
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 mei 2018 

VAN TEYLINGEN  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-031418 - 91365 
 

Onderwerp Evaluatie Stichting Citymanagement Teylingen en mogelijk vervolg convenant 
 

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

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van      Op basis van de evaluatie Stichting Citymanagement Teylingen, de jaarrekening 

burgemeester en wethouders      2016-2017 en het gesprek met de bestuursvertegenwoordiging van deze  
besluit stichting op 18 januari 2018: 

 
1. De door Stichting Citymanagement Teylingen aangeboden jaarrekening 2016-

2017 en de evaluatie van de uitvoering van de beleidsmatig 

inhoudelijke afspraken in het ‘Convenant voor bepaalde duur inzake financiering 
activiteiten Stichting Citymanagement Teylingen’ voor kennisgeving aan te 

nemen;  
2. Vast te stellen dat de beleidsmatig inhoudelijke afspraken tussen de 
gemeente Teylingen en Stichting Citymanagement Teylingen, vastgelegd in het 

‘Convenant voor bepaalde duur inzake financiering activiteiten Stichting 
Citymanagement Teylingen’ en de uitvoering hiervan zoals gerapporteerd in de 

‘Evaluatie Stichting Citymanagement Teylingen’, zijn nageleefd en financieel 

onderbouwd middels de jaarrekening 2016-2017;  
3. Vast te stellen dat Stichting Citymanagement Teylingen invulling geeft aan 
een deel van de strategische visie en doelstellingen van de gemeente Teylingen;  
4. Vast te stellen dat Teylingen nog immer actuele opgaven kent in het kader 

van uitvoering van de Visie Detailhandel, promotie en economische versterking 

van de drie kernen van de gemeente;  
5. Deze opgaven in samenhang en geactualiseerd in beeld te brengen, om deze 

totaalopgave als basis te laten dienen voor de onderhandelingen over een 

mogelijk nieuw convenant met Stichting Citymanagement Teylingen; waarbij 

definitieve keuzes hierbinnen en hierover als vanzelfsprekend aan het 

gemeentebestuur zijn; 
 

Samenvatting Stichting Citymanagement Teylingen heeft als doel het verbeteren en stimuleren van 

het economisch functioneren van de kernen van de gemeente Teylingen. De stichting 

krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de gemeente Teylingen.  
Deze is gekoppeld aan afspraken tussen gemeente en Stichting Citymanagement 

Teylingen, welke vastgelegd zijn in een convenant voor bepaalde duur, namelijk 
de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2018. Aan dit 

convenant is zowel een financieel verslag, als een periodieke evaluatie c.q. 
rapportage gekoppeld, welke recent zijn uitgevoerd. De evaluatie betreft een 

terugkoppeling op basis van de prestatieafspraken als opgenomen in het 

convenant. Het financieel verslag betreft een financiële rapportage.  
Op basis van het financieel verslag en de evaluatie / rapportage kan gesteld 

worden dat Stichting Citymanagement Teylingen invulling heeft gegeven aan 

gemaakte afspraken. Voorgesteld wordt om zowel de aangeboden 

jaarrekening als de evaluatie positief te beoordelen en als basis te laten dienen 

voor gesprekken over mogelijke continuering van het convenant en het 

invullen van te bepalen doelstellingen, waarbij definitieve keuzes hierbinnen 

en hierover als vanzelfsprekend aan het gemeentebestuur zijn. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-041534 - 92536 
 

Onderwerp Vaststellen beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen 
 

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

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 



 
Het College van  

burgemeester en wethouders 1. De "Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen" vast te stellen;  
besluit 2. De medewerkers van het team Informatiecentrum van domein Publieksservice  

aan te wijzen als de in de beleidsregels genoemde aangewezen ambtenaren;  
3. Kennis te nemen van de volmacht waarin de burgemeester van Teylingen de 

medewerkers van het team Informatiecentrum van domein Publiekszaken 

machtigt de  
haar toegekende bevoegdheden ten aanzien van gevonden en verloren 

voorwerpen uit te oefenen. 
 

Samenvatting 1. In 2012 zijn de taken rond het registreren en bewaren van verloren en 

gevonden voorwerpen overgedragen van de politie naar de gemeenten. 

Hillegom, Lisse en Teylingen hebben hier destijds individueel beleidsregels en/of 

werkafspraken over gemaakt.  
Met het voorliggende document "Beleidsregels verloren en gevonden 

voorwerpen" worden de beleidsregels voor de 3 HLT-gemeenten 

geharmoniseerd. 
 

2. De taken rond registratie en bewaren van de gevonden en verloren 

voorwerpen worden in de praktijk uitgevoerd door de medewerkers van het 

team Informatiecentrum van het domein Publieksservice. Door dit besluit wordt 

deze handelwijze geformaliseerd. 
 

3. De wettelijke taken rond gevonden en verloren voorwerpen dienen door de 

burgemeester via een volmacht te worden overgedragen aan de onder 2. 

genoemde ambtenaren. Deze volmacht wordt u als bijlage bij dit besluit ter 

kennisname aangeboden. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-008407 - 98762 

 
Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan˜Buitengebied Teylingen, campings de Horizon, 

Spijkerboor en de Boekhorst” 
 

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

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van De gemeenteraad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  
besluit 1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen, campings de Horizon, 

Spijkerboor en de Boekhorst’ met de identificatiecode 

NL.IMRO.1525.BP2018TEY02005-VA01 vast te stellen. 

 
Samenvatting De Raad van State heeft een deel van het bestemmingsplan Buitengebied 

Teylingen vernietigd. Dit naar aanleiding van een beroep van de gemeente Kaag 

en Braassem. De vernietigde bestemmingsplandelen hebben betrekking op 

camping de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst in Warmond. Het ontbreken 

van het maximum aantal kampeermiddelen (tenten, stacaravans) per camping, 

zonder dat met een verkeersonderzoek was aangetoond dat de Boekhorsterweg 

de hierbij behorende verkeersintensiteit kan verwerken, was aanleiding voor de 

RvS om deze plandelen te vernietigen. De Boekhorsterweg is de weg die de 

campings ontsluit en voor een groot deel is gelegen in de gemeente Kaag en 

Braassem. Naast het vernietigen van de plandelen heeft de RvS opdracht 

gegeven om voor deze drie campings een nieuw bestemmingsplan vast te 

stellen. 
 

Inmiddels heeft een voor- en een ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegen. Hierin zijn per camping het aantal kampeermiddelen opgenomen 

zoals die per camping vergund zijn met de laatst verleende vergunning in 2008 

en die vergund zijn op basis van de inmiddels vervallen Wet Openlucht 

Recreatie (WOR). Met een verkeersonderzoek is nu onderbouwd dat de 

verkeersbewegingen behorende bij dit vergunde aantal kampeermiddelen wel 

toelaatbaar is voor de Boekhorsterweg als ontsluitingsweg voor de campings. 
 

Het voorontwerp- en het ontwerp bestemmingsplan heeft in het kader van de 

inspraak- en zienswijze procedure voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. 
 

Besloten wordt om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied  
Teylingen, campings de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst’ vast te stellen. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-041640 - 100741 

 
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA "huisvesting Oost-Europeanen" 



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

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. De schriftelijke vragen van het Christen Democratisch Apel (CDA) 

burgemeester en wethouders  conform bijgaand concept te beantwoorden. 

besluit   

Samenvatting  Door het CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van 
  arbeidsmigranten. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in 
  Trouw met als titel: “Gemeenten weren Polen en Roemenen”. De ambtelijke 

  organisatie geeft in de beantwoording antwoord op de gestelde vragen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-041905 - 101195 

 
 

Onderwerp  Besluitenlijst openbaar B&W 1 mei 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 1 mei 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   

Zaak / doc nr 

 

  Z-18-033169 - 71417 

 
 

Onderwerp  Aanpassing klimaatinstallatie theaterzaal 't Onderdak Sassenheim 

Portefeuillehouder  Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling  TM Facilitair 

 

Het College van B&W besluit     

Besluit  

1. In te stemmen met het aanpassen van de klimaatinstallatie in de 

theaterzaal van 't Onderdak in Sassenheim 

2. De raad voor te stellen het krediet van € 28.000 beschikbaar te stellen 

via de eerste voortgangsrapportage 2018 

   
 

Samenvatting 

Sociaal cultureel centrum 't Onderdak bestaat uit een voormalig 

schoolgebouw welke in 1999 is uitgebreid met een theater met 

foyerruimte en diverse nevenruimten. 

 

In 2014/2015 is het gebouw gedeeltelijk gerenoveerd. Hierbij is de 

luchtbehandeling volledig vervangen. De kanalisatie van de theaterzaal 

is in de originele staat opgenomen in de nieuwe uitvoering. Door een 
intensiever gebruik en hogere bezettingsgraad van de theaterzaal zijn er 

klachten over het binnenklimaat van de zaal. Onderzoek naar de 

installatie en kanalisatie heeft uitgewezen dat de huidige instroom 

methodiek niet voldoet aan de nu geldende normen en er hierdoor 

klachten ontstaan. De in de theaterzaal aangebrachte installatie dient te 

worden aangepast. 

 

   Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

   

   

    


