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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-17-005921 - 11370 

Onderwerp JvB penningen scheidende raadsleden 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenonderscheiding uit te reiken aan de volgende raadsleden: 
 
1. de heer M. van den Berg (VVD) 
2. de heer J. Bosman (VVD) 
3. de heer R.M. Hartveld (D66) 
4. de heer L.P.G. Keeven (VVD) 
5. mevrouw R.M. Keijzer - Zweers (D66) 
6. de heer G.L.C.M. van Leeuwen (CDA) 
7. mevrouw S.G. van der Lubbe (VVD) 
8. mevrouw A. Paardekooper (Trilokaal) 
9. de heer B.A.J.van der Ploeg (D66) 
10. de heer A.J. Verdegaal (D66) 
11. mevrouw M.E.I. Volten - de Vos (VVD) 
12. de heer M. Zandbergen (CDA). 
13. de heer T.C. Zuurmond (PvdA) 
  

Samenvatting Aan scheidende raadsleden wordt een gemeentelijke onderscheiding toegekend 
als waardering voor hun inzet voor de gemeente Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034230 - 74104 

Onderwerp Verlenging recht van opstal SV Voorhout 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opnieuw een recht van opstal te verlenen aan SV Voorhout voor 15 jaar 
conform bijgevoegde akte. 

Samenvatting Wij stellen voor om het huidige recht van opstal van SV Voorhout opnieuw te 
verlenen met een looptijd van 15 jaar omdat het huidige recht van opstal met 
tennisvereniging SV Voorhout per 31 december 2017 is verlopen. De 
Tennisvereniging wil zekerheid in verband met de renovatie en vernieuwing van 
de huidige tennisbanen. De tennisvereniging is daarnaast zelf 
financieel verantwoordelijk geweest voor alle investeringen in de 
accommodatie. Om te waarborgen dat deze investeringen voor lange termijn 
zijn, moet er een nieuw recht van opstal gevestigd worden. Zij willen opnieuw 
een zakelijk recht vestigen van 15 jaar in verband met de afschrijvingstermijn 
van de tennisbanen onder dezelfde voorwaarden. De tennisvereniging is geen 
onderdeel van het nieuwbouwproject van het sportpark Elsgeest en heeft hier 
dus geen invloed op. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-005051 - 78812 



Onderwerp Vaststellen Definitief ontwerp Philippostraat 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Stem in met de voorgestelde variant van het voorontwerp als gevolg van de 
inspraak. 
2. Stem in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Philippostraat. 
  

Samenvatting Op 23 januari 2018 heeft uw college ingestemd met het ter inzage leggen van 
het voorontwerp "herinrichting Philippostraat" en een krediet beschikbaar 
gesteld. 
Het voorontwerp heeft van 5 februari t/m 2 maart 2018 ter inzage gelegen. 
De gemeente had een selectie gemaakt van geschikte bomen en groen. De 
bewoners van de Philippostraat en de Zuiderstraat hebben middels een 
stemformulier keuzes gemaakt. De voorkeuren van de bewoners zijn verwerkt in 
het voorontwerp. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-007928 - 82387 

Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied Teylingen 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 
Teylingen, 1e herziening' en met het starten van de inspraakprocedure 
van dit voorontwerpbestemmingsplan. 

2. Het overleg volgens artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 
te starten. 

3. De raadscommisie Ruimte in kennis te stellen van dit besluit conform 
bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Op 30 april 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied 
Teylingen vastgesteld. De doelstelling van één uniform, actueel en digitaal 
bestemmingsplan voor het buitengebied was hiermee behaald. Van een aantal 
onderwerpen was echter nog onvoldoende informatie beschikbaar zodat deze 
niet zijn meegenomen in het vastgestelde plan. In het vaststellingsbesluit van 
april 2015 is aangegeven dat in vervolg op het vastgestelde bestemmingsplan 
een zogenaamd 'veegplan' wordt opgesteld, waarin deze onderwerpen worden 
meegenomen. Op 16 mei 2017 heeft u voor dit veegplan, genaamd 
'bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen, 1e herziening' een Nota van 
Uitgangspunten vastgesteld. In bijgaand concept van het voorontwerp 
bestemmingsplan zijn de uitgangspunten uit de nota verwerkt. Besloten wordt  
om in te stemmen met het bij het collegevoorstel gevoegde (concept) 
voorontwerp van het bestemmingsplan, de procedure voor vooroverleg en 
inspraak te starten en de raadscommissie Ruimte te informeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-027999 - 83324 

Onderwerp Raadsbrief n.a.v. uitvoering motie ' Teylingen Beschiphold' 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de raadsbrief over de uitvoering van de motie 
Teylingen Beschiphold. 

Samenvatting Op 2 november 2017 hebben het CDA, D66 en Trilokaal de motie “Teylingen 
Beschiphold” ingediend. De motie benoemt de overlast die het vliegverkeer 
veroorzaakt in Teylingen, die zal toenemen bij de uitbreiding van het aantal 
vluchten. Gelet op de onderzoeken die daaromtrent lopen en de media-aandacht 
die er is, roept de motie het college op om de zorgen met betrekking tot de 
overlast van Schiphol niet alleen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) maar 
ook daarbuiten te delen. Conform de motie wordt de raad geïnformeerd over de 
uitvoering daarvan, zodat de overlast van Schiphol op de agenda van de raad 
staat. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-038195 - 85421 

Onderwerp Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018 -2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-
2019. 

2. De raad te informeren over dit besluit. 

Samenvatting Om de zorg voor kinderen en gezinnen te waarborgen is een kwalitatief goed én 
betaalbaar jeugdhulpstelsel van essentieel belang. Het Sturingsplan Jeugdhulp 
Holland Rijnland 2018-2019 is opgesteld om dat te bereiken. Het sturingsplan 
geeft een extra impuls aan de gewenste transformatie van de jeugdhulp, zoals 
die beschreven staat in het beleidsplan voor de transitie van de jeugdzorg “Hart 
voor de Jeugd”.  Het sturingsplan is daarnaast ook van belang voor het 
beheersen van uitgaven. Op dit moment zijn de uitgaven voor jeugdhulp voor 
onze gemeente fors hoger dan de inkomsten. Met regiogemeenten is het 
sturingsplan opgesteld. Nu volgt lokale besluitvorming. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037072 - 87697 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 20 maart 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 20 maart 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


