
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 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-18-041390 - 92247 

Onderwerp Kredieten beschikbaar stellen voor Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk 

 Verkeers- en Vervoersplan GVVP gemeente Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 1. Te besluiten om uit het gereserveerde krediet voor 2018 van GVVP- 

burgemeester en wethouders  post V26 Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties 2018/2019, 

besluit  opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021, het bedrag van 
  €50.000,- beschikbaar te stellen. 
 2. Te besluiten om uit het gereserveerde krediet voor 2018 van GVVP- 
  post B32 Maatregelen langzaam verkeer 2018/2019/2020, opgenomen 
  in de Programmabegroting 2018-2021, het bedrag van €100.000,- 
  beschikbaar te stellen. 
 3. Te besluiten om uit het gereserveerde krediet voor 2018 van GVVP- 
  post V12 Toets essentiële herkenbaarheidskenmerken 
  2018/2019/2020, opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021, 
  het bedrag van €150.000,- beschikbaar te stellen. 
 4. Te besluiten om uit het gereserveerde krediet voor 2018 van GVVP- 
  post P4 Aanpak parkeerproblemen 2018/2019/2020, opgenomen in de 
  Programmabegroting 2018-2021, het bedrag van €75.000,- 
  beschikbaar te stellen. 
 5. Te besluiten om uit het gereserveerde krediet voor 2018 van GVVP- 
  post P14 Fietsparkeercapaciteit centrumgebied uitbreiding en 
  verbeteren 2018/2019/2020, opgenomen in de Programmabegroting 

  2018-2021, het bedrag van €10.000,- beschikbaar te stellen. 

Samenvatting Het gemeentelijke verkeersbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en 
 Vervoerplan Teylingen 2010-2020 (GVVP), vastgesteld door de gemeenteraad op 
 4 februari 2010. In 2017 heeft de gemeente de tussenbalans opgemaakt door 
 middel van een evaluatie van het GVVP. Het doel van de evaluatie is om een 
 beeld te krijgen of de gemeente met de maatregelen op de goede weg is en om 

 het uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2020 te concretiseren. 

 Het college heeft in haar vergadering van 5 september 2017 ingestemd met het 
 geactualiseerd uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma zijn 
 werkzaamheden opgenomen, waarvoor kredieten zijn gereserveerd in de 

 programmabegroting 2018-2021. 

 Onderdeel van het geactualiseerd uitvoeringsprogramma zijn: 

  GVVP-post V26: Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties 
  GVVP-post B32: Maatregelen langzaam verkeer 
  GVVP-post V12: Toets essentiële herkenbaarheidskenmerken 
  GVVP-post P4: Aanpak parkeerproblemen 
  GVVP-post P14: Fietsparkeercapaciteit centrumgebied uitbreiding en 

  verbeteren 

 Voorgesteld wordt om van bovengenoemde GVVP-posten, opgenomen in de 
 programmabegroting 2018-2021, de gereserveerde kredieten beschikbaar te 
 stellen. Voor alle bovengenoemde geldt dat het de bevoegdheid van het college 

 is deze kredieten beschikbaar te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 
   



 
Zaak / doc nr Z-18-044638 - 102607 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst salarisdiensten ISD 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 

1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst salarisdiensten ISD 
burgemeester en wethouders 

2018. 
besluit  

Samenvatting In 2008 heeft de gemeente Teylingen een dienstverleningsovereenkomst met de 
 ISD Bollenstreek afgesloten met betrekking tot salarisdiensten voor 
 medewerkers van de ISD Bollenstreek. In verband met gewenste aanpassingen 
 in de overeenkomst en het onderbrengen van de salarisdiensten binnen de 
 werkorganisatie HLTsamen, wordt een geactualiseerde 
 dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Hiervoor is instemming van de HLT- 
 colleges nodig. Tevens wordt nog op een later moment bij mandaat een 
 bijbehorende verwerkersovereenkomst vastgesteld dat voldoet aan de geldende 

 regelgeving. 

 
 
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-045444 - 104611 

 
Onderwerp Voorbereidingskrediet locatieonderzoek nieuwbouw basisscholen Kinderburg / 

Rank 
 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 
 

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van Aan de raad voor te stellen:  
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Kennis te nemen van het 'Spreidingsplan basisscholen 

Sassenheim'; 
 

2. Kennis te nemen van de 'Notitie voorbereidingskrediet  
nieuwbouw basisscholen Kinderburg / Rank'; 

 
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €  

100.000 voor het uitvoeren van een locatiestudie voor 

de nieuwbouw van de basisscholen Kinderburg / Rank 

en uitvoeren van de bestemmingsplanprocedure. 
 

4. Het voorbereidingskrediet te dekken uit het  
nieuwbouwkrediet dat voor 2020 en 2021 is opgenomen 

in de Meerjarenbegroting; 
 

5. De bijbehorende (extra) kapitaallasten van € 3.500 voor  
de jaren 2019 en 2020 te verwerken in de begroting 

2019; 
 

6. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Samenvatting Sophia Scholen heeft op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs Teylingen een aanvraag ingediend voor nieuwbouw van basisschool De 

Kinderburg in Sassenheim. In de Meerjarenbegroting is een krediet van €  
2.370.000 opgenomen voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg in 

2020. De schoolbesturen van de Sophia Scholen en stichting Openbaar 

Onderwijs Duin- en Bollenstreek (stichting OBODB) en de gemeente Teylingen 
hebben een spreidingsplan laten opstellen voor de basisscholen in Sassenheim. 

Dit plan geeft een visie op de spreiding van de basisscholen in Sassenheim op 
basis van o.a. de leerlingenprognose. Op basis van de visie / conclusie van het 

spreidingsplan heeft de Sophia Scholen de wens uitgesproken om nieuwbouw te 

realiseren op de locatie van de huidige locatie van De Kinderburg van 
basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank. Waarbij de mogelijkheid kan 

ontstaan om te komen tot een verregaande samenwerking / fusie tussen de 
twee scholen.  
Er is een locatiestudie nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om op de 

locatie van De Kinderburg of nabij deze locatie nieuwbouw te realiseren van 

basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank. Gekeken moet worden naar 

bouwvolume, inpasbaarheid, buitenruimte, parkeren en infrastructuur. 

Bovendien is het nodig om een bestemmingsplanprocedure op te starten. 

Daarom wordt aan de raad gevraagd om uit het krediet voor de nieuwbouw een 

voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen zodat de 

locatiestudie uitgevoerd kan worden. Na besluitvorming over de locatie en 

nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank kan 



 
vervolgens gestart worden met de bestemmingsplanprocedure. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-045516 - 105286 

 
Onderwerp Jaarrekening 2017 Teylingen 

 
Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

 
Afdeling TM Financien 

 
Het College van De raad voor te stellen:  

burgemeester en wethouders 

besluit 1. De programmarekening 2017 vast te stellen; 
2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2018 en 

de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;  
3. Het resterende jaarrekeningsaldo van € 184.187 toe te voegen aan de 

algemene reserve; 

 
Samenvatting In deze programmarekening doen wij verslag van de in 2017 uitgevoerde 

activiteiten en bereikte resultaten. 
 

Besluit Het voorstel is aangehouden.  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-032834 - 105740 

 
Onderwerp Advies regiodag Holland Rijnland 30 mei 2018 

 
Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
Afdeling TM Juridische Zaken 

 
Het College van Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 3  

burgemeester en wethouders portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 30 mei 2018 van het 

besluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
1. PHO Energie, Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en 

Wonen, Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer),  
2. PHO Maatschappij (WMO, Participatie, Jeugd, Vervoer), 

3. PHO Bestuur & Middelen. 
 

Samenvatting Op 30 mei 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in Alphen aan den 

Rijn. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten, die 

in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 

portefeuillehoudersoverleggen:  
1. PHO Energie, Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en 

Wonen, Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer);  
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer); 

3. PHO Bestuur & Middelen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044798 - 106558 

 
Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 22 mei 2018 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 22 mei 2018 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-044798 - 106595 

 
Onderwerp Uitnodigingen 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 



 
Het College van 1. Gemeente Dordrecht: Afscheid wethouder Karin Lambrechts op 13 juni 2018 

burgemeester en wethouders van 16.30 tot 18.30 uur in Dordrecht. Vka  
besluit 2. RC The Bassets: 40-jarig bestaan op 22 juni 2018 van 17.30 tot 20.30 uur in 

Sassenheim. Wethouder Van Kempen 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


