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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-17-031013 - 66626 

Onderwerp Breedband Teylingen: afwijken van AVOI en leges tbv gebied achter de Kaag 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het participeren in het Aanlegproject Glasvezel 
Buitengebied Gemeente Kaag en Braassem voor alle woningen op Teylings 
grondgebied ten oosten van de Kaag. 
2. In te stemmen met de afwijkende, lagere leges conform de geldende 
afspraken in Kaag en Braasem. 

Samenvatting De gemeente Teylingen werkt aan de 100% beschikbaarheid van snel internet in 
de gemeente. De gemeente zoekt via een serviceloket breedband afstemming 
met groepen bewoners en bedrijven om te kijken welke mogelijkheden er zijn 
om snel internet te realiseren op plaatsen waar dat nog niet beschikbaar is. Ook 
in 2018 en 2019 zal de gemeente deze werkwijze voortzetten, om bij te dragen 
aan betere digitale bereikbaarheid voor inwoners en bedrijfsleven. 
In dat kader participeert de gemeente nu in een project voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in het buitengebied van Kaag en Braasem. Via dit project 
wordt ook een glasvezelnetwerk aangelegd in het gebied van Teylingen achter 
de Kaag. De afspraken die voor dit project gemaakt zijn door de gemeente Kaag 
en Braasem worden door de gemeente Teylingen gevolgd. De projectuitvoering 
vindt plaats onder regie van de gemeente Kaag en Braasem, inclusief alle 
toezichttaken. Er worden ook lagere legestarieven gehanteerd. Op deze wijze 
realiseert Teylingen in het buitengebied van de gemeente ten oosten van de 
Kaag een glasvezelnetwerk. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033483 - 72076 

Onderwerp Nieuw contract voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen/blik en 
drankkartons 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Via een enkelvoudig onderhandse aanbesteding een nieuw contract met Suez af 
te sluiten voor 1 jaar, ingaande op 1 januari 2018, met de optie tot verlenging 
van nog eens 6 maanden. 

Samenvatting 
Het contract met Suez voor de inzameling van plastic verpakkingen, 
metalen/blik en drankkartons (PMD) liep op 1 januari 2018 af. Omdat de 
voorgelegde keuzes voor het afvalbeleid nog niet tot besluitvorming heeft geleid, 
kunnen we momenteel geen heldere opdracht in de markt zetten. Om die reden 
adviseren we om nu als kortetermijnoplossing om, via een enkelvoudig 
onderhandse aanbesteding met Suez een nieuw contract af te sluiten voor het 
inzamelen van PMD-afval met plastic zakken. Onze inschatting is dat de 
besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid in het laatste kwartaal van 2018 
plaatsvindt. Op basis daarvan kunnen we in 2019 een nieuwe aanbesteding 
voorbereiding voor het afsluiten van een nieuw contract voor de inzameling van 
PMD-afval.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-034488 - 74238 

Onderwerp Herbenoeming van de heer D.J.W. Visse als lid van de Monumentencommissie 
Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De heer D.J.W. Visse met terugwerkende kracht tot 25 augustus 2017 te 
herbenoemen als lid van de Monumentencommissie Teylingen voor een periode 
van 4 jaar. 

Samenvatting Het lidmaatschap van de heer D.J.W. Visse is verlopen. Met dit besluit verlengen 
we het lidmaatschap van de heer D.J.W. Visse van de Monumentencommissie 
Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035256 - 76043 

Onderwerp Verslag jaarwisseling 2017-2018 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
om dit verslag voor kennisgeving aan te 
nemen en ter informatie door te sturen 
naar de raad. 

Samenvatting De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten als een zeer rustige 
jaarwisseling ervaren. De schades aan gemeentelijke eigendom zijn ten opzichte 
van de voorgaande jaarwisselingen fors lager. Voorgesteld wordt om het 
bijgevoegde verslag voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie door te 
sturen naar de raad.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 76310 

Onderwerp Definitieve oprichting 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. Aangaande uitgesproken wensen en bedenkingen rond het 
voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek van 12 december 2017:  

a. Kennis te nemen van de door de raad uitgesproken wensen- 
en bedenkingen en de gedane suggesties; 

b. In te stemmen met de door het bestuurlijk overleg EZ 
voorgestelde wijzigingen op basis van gedane suggesties en 
uitgesproken wensen- en bedenkingen; 

c. In te stemmen met de voorliggende, aangepaste 
conceptstatuten. 

2. Het voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Economic 
Board Duin- en Bollenstreek van 12 december 2017 definitief te 
maken, en uitvoering te geven aan de oprichting van de stichting 
Economic Board Duin- en Bollenstreek op basis van de aangepaste 
conceptstatuten. 

3. De burgemeester te verzoeken de coördinerend wethouder 
Economische Zaken, de heer B. Brekelmans, middels een 
burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het oprichten van deze 
stichting namens de gemeente Teylingen. 

4. In te stemmen met het vastleggen van de afspraken aangaande de 
door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in de 
exploitatieovereenkomst ‘Governance’, en de tekst hiervan vast te 
stellen. 

5. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
Zaken, de heer Brekelmans bij burgemeestersbesluit volmacht te 
verlenen tot het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst 
‘Governance’. 



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 oprichting van genoemde stichting gaat gepaard met een aantal 
processtappen, welke voor een deel om een expliciet bestuurlijk besluit vragen. 
Op basis van dit voorstel kunnen deze besluiten genomen worden. 
  
Het college wordt gevraagd hoe het om wil gaan met de vanuit de raad 
uitgesproken wensen- en bedenkingen over de oprichting van de stichting 
Economic Board Duin- en Bollenstreek en de door het bestuurlijk overleg 
Economische zaken voorgestelde aanpassingen van de conceptstatuten via 
welke deze oprichting geschiedt. Op basis hiervan worden de statuten definitief 
vastgesteld en wordt de raad hierover geïnformeerd. Vervolgens wordt gevraagd 
het voorgenomen besluit tot oprichting zoals op 12 december 2017 genomen 
definitief te maken. 
  
De op te richten stichting kan beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen 
inzetten. Afspraken op basis waarvan dit kan en mag, worden per ‘business 
case’ gevat in een exploitatieovereenkomst. Het college wordt middels dit 
voorstel gevraagd de exploitatieovereenkomst voor de aansturing van de 
economische agenda (de ‘Governance’) vast te stellen.  
  
De ondertekening van verbintenissen zoals een exploitatieovereenkomst is 
juridisch voorbehouden aan de burgemeester, tenzij deze hier een wethouder 
volmacht toe verleent. Voorgesteld wordt de burgemeester te vragen hiertoe 
over te gaan. 
  
Ten laatste zal de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek bij de notaris geschieden. Eén van de betrokken overheden zal hier 
de akte van oprichting ondertekenen. Hiertoe dient de vertegenwoordiger van de 
betrokken overheden een volmacht te hebben gekregen. Voorgesteld wordt in te 
stemmen met de ondertekening door de coördinerend wethouder Economische 
Zaken Bas Brekelmans (Teylingen), en de burgemeester te vragen hier volmacht 
toe te verlenen door het hiervoor benodigde burgemeestersbesluit te nemen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-015919 - 76459 

Onderwerp Ontwerpuitwerkingsplan Engelse Tuin Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de Nota vooroverleg concept-
ontwerpuitwerkingsplan 'Engelse Tuin Voorhout'. 

2. De procedure te starten door het ontwerpuitwerkingsplan 'Engelse 
Tuin Voorhout' met identificatienummer 
NL.IMRO.1525UP2018VHT09004-ON01 overeenkomstig afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen. 

3. Te besluiten dat geen m.e.r.-procedure of m.e.r.-
beoordelingsprocedure noodzakelijk is volgens het besluit m.e.r.. 

4. De commissie Ruimte over dit besluit te informeren volgens bijgaande 
raadsbrief. 

Samenvatting Op de gronden ten zuidwesten van de monumentale voormalige bollenschuur 
Colijn, Jacoba van Beierenweg 75-77 te Voorhout, geldt de bestemming 
'Gemengd – Uit te werken bestemming'. Op deze gronden mag slechts worden 
gebouwd indien het initiatief voldoet aan de in het bestemmingsplan 'Engelse 
Tuin Voorhout' opgenomen voorwaarden en op basis van een daarvoor opgesteld 
uitwerkingsplan. 
 
Op deze gronden is één vrijstaande woning voorzien, op de achterzijde van het 
perceel. Ten behoeve van deze woning worden de bestaande inrit en 
parkeerplaats heringericht om tevens voldoende parkeervoorzieningen te 
realiseren voor de woningen in de monumentale voormalige bollenschuur, die 
daarvoor gerestaureerd c.q. verbouwd wordt. 
 
Besloten wordt in te stemmen met het ontwerpuitwerkingsplan t.b.v. de bouw 
van een woning en de herinrichting van de bestaande inrit en parkeerplaats, en 
dit ter visie te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034520 - 77799 

Onderwerp Beantwoording vragen schuldhulpverlening 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van de PvdA over schuldhulpverlening en deze te sturen naar de raad. 

Samenvatting De PvdA heeft naar aanleiding van de resultaten van een eerste verkenning van 
de Nationale Ombudsman, naar de wijze waarop gemeenten omgaan met 
schuldhulpverlening, vragen gesteld. De schriftelijke vragen en bijbehorende 
beantwoording zijn aan de bijlagen toegevoegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035898 - 77889 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen Trilokaal 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
 
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen van fractie 
Trilokaal. 

Samenvatting Beantwoording van de vragen van de Fractie Trilokaal over de reactie van de 
gemeente naar inwoners. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035325 - 78130 

Onderwerp Antwoorden vragen CDA armoedebeleid en toezeggingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van het CDA 
over armoedebeleid en de gedane toezeggingen. 

Samenvatting De raad (CDA) heeft vragen gesteld over het uitblijven van de uitwerking van 
het armoedebeleid en niet nakomen van toezeggingen. In de beantwoording 
geeft het college aan dat de uitwerking van het armoedebeleid vertraging heeft 
opgelopen door twee redenen. De eerste is dat het realiseren van de HLT-
organisatie nu eenmaal tijd kost. De tweede reden is dat het Sociaal Domein 
een aantoonbaar tekort op de formatie had. Met de uitbreiding van de formatie  
streeft het college er dan ook naar om zo snel als mogelijk een hoge kwaliteit 
dienstverlening te realiseren die voor iedereen zichtbaar is. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036446 - 78656 

Onderwerp Schriftelijke raadsvragen Bestuurscultuur gemeente Teylingen (PvdA) 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over 
de bestuurscultuur gemeente Teylingen conform bijlage. 

Samenvatting De PvdA heeft een aantal vragen gesteld over het bericht van 22 januari dat 
geplaatst is op de website:http://www.deteyding.nl, met als titel  'College van 
B&W herkent zich niet in beschuldigingen PvdA'.  
Deze vragen zijn door het college beantwoord en worden in de eerstvolgende 
raadsvergadering ter kennis gebracht aan de raad.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035211 - 79175 

http://www.deteyding.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=9737&Itemid=5


Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 13 februari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 13 februari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035211 - 79192 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opening Keukenhof op 20 maart 2018 vanaf 15.00 uur in Lisse. Het voltallig 
college. 
2. Rotary Club Voorhout: Reunite Dinner op 20 maart 2018 in Voorhout. 
Wethouder Van Kempen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


