LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN TEYLINGEN

Status

19 februari 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Z-18-065596 - 156508
Mandaatbesluit gesloten Jeugdhulp JGT
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

1. Aan de directeur van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams mandaat
te verlenen om te bepalen of een voorziening op het gebied van
jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig
is,als in artikel 6.1.2 lid 5 van de Jeugdwet.
2. Aan de directeur van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams mandaat
te verlenen voor het indienen van verzoeken gericht op het verkrijgen
van een machtiging van de kinderrechter voor plaatsing in een
accommodatie voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.8 van
de Jeugdwet.
3. Toestemming verlenen van ondermandaat aan de directeur van de
Coöperatie Jeugd- en gezinsteams .
Jeugdigen kunnen indien nodig, in het 'vrijwillige' kader opgenomen worden in
een instelling voor gesloten jeugdhulp. Gesloten jeugdhulp is met de nodige
juridische waarborgen omkleed. Jeugdigen waar geen
kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken, en waar een gesloten plaatsing
voor wordt overwogen, vallen onder de bevoegdheid van het college. Op grond
van artikel 6.1.2. lid 5 is het college bevoegd om een besluit te nemen of een
voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf nodig is. Op grond van
artikel 6.1.8. lid 1 is het college bevoegd, ten aanzien van een jeugdige (die
woonachting is in de gemeente van het college), een verzoek bij de
kinderrechter in te dienen dat gericht is op het verkrijgen van een machtiging,
spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging tot plaatsing in een
instelling voor gesloten jeugdhulp. Met dit voorstel wordt mandaat verleend aan
de directeur coöperatie JGT en toestemming voor ondermandaat.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-070606 - 168424
Uitstallingenbeleid
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen
2019” vast te stellen.
2. Bij de eerste voortgangsrapportage € 29.500,- bij te ramen voor de uitvoering
van de “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen
2019”.
Vooruitlopend op de ontwikkeling van de centrumvisie(s) vindt de gemeenteraad
het wenselijk om het gebruik van de weg in Voorhout en Sassenheim voor
uitstallingen en reclameborden te gaan reguleren. De reden hiervoor is dat er
vanuit de samenleving geluiden hoorbaar zijn en in de dagelijkse praktijk blijkt,
dat de toegankelijkheid van de weg te wensen overlaat voor met name
voetgangers en zeker voor mindervaliden. De raad heeft daarom het college
gevraagd met beleid te komen om dit te reguleren. De “Algemene regels

uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019” geven hier
invulling aan. Het doel van de regels is om uitstallingen en reclameborden in de
openbare ruimte mogelijk te maken en tegelijk eenieder in de openbare ruimte
voldoende en veilige ruimte en vrije doorgang te geven. Basis voor het beleid is
dat een vrije doorgang van 1,20 meter is gegarandeerd. Uitstallingen,
reclameborden en spandoeken mogen tegen de gevel worden geplaatst met een
maximale breedte van 1 meter.
De nu voorliggende regeling is in principe bedoeld als tijdelijke invulling. Bij het
opstellen van de centrumvisie(s) wordt nader gekeken of aanpassingen en/of
nadere de invulling van de regels nodig zullen zijn.
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr

Z-19-071926 - 172025

Onderwerp

Zelfevaluatie BRP 2018

Portefeuillehoude
r
Afdeling
Het College van
burgemeester en
wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Kwaliteit en Ontwikkeling

kennis te nemen van het uittreksel Zelfevaluatie BRP van de gemeente Teylingen.

Jaarlijks wordt de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) getoetst via een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie wordt
uitgevoerd door een bestandscontrole en een inhoudelijke controle op persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande
onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van vragenlijsten. Met ingang van 2017 is er naast de vragenlijst die specifiek
is gericht op de BRP ook de zogenaamde ENSIA-vragenlijst. Deze vragenlijst toetst de algemene stand van zaken rond de
informatieveiligheid. De beantwoording van de BRP-vragenlijst geeft inzicht waar de verbeterpunten liggen in de diverse
processen. Voor deze verbeterpunten is een plan van aanpak opgesteld, dat de komende maanden binnen het team
Burgerzaken zal worden uitgewerkt. In onderstaande tabel staan de resultaten per thema.

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Z-19-070925 - 172202
Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD over de evaluatie van het
afvalbeleid
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
De beantwoording op de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over de
evaluatie van het afvalbeleid vast te stellen en de beantwooding aan de
gemeenteraad te sturen.
Teylingen is bezig met de ontwikkelen van nieuw afvalbeleid. De VVD is van

mening dat het beleid adequaat ontwikkeld evenals uitgevoerd moet worden
omdat elke inwoner hiermee te maken krijgt, zowel positief als negatief. De
VVD-fractie heeft het college gevraagd op welke wijze dit beleid wordt
geëvalueerd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072058 - 172273
Mandatering aanbesteding bestek "Aanleg en onderhoud rioolaansluitingen
2019-2023".
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Stem in met de deelname aan het gezamenlijke
aanbestedingstraject aanleg en onderhoud rioolaansluitingen van de
gemeenten Katwijk en Teylingen voor de periode 2019-2023.
2. Mandateer het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk
om namens gemeente Teylingen de aanbesteding te verzorgen tot het
uiteindelijke contract van de gunning.

Samenvatting

In samenwerking met de gemeente Katwijk wordt een aanbesteding voorbereid
voor het bestek " Aanleg en onderhoud rioolaansluitingen 2019 -2023".
Gemeente katwijk is voornemens names de gemeente Teylingen de
aanbesteding te verzorgen. Om dit op een juridisch correcte wijze te doen, dient
het college van B&W van gemeente katwijk hiervoor te worden gemandateerd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072206 - 173002
Discussienota mobiliteit en verstedelijking
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Stem in met het beschikbaar stellen aan de raad van de discussienota
mobiliteit en verstedelijking door middel van bijgevoegd opiniërend voorstel.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 13 februari is gevraagd
een discussienota op te stellen over het thema mobiliteit en verstedelijking. Dit
verzoek hebben wij vertaald als een verzoek aan het college voor het opstellen
van een discussienota voor de raad. De bereikbaarheid van de Duin- en
Bollenstreek (inclusief de gemeente Teylingen zelf) kent een aantal knelpunten
en aandachtspunten. In de discussienota wordt de huidige stand van zaken
rondom mobiliteit en thema's die dit beïnvloeden (verstedelijking,
werkgelegenheid, economische groei) geschetst. Niet alle informatie is
beschikbaar op Teylings detailniveau. Op de schaal van Holland Rijnland, op
provinciaal en landelijk niveau zijn wel trends en ontwikkelingen zichtbaar. Deze
kunnen gebruikt worden om de discussie over mobiliteit en verstedelijking op
lokaal niveau te kunnen voeren.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-071249 - 173533
Raadsvragen Bouwproject Dubai aan de Leede (Fort Marina)
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Vergunningen
De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de PVDA vast te stellen
en via de bijgevoegde notitie aan de gemeenteraad te sturen.
Er zijn vragen gesteld over de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen
van poorten bij Fort Marina. (Dubai aan de leende)
Hierbij treft u de antwoorden aan.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-19-072510 - 173721
Tegemoetkoming verhuiskosten bewoners Irenestraat 1, Voorhout
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming
1. Een eenmalige tegemoetkoming in de verhuiskosten toe te kennen aan de
bewoners van Irenestraat 1 te Voorhout van € 8.500,00.
2. De tegemoetkoming te dekken uit de post planschade

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Aan de Herenstraat 110 t/m 116 in Voorhout worden winkels en woningen
gerealiseerd (bouwplan 'De Posterijen). Het bouwvlak grenst direct aan het
perceel Irenestraat 1. Door de bouwplannen zijn de bewoners van dit
perceel ernstig in hun woongenot aangetast. In overleg met de bewoners is
besloten dat Stek hen een vervangende, vergelijkbare woning aanbiedt.
Daarnaast wordt middels dit voorstel aan het college van Burgemeester en
Wethouders voorgesteld om aan de bewoners eenmalig een tegemoetkoming in
de verhuiskosten te verstrekken uit de post planschade. Hiermee krijgen de
bewoners het woongenot terug wat zij voor aanvang van de bouw hadden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072655 - 174006
Procesnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Teylingen 2020-2023
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

In te stemmen met bijgevoegd opiniërend raadsvoorstel waarin de procesnotitie
voor de opstelling van het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samenvatting

Dit jaar wordt een nieuw meerjarenbeleid voor veiligheid opgesteld,
het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB). Het IVB wordt door de
gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling wordt het IVB jaarlijks door het
college geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma (het veiligheidsjaarplan).
Het IVB is een strategisch veiligheidsplan waardoor de regierol van de gemeente
wordt versterkt. Het bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten
en de hoofdlijnen van de aanpak. Het college biedt de raad een procesnotitie
aan en nodigt de raad uit om te reageren op het geschetste proces en de
voorgestelde aanpak door over een aantal specifieke veiligheidsthema's in
gesprek te gaan met ketenpartners, ondernemers en inwoners. Op deze
wijze wordt de raad actief betrokken bij het proces en de aanpak van het IVB
2020-2023. Voorgesteld wordt om de raad uit te nodigen bij de integrale
vervolgsessie met ketenpartners (maart) en in een reguliere raadscommissie
(juni) de opbrengsten van de gesprekken met de ketenpartners met de
raadsleden te delen. Daaropvolgend wordt in een latere raadscommissie
(september) aan de commissie gevraagd advies te geven over een aantal
scenario's die uit de gesprekken met partners, ondernemers en inwoners zijn
gekomen. Het college streeft ernaar het IVB 2020-2023 in de raadsvergadering
van 19 december 2019 te laten vaststellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-070600 - 175110
Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de toegankelijkheid van de
openbare ruimte
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over de toegankelijkheid van
de openbare ruimte, gebouwen en bedrijven voor mensen met een beperking via
bijgevoegd document vast te stellen.
Op 21 januari jl. zijn door de CDA-fractie 18 schriftelijke raadsvragen gesteld
over de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en bedrijven voor
mensen met een beperking. In de bijgaande notitie zijn deze vragen
beantwoord. Het college vindt de toegankelijkheid van de openbare ruimte een
belangrijk onderwerp waar met de grootst mogelijke zorg en aandacht mee om
wordt gegaan. Het onderwerp is breed en op vele vlakken draagt de gemeente
bij aan de inclusieve samenleving en daarmee de toegankelijkheid tot de

maatschappij voor mensen met een beperking. De vragen laten zien dat de raad
de diversiteit in onderwerpen onderkent en ervaart. Het onderwerp laat zich
daarom niet makkelijk in een integrale nota vangen en tegelijkertijd komt het
onderwerp in alles wat we doen aan de orde. Van daaruit is er al langere tijd de
behoefte aan inzicht in wat er gedaan wordt met dit onderwerp binnen de
gemeente Teylingen. In de vergadering van de commissie welzijn van maandag
11 februari jl. is besloten dat het college met een nota komt, waarin acties
worden beschreven, voorzien van financiële paragraaf. De nota wordt binnen 3
maanden aan de raad voorgelegd (voor de kadernota).
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-070276 - 175703
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 12 februari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 12 februari 2019 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

