
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 17 januari 2023 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, 
wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-287214 - 615123 

Onderwerp Schriftelijke vragen FVD over integriteit burgemeester 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De schriftelijke vragen van Forum voor Democratie gesteld op 16 december 
2022 over integriteit burgemeester vast te stellen. 

Samenvatting Er zijn op 16 december 2022 schriftelijke vragen gesteld door Forum door 
Democratie over het sociale media gebruik van Burgemeester Breuer en 
wethouder Volten. Het college heeft besloten de beantwoording van deze vragen 
vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-289526 - 615138 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 10 januari 2023 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 10 januari 2023 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275441 - 613977 

Onderwerp Intentieovereenkomst herlocatie Historische Kring Voorhout 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1) Het aangaan van de intentieovereenkomst "Herlocatie Kring Voorhout" te 
bekrachtigen. 
  

Samenvatting De gemeente en de Historische Kring Voorhout (HKV) zijn in gesprek om de HKV 
te herlocaliseren. Het voordeel is dat daardoor de noodlokalen nu in gebruik 
door de HKV, beschikbaar komen voor de basisschool De Emmaus. Daarmee kan 
het langdurige capaciteitsprobleem van De Emmaus worden opgelost. De HKV is 
bereid om mee te werken aan een herlocatie. In een intentieovereenkomst zijn 
de voorwaarden voor het vinden van een geschikte locatie schriftelijk 
vastgelegd. Door het aangaan van de intentieovereenkomst zijn partijen een 
inspanningsverplichting aangegaan om een andere geschikte huisvestingslocatie 
voor de HKV te zoeken. Op 12 januari 2023 is de overeenkomst ondertekend. 
Het college besluit de intentieovereenkomst 'Herlocatie Historische Kring 
Voorhout' te bekrachtigen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-284871 - 602894 

Onderwerp Vaststellen koersnotitie omgevingsvisie Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De koersnotitie omgevingsvisie Teylingen vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'vaststelling koersnotitie 

omgevingsvisie Teylingen' vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente Teylingen werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. In de 
nog in te voeren omgevingswet staat dat elke gemeente een omgevingsvisie 
moet opstellen. Als voorbereiding op de invoering van de omgevingswet is de 
gemeente begonnen aan het opstellen van deze visie. In een omgevingsvisie 
staat welke doelen de gemeente heeft in bepaalde gebieden. Ook staat in een 
omgevingsvisie hoe de gemeente aankijkt tegen belangrijke maatschappelijke 
onderwerpen, zoals woningbouw, gezondheid, natuur en ontwikkelingen in het 
buitengebied. De omgevingsvisie gaat dus met name over ruimtelijke 
onderwerpen. 
 
Voor de omgevingsvisie is nu een koersnotitie opgesteld. Deze koersnotitie is 
een tussenstap voor de omgevingsvisie. In de koersnotitie staat welke 
kwaliteiten de gemeente Teylingen heeft. Ook staat in de koersnotitie welke 
thema's in de toekomst belangrijk zijn voor de gemeente. Over deze 
onderwerpen moet de gemeenteraad keuzes maken in de omgevingsvisie 
(ambities). Voor het maken van de koersnotitie zijn gesprekken gevoerd met 
inwoners, verenigingen, maatschappelijke instanties en andere overheden. 
Daarnaast is ook een enquête gehouden onder inwoners. Ook is gekeken naar 
het bestaande beleid van de gemeente. De koersnotitie is daarom een document 
waarin staat wat er belangrijk is voor het vervolg van de omgevingsvisie.  
 
De koersnotitie vormt het einde van fase 1 van de omgevingsvisie. In fase 2 (die 
nu is opgestart) wordt op basis van de koersnotitie verder gewerkt aan het 
opstellen van de omgevingsvisie. Voor veel belangrijke onderwerpen zullen door 
de gemeenteraad keuzes moeten worden gemaakt. In de koersnotitie staat 
welke belangrijke onderwerpen dit zijn en welke keuzes mogelijk zijn. Dit proces 
zal een groot deel van 2023 beslaan. Doel is om eind 2023/begin 2024 de 
omgevingsvisie te laten vaststellen door de gemeenteraad. 
Besloten wordt om de koersnotitie omgevingsvisie Teylingen vast te stellen en 
de raad te informeren over het gevolgde proces en het vervolg hiervan. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


