fietsmaatjes Teylingen en deze te sturen naar de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Het CDA heeft vragen over mogelijke subsidiëring van Stichting Fietsmaatjes. De 
schriftelijke vragen en bijbehorende beantwoording is als bijlage toegevoegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037262 - 80993 

Onderwerp Benoeming secretaris en plv secretaris commissie bezwaren en klachten 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De heer E. Rietveld te benoemen als secretaris van de commissie bezwaren 
en klachten. 
2. De benoeming van mevrouw S. Mulder als secretaris van de commissie 
bezwaren en klachten in te trekken. 
3. Mevrouw S. Mulder te benoemen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting Vanwege een wijziging in de verdeling van de werkzaamheden binnen het team 
Juridische Zaken en om de formatie binnen het secretariaat op het gewenste 
niveau te brengen wordt de heer E. Rietveld, adviseur A juridische zaken van de 
werkorganisatie HLTsamen, secretaris van de commissie bezwaren en klachten. 
Mevrouw S. Mulder, adviseur B juridische zaken van de werkorganisatie 
HLTsamen, wordt plaatsvervangend secretaris, naast de eerder aangewezen 
plaatsvervangers. Het college is bevoegd de secretaris en plaatsvervangers aan 
te wijzen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032883 - 81659 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 14 maart 2018 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen van de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 14 maart 
2018. 

Samenvatting Op woensdag 14 maart 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland in Katwijk. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. 
Deze adviezen worden op 6 maart 2018 ook voorbesproken met de AB-leden 
van de vijf Bollengemeenten. De adviezen uit deze gemeenten (inclusief de HLT 
gemeenten) zijn als bijlage 1 bijgevoegd aan dit voorstel. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037069 - 82611 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 27 februari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De besluitenlijst van B&W d.d. 27 februari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037069 - 82638 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Genootschap De Jeneverboom: Opening Waterseizoen op 13 april 2018 
om 16.00 uur vanaf Park Groot Leerust in Warmond. Wethouder Van Velzen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


