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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

Afwezig Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-008654 - 62516 

Onderwerp Principeverzoek Torenlaan 6, Voorhout 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de 
vormverandering van het agrarisch bouwvlak aan de Torenlaan 6 te 
Voorhout door middel van het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan onder volgende voorwaarde:  

o de (denkbeeldige) lijn tussen de uiterste grenzen van 
bestaande bouwvlakken aan de Torenlaan mag niet worden 
overschreden; 

2. Een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan; 
3. De commissie Ruimte in kennis te stellen van dit besluit conform 

bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Er is een verzoek (vooroverleg) ingediend voor het wijzigen van het agrarisch 
bouwvlak aan de Torenlaan 6 te Voorhout. Het gaat hier om de vormverandering 
van het bouwvlak en niet om uitbreiding van het bouwvlak. Binnen het geldende 
bestemmingsplan is de verandering van de vorm van het bouwvlak niet 
mogelijk. Besloten wordt onder voorwaarde medewerking te verlenen aan de 
vormverandering van het agrarisch bouwvlak aan de Torenlaan 6 te Voorhout. 
Vanuit 'milieu' zijn er geen belemmeringen en ook vanuit 'landschappelijk 
oogpunt' zijn er, onder de genoemde voorwaarde, geen bezwaren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-030732 - 66110 

Onderwerp Actualisatie Meerjaren Onderhouds plan gemeentelijke gebouwen (MOP) 2017-
2036 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het geactualiseerde Meerjaren Onderhouds Plan gemeentelijke 
gebouwen (MOP) 2017-2036 vast te stellen. 

2. Te besluiten geen wijziging aan te brengen in de geraamde storting in 
de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. 

3. Te besluiten de gemeenteraad over de actualisatie van het MOP te 
informeren via de voorjaarsrapportage 2018. 

Samenvatting Elke vijf jaar wordt het Meerjaren Onderhouds Plan gemeentelijke gebouwen 
geactualiseerd. Dit plan geeft de te verwachten groot onderhoudsuitgaven per 
object van de komende 20 jaar weer.  Indien nodig wordt de jaarlijkse storting 
in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen aangepast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-027650 - 69708 

Onderwerp Voorstel tot beÃ«indiging GR GGZ per 1-1-2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de in bijgaande notitie geformuleerde 
gemeenschappelijke visie en uitgangspunten voor de 
uitvoeringsopgave Preventie GGZ en verslavingszorg. 

2. In te stemmen met de beëindiging van de gemeenschappelijke 
regeling GGZ-subsidies per 1 januari 2019 

3. de raad in kennis te stellen van het collegebesluit 

Samenvatting Zowel in de notitie Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg in 
Holland Rijnland als in het beleidskader Maatschappelijke Zorg is bepaald dat 
gemeenten de ondersteuning meer dichtbij, op maat en in de eigen 
leefomgeving willen organiseren. De Gemeenschappelijke Regeling past niet 
meer in deze visie en derhalve is binnen Holland Rijnland besloten deze regeling 
te beëindigen. Conform artikel 7, lid 7 van de GR dienen alle deelnemende 
gemeenten hun instemming te geven aan deze beëindiging.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031465 - 71558 

Onderwerp Mandaatbesluit, uitvoeringsregels en overeenkomst Fonds voorkomen 
huisuitzetting 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ISD te mandateren, conform bijgevoegd mandaatbesluit, voor het 
uitvoeren van de verordening fonds voorkomen huisuitzetting. 
2. De uitvoeringsregeling van het Fonds voorkomen huisuitzetting vast te 
stellen. 
3. De overeenkomst tussen de gemeente Teylingen en ISD Bollenstreek vast te 
stellen. 

Samenvatting Op 30 november 2017 is door de gemeenteraad  van Teylingen de "Verordening 
Fonds voorkomen Huisuitzetting" vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd 
dat kwetsbare huurders met een huurachterstand van twee maanden een 
beroep kunnen doen op een lening van maximaal drie maanden bij het Fonds 
voorkomen huisuitzetting. Dit geldt voor huurders onder de sociale huurgrens. 
De beoordelingen van deze aanvragen zal door de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst (ISD) worden uitgevoerd. Hiervoor is een mandaatbesluit, 
uitvoeringsregels en een overeenkomst opgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033399 - 71886 

Onderwerp Vervangen kozijnen Clustergebouw Voorhout fase 2 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel voor het vervangen van de kozijnen 
van het 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. In de fase 2 dienen de overige kozijnen te worden 
vervangen om een einde te maken aan de aanhoudende problemen. 
Met bijgaand raadsvoorstel vragen wij financiële middelen om dit te kunnen 
uitvoeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033446 - 72457 

Onderwerp Vaststellen Erfgoedverordening Teylingen 2018 en Visie gebouwd erfgoed 
Teylingen 2018 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

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



besluit 
1. De zienswijzen van de indieners te beantwoorden, zoals 

aangegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen 
‘ontwerp Erfgoedverordening Teylingen 2018 en ontwerp 
Visie gebouwd erfgoed Teylingen 2018’ van januari 2018. 

2. De Erfgoedverordening Teylingen 2018 gewijzigd vast te 
stellen met inachtneming van de bijgevoegde en bij dit 
besluit behorende Nota van beantwoording zienswijzen. 

3. De Visie gebouwd erfgoed Teylingen 2018 gewijzigd vast te 
stellen met inachtneming van de bijgevoegde en bij dit 
besluit behorende Nota van beantwoording zienswijzen. 

4. Een bestemmingsplanprocedure op te starten, waarin circa 
75 beeldbepalende objecten worden opgenomen. 

5. De huidige verordening 'Monumentenverordening Teylingen' 
uit 2007 in te trekken. 

6. De eenmalige en jaarlijkse kosten voor 2018 bij te ramen in 
de voortgangsrapportage. Daarna de jaarlijkse kosten op te 
nemen in de begrotingen van de komende jaren. 

Samenvatting De aanleiding voor het actualiseren van de erfgoedverordening is de nieuwe 
Erfgoedwet. Tussendoor speelde in Teylingen het slopen van historische panden, 
zonder status van gemeentelijk monument. Dit slopen gaf aanleiding in de 
gemeenteraad tot het indienen van een motie en een initiatiefvoorstel om het 
erfgoedbeleid van Teylingen aan te passen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan 
het maken van een visie voor gebouwd erfgoed en een verordening (op basis 
van de erfgoedwet). Met dit voorstel stellen we nu de erfgoedverordening en de 
visie voor gebouwd erfgoed vast. Daarmee willen we bereiken dat het cultureel 
erfgoed van Teylingen wordt beschermd, behouden en ontwikkeld. De 
gemeenteraad is bevoegd om de erfgoedverordening en de visie voor gebouwd 
erfgoed vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032341 - 72864 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over voortgang van de in maart 2017 aangenomen 
motie inzake de erfgoedvisie Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van raadsvragen over de 
voortgang van de in maart 2017 aangenomen motie inzake erfgoedbeleid 
Teylingen. 
2. De beantwoording van de vragen aan de raad te sturen. 

Samenvatting D66 heeft raadsvragen gesteld over de voortgang van de in maart 2017 
aangenomen motie inzake erfgoedbeleid Teylingen. In de bijlage bij dit voorstel 
worden de vragen beantwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-003937 - 73074 

Onderwerp Voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Sassenheim 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te stellen: 
 
1. Kennis te nemen van het ' Spreidingsplan basisscholen Sassenheim'; 
2. Kennis te nemen van de 'Notitie voorbereidingskrediet IKC Sassenheim'; 
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor het 
uitvoeren van een locatiestudie voor de nieuwbouw van het IKC Sassenheim 
(Kinderburg/Rank) en het uitvoeren van een bestemmingsplanwijziging; 
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 Stichting 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 de Kinderburg in 
2020. De schoolbesturen van de Sophia Scholen en Stichting OBODB en de 



gemeente Teylingen hebben een spreidingsplan laten opstellen voor het 
basisonderwijs in Sassenheim. Dit plan geeft een visie op de spreiding van het 
basisonderwijs in Sassenheim op basis van o.a. de leerlingenprognose. Op basis 
van deze visie heeft het bestuur van de Sophia Scholen de wens uitgesproken 
om een fusie te realiseren tussen de Kinderburg en de Rank en een Integraal 
Kind Centrum (IKC) te ontwikkelen. Er is een locatiestudie nodig om te 
onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie van De Kinderburg of eventueel 
een andere beschikbare locatie een IKC gerealiseerd kan worden. Gekeken moet 
worden naar bouwvolume, inpasbaarheid, buitenruimte, parkeren en 
infrastructuur. Bovendien is het nodig, ongeacht of het een IKC wordt, dat het 
bestemmingsplan wordt aangepast. 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 kan vervolgens gestart worden met de 
aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-030116 - 73195 

Onderwerp Opgave & ambities communicatie gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadscommissie BFT de communicatie opgave & ambities voor te leggen en 
te verzoeken een voorkeur uit te spreken voor één van de volgende ambities in 
het versterken van de gemeentelijke communicatie: 

1. Na 2018 teruggaan naar de basistaken in de gemeentelijke 
communicatie. 

2. Na 2018 - voor de jaren 2019-2022 - extra inzet beschikbaar te 
stellen voor pro-actieve en innovatieve communicatie met de 
samenleving. 

3. Na 2018 structureel blijven inzetten op pro-actieve en innovatieve 
communicatie met de samenleving. 

Samenvatting Inwoners vragen een andere rol van de gemeente in relatie tot de lokale 
samenleving. Er is behoefte aan zeggenschap en gelijkwaardigheid. Andersom 
verwacht de gemeente meer zelfredzaamheid van de samenleving: op eigen 
kracht waar mogelijk, ondersteuning waar nodig. Centraal in het handelen van 
de gemeentelijke organisatie staan daarom onder andere het bevorderen van 
participatie en zorgvuldige, proactieve communicatie (in twee richtingen) met 
inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met een 
optimaal gebruik van technologieën, communicatievaardigheden en 
infrastructuur die bij deze veranderende samenleving past. 
De afgelopen jaren investeerde de gemeente al in social mediakanalen, in 
trainingen voor medewerkers, in cross mediale campagnes, het opzetten van 
een burgerpanel en in extra ondersteuning bij omgevingscommunicatie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033259 - 73362 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen WhatsApp 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van de fractie van VVD over de inzet van WhatsApp door de gemeente 

Samenvatting De fractie van VVD heeft vragen gesteld naar aanleiding van de in maart 2017 
aangenomen motie Digitale Dialoog 2017. In de motie staat beschreven dat de 
gemeente gaat kijken of het mogelijk is om in 2017 een pilot WhatsApp op te 
zetten. 
 
De fractie van de VVD vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de 
pilot en naar het moment waarop het eerste WhatsApp bericht naar de 
gemeente verzonden kan worden. 
 
Het introduceren van WhatsApp sluit aan bij de doelstelling de digitale dialoog te 
professionaliseren en in gesprek te blijven met inwoners. Op dit moment wordt 
uitvoering gegeven aan de motie digitale communicatie om dit te realiseren. Het 



eerste bericht kan het 2e kwartaal naar de gemeente gestuurd worden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031497 - 74078 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen Dion Piket over Vooruitgang 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

om in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van Dion Piket 
(Trilokaal), conform bijlage 

Samenvatting zie bijlage 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032135 - 74109 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 23 januari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 23 januari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032135 - 74426 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Presentatieavond Bloemencorso op 14 februari 2018 vanaf 20.00 uur in 
Sassenheim. Wethouder Van Kempen gaat. Burgemeester en wethouder Van 
Velzen wellicht later op de avond. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


