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

13 februari 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-18-033357 - 74559 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen CDA-fractie stand van zaken restauratie c.q. 
verbouw monumentale voormalige bollenschuur Colijn 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over de stand van 
zaken restauratie c.q. verbouw van de monumentale voormalige bollenschuur 
van Colijn, Jacoba van Beierenweg 75 - 77 in Voorhout. 

Samenvatting Het CDA heeft op 15 januari 2018 raadsvragen gesteld over de stand van zaken 
restauratie c.q. verbouw van de monumentale voormalige bollenschuur van 
Colijn, Jacoba van Beierenweg 75 - 77 in Voorhout. Het college besluit in te 
stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-013525 - 74738 

Onderwerp Intrekken Wvg perceel Hoofdstraat 317 en perceel naast Hoofdstraat 315 
Sassenheim (project Overteylingen) 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het op 13 maart 2008 gevestigde voorkeursrecht op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Sassenheim, sectie A nummers 6439 en 9772 in te trekken 
2. De eigenaren en zakelijk gerechtigden te informeren over dit besluit en de 
rechtsgevolgen van de intrekking van het voorkeursrecht 
3. De aantekening inzake het gevestigde voorkeursrecht in de openbare 
beperkingenregisters door te laten halen 
4. De commissie Ruimte te informeren over dit besluit conform bijgevoegde 
raadsbrief 

Samenvatting Van de eigenaar en de ontwikkelaar van het perceel Hoofdstraat 317 in 
Sassenheim (project Overteylingen) is het verzoek ontvangen het op grond van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het perceel gevestigde 
voorkeursrecht in te trekken. Het betreft het perceel kadastraal bekend 
gemeente Sassenheim, sectie A, nummer 6439. Het voorkeursrecht geeft de 
gemeente formeel het eerste recht van koop op het perceel. Het voorkeursrecht 
is in 2008 gevestigd met het oog op de realisatie van de 
woonwijk overeenkomstig het door de raad vastgestelde bestemmingsplan 
Overteylingen. Van Rhijn Bouw B.V. heeft met de eigenaar van het perceel 
overeenstemming bereikt over de aankoop daarvan. Tevens is overeenstemming 
bereikt over de aankoop van een strookje grond naast het perceel Hoofdstraat 
315 in Sassenheim, kadastraal bekend gemeente Sassenheim, sectie A, nummer 
9772, waarop ook het voorkeursrecht is gevestigd. Van Rhijn  Bouw B.V. en 
Timpaan Zuid willen het gebied gezamenlijk gaan ontwikkelen overeenkomstig 
de door de gemeente gestelde kaders en uitgangspunten. Intrekking van het 
voorkeursrecht op de percelen is nodig om de verkoop en levering van de 
percelen in het kader van de beoogde ontwikkeling van het woongebied mogelijk 
te maken. Het college besluit het op de percelen gevestigde voorkeursrecht in te 
trekken.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-17-015027 - 75055 

Onderwerp 4e kwartaalrapportage 2017 Veilig Thuis Hollands Midden 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde raadsmemo over de 4 e kwartaalrapportage 
2017 Veilig Thuis Hollands Midden 

Samenvatting Met deze kwartaalrapportage wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de 
wettelijke taken van Veilig Thuis Hollands Midden en het Plan van aanpak “naar 
een toekomstbestendig Veilig Thuis HM”. 
  
Deze rapportage betreft het vierde kwartaal van 2017. Gezien de positieve 
herbeoordeling van de inspectie in oktober 2017 is deze kwartaalrapportage 
minder uitgebreid en richt zich met name op de veranderingen ten opzichte van 
de vorige kwartalen.  
  
Uitvoering van de wettelijke taken 
In het aantal adviezen en meldingen was vorig kwartaal van 2017 voor het eerst 
een daling zichtbaar maar in het vierde kwartaal is er weer een forse stijging 
van zowel het aantal adviezen als van het aantal meldingen. Niet eerder is het 
aantal meldingen en adviezen zo hoog geweest als in dit kwartaal. De stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal 
politiemeldingen. Waarschijnlijk is de stijging bij de politie te verklaren doordat 
sinds 3 oktober 2017 de politie werkt met de “Veilig Thuis melding”. De politie 
geeft sindsdien met één formulier zorgen over betrokkenen bij alle vormen van 
huislijke geweld, kindermishandeling en overige zorgen over kinderen aan Veilig 
Thuis door. Dit leidt tot meer focus op de signalering en aandacht voor 
meldingen van huiselijk geweld bij volwassenen. 
  
Uitvoering van het plan van aanpak ‘een toekomst bestendig Veilig Thuis”  
Een zorgpunt uit het derde kwartaal waren de invulling van de vacatures, deze 
zijn nu ingevuld. In het vierde kwartaal zijn de aangescherpte afspraken tussen 
Veilig Thuis en de lokale teams vastgesteld. In januari 2018 is gestart met 
implementatie. Ook is afgesproken dat gedurende 1 jaar ervaring op te doen 
met de Multi Disciplinaire Aanpak met specialistische hulp vanuit verschillende 
sectoren (MDA ++). Deze aanpak is nodig om ernstige vormen van geweld 
duurzaam te stoppen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034922 - 75286 

Onderwerp Ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim 
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 Inspraak- en overlegnota voorontwerpwijzigingsplan 
Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim 
2. Het ontwerpwijzigingsplan Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, 
Sassenheim met identificatienummer NL.IMRO.1525.WP2015SAS04006-0301 ter 
inzage te leggen 
3. Te besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is volgens het Besluit 
milieueffectrapportage 
4. De commissie Ruimte over dit besluit te informeren conform bijgaande 
raadsbrief 
  

Samenvatting Het ontwerpwijzigingsplan "Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, 
Sassenheim" maakt de nieuwbouw van een supermarkt (Dirk), met maximaal 26 
appartementen en een parkeerkelder mogelijk. Hiermee kan een ruimtelijk-
functionele en duurzame kwaliteitsimpuls tot stand worden gebracht voor het 
centrum van Sassenheim. Diverse instanties zijn in de gelegenheid gesteld een 
reactie op het plan te geven. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, is 
ook inspraak verleend over het wijzigingsplan omdat het een belangrijk plan 
betreft voor het centrum van Sassenheim met impact op de omgeving. Er 
zijn 11 inspraakreacties en 1 overlegreactie ontvangen. De ontvangen reacties 
zijn samengevat en beantwoord in een Inspraak- en overlegnota, 
waarbij gemotiveerd is aangegeven of de reacties aanleiding geven 
tot aanpassingen in het wijzigingsplan. Voor een aantal onderdelen is dat het 
geval. Het bouwvlak is aangepast om de privaatrechtelijk overeengekomen 
afstand tot het naastgelegen woonhuis Kastanjelaan 4 te waarborgen. Het 
maximaal toegestane aantal appartementen is teruggebracht van 30 naar 26. Er 
is in de toelichting voorzien in een nadere onderbouwing van de uitbreiding van 



de supermarkt in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
Daarnaast is een bezonningsstudie toegevoegd aan de toelichting en is 
daarin een nadere onderbouwing opgenomen over verkeer en parkeren. Ook 
zijn enkele ambtshalve aanpassingen in het wijzigingsplan verwerkt naar 
aanleiding van de actuele regelgeving van het Besluit 
milieueffectrapportage. Het college besluit in te stemmen met de Inspraak en 
overlegnota en de planologische procedure te vervolgen met het ter inzage 
leggen van het ontwerpwijzigingsplan. Met de beantwoording van de reacties 
en de verwerking van de aanpassingen is een ontwerpwijzigingsplan tot stand 
gebracht dat nu conform de Wet ruimtelijke ordening ter inzage kan worden 
gelegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035103 - 75745 

Onderwerp Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017 voor 
kennisgeving aan te nemen.  

Samenvatting Het bestuur HLTsamen heeft op 21 december 2017 de Bijdrageverordening 
Werkorganisatie HLTsamen vastgesteld. In deze verordening zijn de 
uitgangspunten opgenomen voor de grondslag en wijze van berekening van de 
door de gemeenten per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan 
HLTsamen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032834 - 76401 

Onderwerp Advies regiodag Holland Rijnland 14 februari 2018 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 4 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 14 februari 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer) 
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer) 
3. PHO Bestuur & Middelen 
4. PHO+ Energie 

Samenvatting Op 14 februari 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats 
in Noordwijk. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en 
standpunten, die in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de 
onderstaande portefeuillehoudersoverleggen:  

1.  PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en 
Wonen, Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer) 

2.  PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer) 
3. PHO Bestuur & Middelen 
4. PHO+ Energie 

 
Er zijn geen stukken voor een afzonderlijk themadeel PHO Verkeer & Vervoer. 
Een toelichting op dit onderwerp is gegeven in de agenda van het PHO 
Economie:   

 stand van zaken Duinpolderweg (toelichting van wethouder/DB lid 
Arno van Kempen; 

 stand van zaken OV-visie (toelichting Fred van Bij van Transec); 
 stand van zaken input Leidse regio op regionale OV-visie (toelichting 

wethouder Robert Strijk Leiden) 

 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-035506 - 76446 

Onderwerp Afwijken van aanbesteding inhuur derden 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1: Besluiten om af te wijken van de aanbesteding van de inhuur door derden 
voor de senior communicatie adviseur.  
  
2: Besluiten om akkoord te gaan met de offerte van Buro Boudier van € 
74.800,00 (880 uur a € 85,- per uur) voor het invullen van de werkzaamheden 
voor het jaar 2018. 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen wil het omgevingsbewustzijn en de communicatieve 
vaardigheden van medewerkers versterken en heeft hiervoor een Kadernotitie 
communicatie met een uitvoeringsprogramma voor 2018 geschreven. De 
gemeente heeft budget beschikbaar gesteld om (delen) van dit programma uit 
te laten voeren door een senior communicatieadviseur. De verlenging van het 
contract voor de inhuur van derden dient te worden aanbesteed. Het college kan 
besluiten om hiervan af te wijken. Voor de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma 2018 wil het college het contract met Buro Boudier 
verlengen en hiermee afwijken van de aanbesteding voor de inhuur van derden. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035433 - 76552 

Onderwerp Concern- en domeinplannen 2018 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het concernplan en bijbehorende domeinplannen 2018 
van de werkorganisatie HLTsamen. 

Samenvatting Voor het uitvoeren van de begrotingen 2018 van de gemeenten Hillegom, Lisse 
en Teylingen en de begroting 2018 van de werkorganisatie HLTsamen heeft het 
management van de werkorganisatie een concernplan en domeinplannen 
opgesteld en aan het bestuur voorgelegd. Met deze plannen managet het 
bestuur van de werkorganisatie de benodigde capaciteit van de uit te voeren 
werkzaamheden versus de capaciteit van de organisatie en de mogelijke 
knelpunten. Uw college toetst of de prioriteiten in de plannen in 
overeenstemming zijn met de programmabegroting en met de afspraken 
gemaakt in de portefeuillehouders-overleggen. 
Op de knelpunten op 'Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving' en 'Beleid en 
Inrichting' komen wij na nader onderzoek terug. Voor taken op Wonen en 
Verkeer zal naar verwachting een formatieuitbreiding in de kadernota's 2019 
worden neergelegd. Voor het Domein Maatschappelijke Ontwikkeling is inmiddels 
in een separaat collegevoorstel tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2018 tot en 
met 2020 gevraagd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035210 - 77381 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 6 februari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 6 februari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035210 - 77403 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. St. Matthias 100 jaar: Feestavond op 26 mei 2018 vanaf 19.00 uur bij Dekker 
Warmond. Burgemeester gaat. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


