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

20 maart 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-17-001804 - 79437 

Onderwerp Armoedebeleid 2018-2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gemeenteraad voor te stellen via bijgevoegd raadsvoorstel:  
1. De beleidsnota "Investeren in de basis, Armoedebeleid 

Teylingen 2018-2021" en de daarin vervatte maatregelen 
ter uitvoering van dit beleid vast te stellen. 

Samenvatting De afgelopen jaren is diverse malen met de gemeenteraad gesproken over het 
'Armoedebeleid'. De input van de raadsleden en maatschappelijke organisaties is 
verwerkt in de voorliggende beleidsnota.  Armoedebeleid is gericht op het 
voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van burgers. Daarnaast schept 
armoedebeleid voorwaarden voor een beter toekomstperspectief voor iedereen 
met betrekking tot: het hebben van voldoende besteedbaar inkomen en 
volwaardige maatschappelijke participatie. Voor het armoedebeleid zijn 
veertien ambities geformuleerd. Aan elke ambitie zijn vervolgens concrete 
maatregelen gekoppeld.   
Met het Adviesplatform Wmo en Jeugd in Teylingen is gesproken over 
het Armoedebeleid,  hun input is verwerkt in de bijgevoegde beleidsnota. Het 
adviesplatform zal op de definitieve versie van de nota ook nog schriftelijk haar 
reactie aan de raad kenbaar maken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033310 - 81204 

Onderwerp Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Teylingen 2018 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Teylingen 2018 vast te 
stellen; 
- deze zijn inclusief de 'was-wordt lijst BSO' en de 'was-wordt lijst Dagopvang' 
(bijlage 2 en 3). 
2. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen gemeente Teylingen  2016. 
3. De Verordening inrichtingseisen peuterspeelzalen 2006 in te trekken. 
4. De raad over uw besluit te informeren. 

Samenvatting De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2016  zijn verouderd. De nieuwe 
beleidsregels zorgen voor een eenduidige uitvoering van toezicht en handhaving. 
De bijbehorende 'was-wordt lijst BSO' en de 'was-wordt lijst Dagopvang' maken 
de verschillen met de huidige beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
duidelijk. Op grond van de Wet kinderopvang (Wko) is de gemeenten verplicht 
om zorg te dragen voor handhaving van de kwaliteit van kinderopvang. Het 
huidige handhavingsbeleid is niet meer actueel, om deze reden zijn nieuwe 
beleidsregels opgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038429 - 83840 



Onderwerp Uitbreiding sociaal team naar Sassenheim en opdracht integrale toegang 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raad te vragen om, in verband met de uitbreiding van sociaal team naar 
Sassenheim, in 2018 een bedrag van €57.795,-  met als (incidentele) 
dekking reserve sociaal domein en per 2019 structureel een bedrag van 
€79.088,- met als dekking lokaal Wmo beleid (FCL 6652102) toe te voegen aan 
de begroting sociaal team en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen; 
2. In te stemmen met de opdrachtformulering integrale toegang (bijlage) en 
deze ter kennisname naar de raad te sturen. 

Samenvatting In december heeft de raad besloten de sociaal teams Voorhout en Warmond te 
continueren en per april 2018 uit te breiden naar Sassenheim. Aangegeven is 
dat de uitwerking van de kosten voor uitbreiding naar Sassenheim in een 
aanvullend voorstel zouden volgen. In dit voorstel wordt aangegeven wat de 
kosten zijn voor de uitbreiding van sociaal team naar Sassenheim. 
Om de toegang tot hulp en ondersteuning, naast de lokale uitbreiding van 
sociaal team naar Sassenheim, verder door te ontwikkelen is in Bollen 5 verband 
een opdrachtformulering integrale toegang opgesteld. Deze opdracht vloeit voort 
uit uitdaging 3 van de beleidsnota Wmo "Transformatieagenda Wmo en haar 
omgeving 2017-2018". 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-014208 - 84160 

Onderwerp Advies aan het commissariaat voor de media 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raad vast te laten stellen dat Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek 
Omroep voldoet aan alle eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet 2008 
worden gesteld; 

 De lokale publieke media-instelling is een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid. 

 De lokale publieke media-instelling stelt zich blijkens haar statuten 
uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel, het op regionaal respectievelijk 
lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het 
verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeenten leven, en het 
verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en 

 De lokale publieke media-instelling heeft volgens de statuten een 
orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 
representatief is voor de belangrijkste in de gemeenten voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

 
2. De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media positief te adviseren 
over de aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep als 
publieke omroep voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Teylingen. 

Samenvatting  Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep heeft het commissariaat 
laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale 
publieke media-instelling. Voordat het commissariaat een beslissing neemt over 
deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van art. 2.61 derde lid van de 
Mediawet 2008 het commissariaat te adviseren over de vraag of de media-
instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Voorgesteld wordt de raad 
vast te laten stellen dat Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep 
voldoet aan alle eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet 2008 worden 
gesteld en het commissariaat voor de Media positief te adviseren over de 
aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep als publieke 
omroep voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en 
Noordwijkerhout. De gemeenteraden van deze verschillende gemeenten moeten 
een gezamenlijk advies uitbrengen. Paragraaf 2.3.1a van de Mediawet 2008 
bevat onder meer regels en voorschriften met betrekking tot de aanwijzing van 
lokale publieke media-instellingen. Aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad 
heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in het 
tweede lid van art. 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033399 - 84744 



Onderwerp Afwijken aanbestedingsprocedure 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Besluiten om af te wijken van de aanbestedingsprocedure voor het 
uitvoeren vervangen kozijnen Clustergebouw fase 2 te Voorhout.   

Samenvatting Sinds de ingebruikname(2002) van het clustergebouw zijn er problemen met de 
kozijnen van het gebouw. Vorig jaar zijn naar tevredenheid de kozijnen van de 
appartementen vervangen door de oorspronkelijke bouwer, de firma Heijmans. 
Op 8 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het vervangen van de 
overige kozijnen om een einde te maken aan aanhoudende 
problematiek waaronder blootstelling van de kinderen en docenten aan een 
verslechterd binnenmilieu veroorzaakt door vocht en schimmelvorming in de 
kozijnen. In fase 2 gaat het vooral om kozijnen van de in het gebouw gevestigde 
scholen op de eerste etage en begane grond. De werkzaamheden dienen in de 
zomervakantie 2018 te worden uitgevoerd om te voorkomen dat het 
onderwijsproces wordt verstoord en er risicovolle situaties ontstaan tijdens de 
uitvoering. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038479 - 84843 

Onderwerp Uitvoeringskrediet Noordelijke Randweg Voorhout, vaststellen ontwerp en 
overeenkomst met ProRail 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerp van de Noordelijke Randweg Voorhout vast te stellen, als 
kader voor de op te stellen uitvoeringsontwerpen en de realisatie van 
de Noordelijke Randweg (in deelprojecten). 

2. De raad voor te stellen een krediet van € 16.000.000 beschikbaar te 
stellen voor de verdere voorbereiding en realisatie van de 
onderdoorgang onder het spoor Leiden-Haarlem, als eerste 
deelcontract voor de bouw van de Noordelijke Randweg Voorhout. 

3. Op grond van art. 86 lid 2 Gemeentewet juncto art. 10 Wet 
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen aan de 
raadscommissie Ruimte over de financiële paragraaf behorend bij het 
raadsvoorstel uitvoeringskrediet Spooronderdoorgang en al hetgeen 
hierover besproken is in de vergadering, omdat openbaarmaking het 
financiële belang van de gemeente schaadt. 

4. Op grond van art. 25 lid 2 Gemeentewet juncto art. 10 Wet 
openbaarheid van bestuur aan de gemeenteraad geheimhouding op te 
leggen op de financiële paragraaf en al hetgeen hierover is besproken 
in de vergadering, omdat openbaarmaking het financiële belang van 
de gemeente schaadt. 

5. Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door de raad de 
Object-overeenkomst voor de realisatie van de spooronderdoorgang 
met ProRail aan te gaan. 

6. Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door de raad 
opdracht aan ProRail te geven voor het starten van de tenderfase en 
daaropvolgend de ontwerp- en realisatiefase voor de 
spooronderdoorgang, op basis van het bijgevoegde PvA Minitender-, 
Ontwerp en Uitvoeringsfase van ProRail. 

7. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet in samenhang met 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te 
leggen omtrent: de financiële bijlage bij het raadsvoorstel 
uitvoeringskrediet zoals genoemd onder besluitpunten 3 en 4, de 
Object-overeenkomst zoals genoemd onder besluitpunt 5 en het Plan 
van Aanpak zoals genoemd onder besluitpunt 6, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 

Samenvatting Het college stelt het ontwerp van de Noordelijke Randweg Voorhout vast, als 
resultaat van het ontwerpproces waarin met samenwerkingspartners is gekomen 
tot een samenhangend ontwerp van de infrastructuur en de naastgelegen 
ecologische zone, als basis voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het 
project. Voor het deelproject spooronderdoorgang stelt het college aan de raad 
voor het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen en op 
basis daarvan de aanbesteding van dit projectdeel op te starten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038110 - 84955 

Onderwerp Mandatering onderhoudsbestek Openbare Verlichting 2019-2022 



Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Stem in met de deelname aan het gezamenlijke aanbestedingstraject 
onderhoud Openbare Verlichting van de gemeenten Katwijk, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen voor de 
periode 2019-2022. 

2. Mandateer het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk 
om namens gemeente Teylingen de aanbesteding te verzorgen tot het 
uiteindelijke contract van de gunning. 

Samenvatting In samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Hillegom, Lisse en Teylingen (Bollen6) wordt een aanbesteding voorbereid voor 
"Onderhoud Openbare Verlichting 2019-2022". Gemeente Katwijk is voornemens 
namens de Bollen6 gemeenten de aanbesteding te verzorgen. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst OWbollen6 en 
wordt een financieel voordeel behaald. Om dit op een juridisch correcte wijze 
te doen, dient het college van B&W van gemeente Katwijk hiervoor te worden 
gemandateerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038882 - 85106 

Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen stichting Fietsmaatjes 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van het CDA over Stichting Fietsmaatjes Teylingen en deze te sturen naar de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Het CDA heeft aanvullende vragen over mogelijke subsidiering van Stichting 
Fietsmaatjes. Deze schriftelijke vragen en de bijbehorende beantwoording is als 
bijlage toegevoegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037071 - 85476 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 13 maart 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

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

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037071 - 85622 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Gemeente Lisse: Afscheid wethouder Adri de Roon op 4 april 2018 vanaf 
17.00 uur in Floralis, Lisse. Het voltallig college gaat. 
2. Leidse Regio Kring: Voordracht Bart Siemerink op 4 april 2018 vanaf 17.00 
uur in Keukenhof, Lisse. Vka. 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


