
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 mei 2018 

VAN TEYLINGEN  
 
 
 

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-17-008147 - 75319 
 

Onderwerp Vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeren Teylingen 
 

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

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van De gemeenteraad voor te stellen: 
burgemeester en wethouders 

besluit 1. de ingebrachte zienswijze zoals verwoord in de bijgaande 

conceptbeantwoording in behandeling te nemen en na overweging niet 
tegemoet te komen aan de ingebrachte zienswijze.  
2. het Paraplubestemmingsplan parkeren, Teylingen met 

identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2017TEY11001-VA01 gewijzigd 

vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

 
Samenvatting Het college heeft op 12 december 2017 besloten om de procedure voor het 

ontwerp Paraplubestemmingsplan parkeren Teylingen te starten door dit 

bestemmingsplan ter inzage te leggen. Hiermee wordt de bestaande 

parkeerregelgeving vastgelegd voor alle Teylingse bestemmingsplannen. Dit is 

nodig, omdat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke 

bouwverordening zijn vervallen en alle geldende bestemmingsplannen vóór 1 juli 

2018 parkeernormen moeten bevatten. 
 

De inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan is geëindigd op 31 januari 

2018. Er is één zienswijze ingebracht. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing 

van het bestemmingsplan. Wel is een ambtshalve wijziging aan de planregels 

doorgevoerd. 
 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 

beantwoording van de ingebrachte zienswijze en het Paraplubestemmingsplan 

parkeren, Teylingen gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-012233 - 90906 
 

Onderwerp Motie "Nationaal weidevogelalarm" en Stappenplan weidevogelreservaat 3 

polders 
 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van 1. In te stemmen met het Concept Stappenplan Weidevogelreservaat 3 polders. 

burgemeester en wethouders 2. De raad te informeren over dit besluit en vast te stellen dat hiermee aan de  
besluit vraagstelling, neergelegd in de motie "Nationaal weidevogelalarm" is voldaan. 

 
Samenvatting Het college wordt gevraagd om in te stemmen met een stappenplan wat leidt tot 

een integrale ontwikkelvisie en ontwikkelstrategie voor een minimaal 130 

hectare weidvogelreservaat verdeeld over de Boterhuispolder, Zweilanderpolder 

en Zwanburgerpolder. De raad wordt geïnformeerd dat hiermee voldaan is/ 

wordt aan de oproep van de raad in de motie "Nationaal weidevogel alarm). 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



Zaak / doc nr  Z-18-038910 - 90935 

Onderwerp  Overdracht asbesttaak naar ODWH 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. In te stemmen met de offerte overdracht asbesttaak (bijlage 1). 

burgemeester en wethouders  2. Het mandaatbesluit van 04-10-2013, besluit nummer: 2013_BW_00604 

besluit  (bijlage 2) in te trekken en het gewijzigde mandaatbesluit vast te stellen (bijlage 

  3). 

Samenvatting  Met de wijziging van de AMvB VTH/Besluit Omgevingsrecht (BOR) van 1 juli 
  2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht het houden van toezicht en handhaving 
  op de sanering van asbest conform het basistakenpakket (zowel voor bedrijven 
  als particulieren) onder te brengen bij de omgevingsdiensten, zoals de ODWH 
  (Omgevingsdienst West-Holland). In het kader van efficiëntie en kwaliteit is 
  ervoor gekozen ook het beoordelen van het asbestinventarisatierapport bij 
  sloopmeldingen bij de Omgevingsdienst onder te brengen. Op ons verzoek heeft 
  de ODWH een offerte opgesteld met de beschrijving van de asbesttaak en een 
  inschatting van de te verwachten kosten. Zij verwachten 356 uur nodig te 
  hebben voor het uitvoeren van deze taak, dit komt neer op een bedrag van 
  29.986,- EURO. 
  De ODWH gaat uit van een uniform werkproces voor alle 14 gemeenten. Dit 
  betekent dat de ODWH meer tijd gaat besteden aan de asbesttaak dan wij tot dit 
  moment deden. Daarmee gaat ook de kwaliteit van de uitvoering van deze taak 
  omhoog. Dit is ook de reden dat de kosten hoger zijn dan we nu binnen de HLT 

  organisatie kwijt zijn. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-017102 - 92248 

 
 

Onderwerp  Raadsmemo over voortgang experimenten participatiewet 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van  
Instemmen met de bijgaande raadsmemo en deze na akkoord versturen naar de 

burgemeester en wethouders 
 

 

gemeenteraad. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De gemeenteraad heeft juni 2017 een motie aangenomen om deel te nemen aan 
  het 'Besluit experimenten Participatiewet'. 
  Middels de raadsmemo en de voortgangsnotitie van het Servicepunt Werk wordt 

  de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-042159 - 95199 

 
 

Onderwerp  Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: Het 

  Toetsingskader 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  De gemeenteraad voor te stellen de "Voorzieningennota voor sociaal- 
burgemeester en wethouders  maatschappelijke en culturele organisaties: Het Toetsingskader", vast te 

besluit  stellen. 

Samenvatting  Voorzieningen zijn ruimten die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten 
  mogelijk te maken. De nota voorziet aan de hand van een toetsingskader in een 
  antwoord op de vraag welke sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties 
  we als gemeente ondersteunen, waarom en op welke manier. De gemeente 
  heeft een belangrijke faciliterende rol in het aanbieden, mogelijk maken en 
  realiseren van accommodaties. Daarbij zijn de accommodaties niet het doel 
  maar het middel om bepaalde gewenste maatschappelijke activiteiten die 
  bijdragen aan de gemeentelijke doelen, mogelijk te maken. Om te kunnen 
  bepalen welke rol de gemeente wil spelen met betrekking tot het faciliteren van 
  de activiteiten van een specifieke organisatie/instelling is een 'Toetsingskader 
  Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Teylingen’ opgesteld. Aan de hand van 
  een eenduidig Toetsingskader wordt bepaald of een organisatie/instelling in 
  aanmerking komt voor ondersteuning bij de huisvesting. Tevens wordt in deze 
  nota voorgesteld een 'Makelpunt' in te richten, wat bijdraagt aan het beter 

  inzetten van het maatschappelijk vastgoed in Teylingen. 

   



Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039051 - 98739 

 
 

Onderwerp  Vervanging brug Baanbrekersweg te Sassenheim 

Portefeuillehouder  Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling  TM Beheer Buitenruimte 

Het College van   
burgemeester en wethouders  

1 Het budget van € 100.000,- vrij te maken voor vervanging van de brug aan de besluit  

  Baanbrekersweg te Sassenheim. 
  2 In te stemmen met de gunning van project "vervanging brug Baanbrekersweg 
  te Sassenheim" aan Haasnoot Bruggen te Rijnsburg. 
  3 De teammanager te mandateren voor verstrekking van de opdracht voor 
  bovenstaand project. 
  4 In te stemmen met geheimhouding aangaande de bijlage in dit collegvoorstel 

  op grond van artikel 55 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 WOB. 

Samenvatting  Uit inspecties en jaarlijks onderhoudswerk is gebleken dat de brug aan de 
  Baanbrekersweg te Sassenheim aan vervanging toe is. 
  Hiervoor is een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. Dit werk 
  willen wij, met uw instemming, gunnen aan de laagste inschrijver. 
  In het najaar van 2018 zal de brug worden vervangen. 

  Het werk past binnen beschikbaar budget. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-041699 - 100931 

 
 

Onderwerp  Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Omgevingsdienst West-Holland 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  Stel de raad voor zienswijze uit te brengen op de begroting 2019 en 

burgemeester en wethouders  meerjarenraming 2020-2022 van de Omgevingsdienst West-Holland 

besluit  overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 

Samenvatting  Conform de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en 
  conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de 
  begroting voor 2019 voorgelegd voor zienswijze aan de raden van de 
  deelnemende gemeenten. Voor de begroting en meerjarenraming is een voorstel 
  opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is 

  verwoord. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044557 - 102207 

 
 

Onderwerp  Zonnepanelen 4 locaties Teylingen 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  De raad voor te stellen: 
burgemeester en wethouders  1.  Kennis te nemen van het rapport “Technische en financiële uitwerking 

besluit  Zonnepanelen 4 locaties Gemeente Teylingen” 
  2.  In te stemmen met het hieruit voortvloeiend plan om op de daken van 
  het Gemeentekantoor, het Bestuurscentrum, Trefpunt Warmond en het 
  gebouw van de gemeentewerf (extra)   zonnepanelen te plaatsen 
  3.  Een krediet van € 280.000 ten behoeve van zonnepanelen Teylingen 
  beschikbaar te stellen. 

  4.  Begrotingswijziging 2018-04 vast te stellen. 

Samenvatting  Op 12 juni 2017 heeft het College ingestemd met het Energieakkoord Holland 
  Rijnland 2017-2025. De regionale ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn 
  spoort ons aan actief deel te nemen in de energietransitie. Door de daken van 
  onze gemeentelijke gebouwen te beleggen met zonnepanelen geven we daar 

  mede invulling aan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 

 

Zaak / doc nr  Z-18-044912 - 103090 

Onderwerp  Raadsvoorstel zienswijze begroting 2019 gemeenschappelijke regeling 

  HLTsamen 

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

Afdeling  TM Financien 

Het College van  Stel de raad voor zienswijze uit te brengen op de begroting 2019 van de 

burgemeester en wethouders  gemeenschappelijke regeling HLTsamen overeenkomstig bijgevoegde 

besluit  raadsvoorstel. 

Samenvatting  Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de 
  begroting voor 2019 voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de 
  deelnemende gemeenten. Voor de begroting is een voorstel opgesteld dat aan 

  de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044508 - 103129 

 
 

Onderwerp  Raadsvragen Loonkostensubsidie 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van   
burgemeester en wethouders  In te stemmen met bijgaande beantwoording van de raadsvragen. 

besluit   

Samenvatting  Op 4 mei hebben CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie vragen gesteld over 
  het niet nakomen van de toezegging van de wethouder om de gemeenteraad 
  direct te informeren over de uitkomsten van het gesprek met het ministerie van 
  SZW over de loonkostensubsidie. 

  Bijgaande beantwoording geeft antwoord op de gestelde vragen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044628 - 103130 

 
 

Onderwerp  Raadsvragen Loonkostensubsidie (2) 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van   
burgemeester en wethouders  Instemmen met bijgaande beantwoording van de raadsvragen. 

besluit   

Samenvatting  Beantwoording van de raadsvragen van 7 mei over de brief van het Dagelijks 
  Bestuur van de ISD Bollenstreek van 3 mei over het gesprek met het ministerie 

  van SZW. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045098 - 103586 

 
 

Onderwerp  Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

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

Afdeling  TM Personeel en Organisatie 

Het College van  
De Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

burgemeester en wethouders 
 

 

stand gemeente Teylingen vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  In de vergadering van 9 januari 2018 is besloten de Rechtspositieregeling voor 
  de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
  gemeente Teylingen vast te stellen, dit naar aanleiding van een groot aantal 
  aangebrachte wijzigingen in de CAR/UWO en de verwijzing in de 
  rechtspositieregeling naar de CAR/UWO. Tevens is besloten de buitengewoon 
  ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeenten Hillegom en Lisse ook 

  aan te stellen in de gemeente Teylingen. Dit was stap 1 om het proces van de 
   



  buiengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand te harmoniseren. Stap 2 is 
  om ook de rechtspositie van de ambtenaren van de burgerlijke stand te 
  harmoniseren en de rechtspositieregeling hierop aan te passen. In dit voorstel 

  wordt hierop ingegaan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045174 - 103779 

 
 

Onderwerp  1e Voortgangsrapportage Teylingen 

Portefeuillehouder  Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  
De raad voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de 1e 

Voortgangsrapportage 2018. 

burgemeester en wethouders  2. In te stemmen met de investering sloop Leerpad 9 van totaal  

Besluit  

                € 140.000 

             3. De begrotingswijziging, bijlage 1, behorende bij de 1e Voortgangs- 
                 Rapportage 2018, vast te stellen. 

Samenvatting  De 1e Voortgangsrapportage laat zien dat het verwachte rekeningresultaat 
  uitkomt op € 599.000 negatief. De rapportage is in feite een integrale afweging, 
  waarbij de begrotingsdiscipline wordt gehanteerd. Dat houdt in dat in principe 
  slechts zaken die onvermijdbaar, niet beïnvloedbaar (bijvoorbeeld wettelijk 
  verplicht) of niet uit te stellen zijn (bijvoorbeeld technisch noodzaak) doorgang 

  kunnen vinden. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-045160 - 103798 

 
 

Onderwerp  Kadernota 2019-2022 Teylingen 

Portefeuillehouder  Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  
1. De kadernota 2019-2022 vaststellen; besluit  

  2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen; 
  3. In te stemmen met het, zowel beleidsmatig als financieel, verwerken 
  van het coalitieakkoord 2018-2022 in de programmabegroting 2019 
  4. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten en de financiële 

  effecten daarvan voor de begroting 2019-2022. 

Samenvatting  Voor u ligt de Kadernota 2019-2022. De kadernota legt de basis voor de 
  begroting van het komend jaar. Deze kadernota is anders dan u de afgelopen 
  jaren gewend bent. De kadernota is een beleidsarm document. Het 
  coalitieakkoord is financieel nog niet vertaald in dit stuk. Het nieuwe beleid en 
  investeringen die ontstaan uit het coalitieakkoord worden deze zomer 
  doorgerekend en opgenomen in de programmabegroting 2019. Het belangrijkste 
  dat u in deze nota aantreft is de geactualiseerde financiële situatie op 

  hoofdlijnen en de begrotingsuitgangspunten voor de programmabegroting 2019. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044797 - 104992 

 
 

Onderwerp  Besluitenlijst openbaar B&W 15 mei 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 15 mei 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


