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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. 
Covers, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 148516 

Onderwerp Vaststelling overeenkomst exploitatiebijdrage business cases 2019 

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 afspraken aangaande de door de gemeente ter 
beschikking gestelde bijdrage aan de uitvoering van ‘business cases’, 
deze vast te leggen in de overeenkomst ‘besteding 
exploitatiebijdrage’, en de tekst hiervan vast te stellen.  

2. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
Zaken, de heer Brekelmans, bij burgemeestersbesluit volmacht te 
verlenen tot het ondertekenen van de overeenkomst ‘besteding 
exploitatiebijdrage business cases 2019’.  

Samenvatting Middels dit besluit formaliseert het college de afspraken aangaande de besteding 
van de publieke middelen voor de projecten onder de Economische Agenda 
Duin- en Bollenstreek door de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061729 - 148534 

Onderwerp Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het raadsvoorstel met de volgende beslispunten voor te leggen aan de raad: 
1. Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2019-2022 vast te stellen 
2. €25.000,- onderzoeksbudget beschikbaar te stellen ten laste van de post 
onvoorzien en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Samenvatting Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
schoolgebouwen. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is hierbij 
leidend, echter deze verordening voorziet niet in een meerjarenplanning. Het 
IHP geeft de mogelijkheid om een lange termijn planning te maken, waarbij de 
diverse ontwikkelingen rondom verschillende scholen op elkaar afgestemd 
worden. Ook biedt het IHP de mogelijkheid om een koppeling te maken met 
andere voorzieningen, zoals kinderopvang.  
In 2017 en 2018 zijn door de schoolbesturen in samenwerking met de gemeente 
spreidingsplannen opgesteld voor Sassenheim en Voorhout. Deze 
spreidingsplannen vormen een belangrijke basis van het vast te stellen IHP.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052399 - 151207 

Onderwerp Beantwoording motie ontwikkeling regionaal toerisme 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van De raadsbrief 'beantwoording motie ontwikkeling regionaal toerismebeleid' vast 



burgemeester en wethouders 
besluit 

te stellen, en deze aan de raad te sturen. 

Samenvatting Tijdens de behandeling van de kadernota 2019 – 2022 in de gemeenteraad op 5 
juli 2018 is de motie ontwikkeling regionaal toeristenbeleid van het CDA 
aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen om zich (1) in te 
zetten op de ontwikkeling van een regionaal toeristenbeleid en (2) in 
samenwerking met de gemeente Amsterdam en Leiden na te gaan welke 
mogelijkheden bestaan om de toeristische belangstelling voor gemeente 
Teylingen te vergroten.  
  
Het college heeft positief op deze motie geadviseerd, omdat het college deze 
motie ziet als ondersteuning en erkenning van de gemeentelijke ambities en 
huidig beleid.   
Deze raadsbrief geeft weer in welk staand beleid en/of regionaal 
samenwerkingsverband de doelstelling van de motie belegd is, alsook welke 
aanvullende inspanning het college voornemend is te verrichten.  
 
  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045737 - 153985 

Onderwerp Verlenging transformatieagenda WMO en haar omgeving 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De looptijd van de transformatieagenda WMO en haar omgeving 2017-
2018 met één jaar tot en met 31 december 2019 te verlengen 

2. De raad te informeren over de verlenging van de transformatieagenda 
WMO en haar omgeving, middels een raadsbrief.  

Samenvatting De gemeenten in de Bollenstreek hebben door het gezamenlijk uitvoeren van de 
transformatieagenda WMO de afgelopen twee jaar intensief gebruik gemaakt 
van elkaars kennis, kunde, inzet en ervaringen binnen het sociaal domein. 
Terugkijkend op de koers die in 2016 is ingeslagen zien we dat er veel bereikt is. 
Organisaties zijn bij elkaar gebracht en er is veel tot stand gekomen en 
verbeterd in de hulp en ondersteuning aan inwoners. Maar er is meer tijd nodig 
om de transformatie te laten ‘landen’ en acties af te ronden. Om deze reden 
wordt voorgesteld om de transformatieagenda WMO en haar omgeving met één 
jaar tot en met 31 december 2019 te verlengen.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061516 - 154672 

Onderwerp Raadsvragen CU mbt appartementen Koetsiershof te Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van CU m.b.t. 
appartementengebouw in plan 'Koetsiershof' in Sassenheim.  

Samenvatting CU heeft op 18 oktober 2018 raadsvragen gesteld over het 
appartementengebouw in plan 'Koetsiershof' in Sassenheim. Het college besluit 
in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065609 - 156209 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 27 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 27 november 2018 vast te 
stellen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


