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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-066490 - 159851 

Onderwerp Verstrekken PGB bewoning Oosteinde 9B - N. 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan aanvrager een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 
stacaravan op camping Zonnekamp. 

Samenvatting Aanvrager heeft aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op 
Zonnekamp te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan 
onafgebroken te hebben bewoond. Daarmee komt aanvrager in aanmerking voor 
een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-072438 - 173625 

Onderwerp Opdracht verlenen aan Bijleveld Infra te Koudekerk a/d Rijn voor de realisatie 
van het werk "WRM Hooghkamer bouwstroom III" onderdeel Terra fase 1 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Opdracht verlenen aan Bijleveld Infra uit Koudekerk a/d Rijn voor de volledige 
realisatie tot en met de oplevering van het woonrijpmaken van Hooghkamer 
Bouwstroom III, onderdeel Terra fase 1, te Voorhout in de gemeente Teylilngen. 

Samenvatting Het ontwikkelproject Hooghkamer fase III wordt ten noorden van de Molentocht 
en ten westen van de Bollendreef te Voorhout gerealiseerd. 
Voor het woonrijpmaken van Bouwfase III heeft de gemeente een meervoudig 
onderhands aanbestedingsprocedure gehouden met als gunningscriteria; laagste 
prijs. 
Uit de aanbesteding is Bijleveld uit Koudekerk a/d Rijn, conform de geldende 
aanbestedingsregels de economisch meest voordelige inschrijver geworden voor 
het woonrijpmaken van het onderdeel Terra 1. Hierdoor het verzoek om deze 
werkzaamheden te gunnen aan Bijleveld Infra uit Koudekerk a/d Rijn voor het 
bedrag van € 475.000,- .  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-072486 - 173631 

Onderwerp Opdracht verlenen aan Vermeulen te Benthuizen voor de realisatie van het werk 
"WRM Hooghkamer bouwstroom" onderdeel Hulst fase 2A 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Opdracht verlenen aan Vermeulen uit Benthuizen voor de volledige realisatie tot 
en met de oplevering van het woonrijpmaken van Hooghkamer bouwstroom III, 
onderdeel Hulst fase 2A, te Voorhout in de gemeente Teylingen. 

Samenvatting Het ontwikkelproject Hooghkamer fase III wordt ten noorden van de Molentocht 



en ten westen van de Bollendreef te Voorhout gerealiseerd. 
Voor het wonnrijpmaken van Bouwfase III heeft de gemeente een meervoudig 
onderhands aanbestedingsprocedure gehouden met als gunningscriteria; laagste 
prijs. Uit de aanbesteding is Vermeulen uit Benthuizen, conform de geldende 
aanbestedingsregels de economisch meest voordelige inschrijver geworden voor 
het woonrijpmaken van het onderdeel Hust fase 2A. Hierdoor het verzoek om 
deze werkzaamheden te gunnen aan Vermeulen uit Benthuizen voor het bedrag 
van €184.400,-.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066102 - 176878 

Onderwerp Vaststelling Integrale Visie Groot Seminarie Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. De Nota beantwoording reacties op Concept Integrale Visie Groot 
Seminarie Warmond vast te stellen en daarmee deels tegemoet 
te komen aan de ingediende reacties.  

2. De Integrale Visie Groot Seminarie Warmond gewijzigd vast te 
stellen ten opzichte van de concept-visie. 

  

Samenvatting De locatie Groot Seminarie Warmond, waarop de voorliggende Integrale Visie 
Groot Seminarie Warmond (verder te noemen visie) betrekking heeft, is gelegen 
in het Beschermd Dorpsgebied Warmond. Het is een belangrijke historische plek 
in Warmond en heeft hierdoor een grote cultuurhistorische- en monumentale 
waarde voor de gemeente Teylingen. De gemeente Teylingen vindt het 
belangrijk de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied te 
bewaren voor de toekomst. 
De gemeente vindt daarom, dat nieuwe ontwikkelingen op deze locatie op zeer 
zorgvuldige wijze en in nauw overleg met betrokkenen moet worden ingevuld. 
  
De voorliggende visie betreft een integrale visie voor de gehele locatie Groot 
Seminarie Warmond. Hiermee wil de gemeente Teylingen de cultuurhistorische- 
en landschappelijke waarden van het gebied bewaren bij de te realiseren 
plannen en waar mogelijk herstellen. De huidige sfeer en uitstraling moet 
herkenbaar zijn in het nieuwe gebied na realisering van de plannen. De integrale 
visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen nog 
verder worden uitgewerkt. Er is dus nog geen sprake van een concreet plan. 
  
De voorkeursdenkrichting Mariënhof voor de nieuwbouwontwikkeling op deze 
locatie (ter plaatse van het huidige Kompas), maakt hier een belangrijk 
onderdeel van uit. De commissie Ruimte heeft deze voorkeursvariant in de 
vergadering van 21 september 2018 besproken. 
De gehele locatie is onderverdeeld in deelgebieden, waaraan per deelgebied 
criteria zijn gesteld. Deze criteria vormen de basis van de verdere uitwerking 
van de plannen en het op te stellen bestemmingsplan voor deze locatie. 
Naast de monumentencommissie zijn diverse partijen (stakeholders) betrokken 
geweest bij het opstellen van deze visie. Zij hebben een inhoudelijke reactie 
kunnen geven op de concept-visie. Op 12 januari 2019 hebben diverse 
raadsleden een werkbezoek gebracht aan de locatie en hebben ook zij kennis 
kunnen nemen van de concept-visie. 
Tevens heeft de gemeente op 29 januari 2019 voor de inwoners van Warmond 
en andere geïnteresseerden een inloopavond gehouden over deze concept-visie. 
Naar aanleiding hiervan zijn reacties ontvangen.  
Alle ontvangen reacties zijn verwerkt in de Nota beantwoording reacties Concept 
Integrale Visie Groot Seminarie Warmond. Een aantal reacties heeft geleid tot 
een wijziging/aanvulling van de visie. 
  
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de ‘Nota beantwoording 
reacties Concept Integrale Visie Groot Seminarie Warmond ’ vast te stellen en de 
visie gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de concept-visie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073843 - 178124 

Onderwerp Aanleg nieuwe fiets-/wandelroute NS-Station Sassenheim (taludtrappen viaduct 
Oosteinde) 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad bijgevoegd raadsvoorstel te sturen waarin we voorstellen: 

 Een krediet van € 185.000 voor 'Aanleg nieuwe fiets-/wandelroute NS-
Station Sassenheim (taludtrappen viaduct Oosteinde)' beschikbaar te 
stellen en de bijbehorende begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen. Dit 
is € 30.000 aanvullend op het krediet in de begroting van € 155.000 
en de jaarlijkse afschrijving van € 1.500 komt ten laste van het 
begrote financieel meerjarenperspectief.  
  

Samenvatting Het college heeft in haar vergadering van 8 maart 2016 besloten, in te stemmen 
met de realisatie van een nieuwe fiets-/wandelroute bij NS-Station Sassenheim 
door de aanleg van twee taludtrappen met fietsgoot bij het viaduct 
Oosteinde/Stationslaan. 
 
De voorbereidende werkzaamheden en ontwerptekeningen van de twee 
taludtrappen zijn vervaardigd. Vorig jaar zijn ook de benodigde vergunningen 
door de gemeente Teylingen en Rijkswaterstaat verleend. De opdracht voor het 
produceren en realiseren van de twee taludtrappen kan worden verleend, zodra 
het benodigde krediet beschikbaar is gesteld. 
 
Voorgesteld wordt om de raad, via het bijgevoegde raadsvoorstel, het krediet 
voor de 'Aanleg nieuwe fiets-/wandelroute NS-Station Sassenheim (taludtrappen 
viaduct Oosteinde) beschikbaar te laten stellen en de bijbehorende 
begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074243 - 179942 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen PvdA inzake burgerpanel 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de raadsvragen vast te stellen. 

Samenvatting De PvdA heeft raadsvragen gesteld over het burgerpanel Team Teylingen. 
Vragen hebben betrekking op het burgerpanel in algemene zin, de 
representativiteit, de wijze van aanmelding en de privacywetgeving. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075550 - 182004 

Onderwerp Locatiekeuze nieuwbouw basisschool De Kinderburg / basisschool De Rank 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de inpassingsstudie nieuwbouw Kinderburg/Rank; 
2. Het voornemen uit te spreken om op basis van 'de inpassingsstudie 
nieuwbouw Kinderburg/Rank' de huidige locatie van basisschool De Kinderburg, 
Knorrenburgerlaan 2, aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van 
basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank; 
3. De voorgenomen keuze toe te lichten aan de raadscommissie van 8 april 
2019; 
4. Na behandeling in de raadscommissie eind april 2019 een besluit te nemen 
over de locatie en de financiën voor de nieuwbouw van Kinderburg/Rank. 

Samenvatting Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld voor het uitvoeren van een locatieonderzoek naar de meest geschikte 
locatie voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De 
Rank. 
Na gesprekken met Sophia Scholen, het schoolbestuur waar zowel basisschool 
De Kinderburg en basisschool De Rank onder vallen, en een quick scan van een 
paar andere locaties, kwam de huidige locatie van basisschool De Kinderburg als 
voorkeurslocatie naar voren. Uit de inpassingsstudie blijkt dat de huidige locatie 
van basisschool De Kinderburg zowel ruimtelijk als verkeerskundig geschikt is 
om twee nieuwe scholen te realiseren inclusief extra m2 ten behoeve van 
kinderopvang.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-075772 - 182480 

Onderwerp N208 Van Pallandtlaan 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De notitie “plan van aanpak studie en participatie N208 Van 

Pallandtlaan” vast te stellen, als startpunt voor het informeren van de 
gemeenteraad en de omgeving over dit project en als basis voor de 
verdere invulling van het project. 

2. In te stemmen met bijgaand opiniërend raadsvoorstel "studie en 
participatie doorstroming N208 Van Pallandtlaan", waarin aan de raad 
gevraagd wordt kaderstellende en richtinggevende uitspraken te doen 
aan de hand van het plan van aanpak en de daarbij horende 
presentatie tijdens de vergadering van de commissie Ruimte.  

Samenvatting Het college stelt de notitie “plan van aanpak studie en participatie N208 Van 
Pallandtlaan” vast en biedt deze aan aan de commissie Ruimte. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de eerste stap in de BOB-aanpak (beeldvormend, 
oordeelsvormend, besluitvormend) die voor dit project is voorzien. Het project 
omvat aanpassingen aan de provinciale wegen N208 en N443 in Sassenheim om 
ook in de toekomst te voorzien in een goede doorstroming op deze wegen (ten 
behoeve van de regionale en lokale bereikbaarheid) en veilige verbindingen voor 
fietsers en voetgangers. Omdat deze aanpassingen grote impact hebben, 
worden – nu er een eerste verkeersstudie – heeft plaatsgevonden, de commissie 
Ruimte en de omgeving hierover geïnformeerd.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071123 - 183007 

Onderwerp Advisering PHO Economie 20 maart 2019 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met het bijgevoegde advies over het onderwerp regionale 
bedrijventerreinenstrategie op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg 
Economie Holland Rijnland op 20 maart 2019. 
  

Samenvatting Op 20 maart 2019 vindt het portefeuillehoudersoverleg Economie Holland 
Rijnland plaats in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd in te stemmen met 
het bijgevoegde advies over het agendapunt regionale 
bedrijventerreinenstrategie van dit portefeuillehoudersoverleg. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071123 - 183091 

Onderwerp Advies Extra PHO Bestuur en Middelen Holland Rijnland 20 maart 2019 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met het bijgevoegde adviezen van het extra portefeuillehoudersoverleg  
Bestuur en Middelen Holland Rijnland op 20 maart 2019. 

Samenvatting Op 20 maart 2019 vindt het extra  portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen Holland Rijnland plaats in Leiden. U wordt geadviseerd in te stemmen 
met de bijgevoegde adviezen over de agendapunten van dit 
portefeuillehoudersoverleg. Geagendeerd zijn de conceptbegroting 2020 en het 
beheer van het regionaal transformatiebudget jeugd door Holland Rijnland. Ook 
vindt een presentatie plaatst over de voortgang van de jaarrekeningcontrole 
2018 en het verbeterplan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074723 - 183728 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 12 maart 2019 



Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 12 maart 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


