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

17 april 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-17-030045 - 64480 

Onderwerp Kennis nemen van het participatieontwerp herinrichting Herenweg/doorgaande 
weg Warmond en instemmen met het opiniÃ«rend raadsvoorstel 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Besluitpunt 1 
Kennis te nemen van het participatieontwerp, de ontwerpnotitie en 
ontwerptekeningen voor de herinrichting van de Herenweg/doorgaande weg 
door Warmond.    
  
Besluitpunt 2 
In te stemmen met het opiniërend raadsvoorstel waarin wordt voorgestel kennis 
te nemen van het ontwerp en waarin wordt voorgesteld alternatief 2 nader uit te 
laten werken in een besluitvormend raadsvoorstel.  

Samenvatting Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van het reeds aan u 
gepresenteerde participatieontwerp voor de herinrichting van de 
Herenweg/doorgaande weg door Warmond en in te stemmen met het opiniërend 
raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld alternatief 2 nader uit te laten werken.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036159 - 77983 

Onderwerp Budgetoverheveling 2017 gemeente Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raad bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 voor te stellen 
de budgetten genoemd in dit voorstel, voor een totaal bedrag van € 1.350.662 
over te hevelen naar 2018. 

Samenvatting Gevraagd wordt de budgetten genoemd in dit voorstel over te hevelen naar 
2018. Het betreft budgetten die nog niet (volledig) zijn gebruikt en waarvoor in 
2018 geen budget is. Het totaal bedrag van de overhevelingen bedraagt € 
1.350.662 verdeeld over 19 budgetten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-021654 - 87424 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad voor te stellen: 
Besluitpunt 1: 
Te besluiten dat geen milieueffectrapportage in het kader van het Besluit 
m.e.r. benodigd is.   
  
Besluitpunt 2:  



De zienswijze van de indieners zoals verwoord in de Nota beantwoording 
zienswijzen, versie 17 april 2018 in behandeling te nemen en na overweging niet 
tegemoet te komen aan de ingebrachte zienswijze.  
  
Besluitpunt 3:  
Het bestemmingsplan ‘Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond’  met de 
digitale planidentificatie NL.IMRO.1525.BP2017WAR10021-VA01 vast te stellen 
met in achtneming van de bijgevoegde en bij het raadsbesluit behorende Nota 
van beantwoording zienswijzen.  
  
Besluitpunt 4: 
Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van een 
anterieure overeenkomst. 
  
  

Samenvatting Op 23 januari 2018 heeft het college besloten de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond' te starten.  
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 februari tot en met 14 maart 2018 ter 
inzage gelegen.  
Het bestemmingsplan is gericht op de bouw van 28 koopwoningen 
(onderverdeeld in 20 eengezinswoningen en 8 gestapelde woningen) op de 
locatie hoek Endepoellaan/De Weiden te Warmond. Deze locatie is gelegen 
achter het bestaande hoofdgebouw Liduina aan de Herenweg 50. Ten gevolge 
van de bouw van deze 28 woningen zal de bestaande bebouwing achter dit 
bestaande hoofdgebouw gesloopt moeten worden. Enige  
jaren geleden is al een deel van deze bestaande bebouwing (aanleunwoningen) 
op deze locatie gesloopt.   
  
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend, ondertekend 
door twee omwonenden.  Deze zienswijze is samengevat en van een 
gemotiveerd antwoord voorzien in de "Nota van beantwoording zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond' d.d. 17 
april 2018.  
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 
beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen. Het 
bestaande hoofdgebouw Liduina, inclusief de kapel aan de Herenweg 50, maakt 
overigens géén onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Hiervoor wordt een 
aparte vergunningenprocedure doorlopen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039932 - 89251 

Onderwerp Raadsinformatiebrief evaluaties HBH, Tegenprestatie, Statushouders 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1) In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze te versturen naar 
de gemeenteraad. 

Samenvatting De gemeenteraad informeren over drie evaluaties die zijn uitgevoerd door ISD 
Bollenstreek. 
1) Evaluatie Hulp bij het Huishouden 'schoon en leefbaar huis'; 
2) Evaluatie Tegenprestatie naar Vermogen; 
3) Evaluatie Project Statushouders. 
  
  
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-041902 - 93740 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 10 april 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 10 april 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-041902 - 95143 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kampioensreceptie TOP op 26 april 2018 van 19.00 tot 20.30 uur in 
Sassenheim. Wethouder Brekelmans. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


