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Status 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 Z-19-079733 - 193400 

Onderwerp Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2018 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake jaarverantwoording kinderopvang 2018 vast 
te stellen. 
 
  

Samenvatting Op grond van artikel 12 van de Regeling Wet kinderopvang is het college 
verplicht jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag aan de Minister te overleggen met 
gegevens over de uitvoering van de aan het college bij of krachtens de wet 
opgedragen taken over het voorafgaande kalenderjaar. De jaarverantwoording 
wordt ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. De gemeente heeft al jaren 
status A. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan wettelijke minimumeisen 
voor uitvoering en toezicht op en handhaving van kinderopvang. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081700 - 198454 

Onderwerp 5e wijziging gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek 
(VuilAfvoerBedijf) 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek, zodat de 
regeling komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij 
het raadsvoorstel. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 

 In te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek, zodat de 
regeling komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij 
het raadsvoorstel. 

Samenvatting De HLT-gemeenten nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het 
Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (afgekort GR VAB). Het VAB zorgt voor 
de overslag en afvoer van het ingezamelde huishoudelijk GFT, rest en plastic 
verpakkingsafval. Als gevolg van de bestuurlijke fusie tussen de gemeente 
Noordwijk en Noordwijkerhout moeten de teksten van de regeling worden 
aangepast. Om die reden wordt een (vijfde) herziene regeling ter besluitvorming 
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GR VAB. Het Algemeen Bestuur 
van het VAB kan pas een besluit nemen, nadat de colleges en raden van de 
individuele gemeenten zijn gevraagd of zij met de herziene regeling kunnen 
instemmen. De herziene regeling is juridisch getoetst en akkoord bevonden 
waardoor wij uw raad positief adviseren en in te stemmen met de herziene 
regeling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-080589 - 200898 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over vertrek Toko Vlietstra van de markt 
in Sassenheim 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording op de schriftelijke vragen over het vertrek van 
Toko Vlietstra van de markt in Sassenheim vast te stellen. 

Samenvatting In bijgevoegde notitie geeft het college antwoord op de raadsvragen over het 
vertrek van Toko Vlietstra van de markt in Sassenheim. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-082631 - 201112 

Onderwerp Europese aanbesteding vormgeving, plaatsing en verspreiding gemeentelijke 
publicaties 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het uitschrijven van een openbare Europese procedure, overeenkomstig de 
inkoopstrategie voor het afsluiten van één overeenkomst voor Opmaak, 
Plaatsing en Verspreiding gemeentelijke publicaties gemeenten Hillegom, Lisse, 
Teylingen en Noordwijk. 
2. Machtiging te verlenen aan Stichting RIJK om, op basis van de beoordeling 
door het projectteam, namens de gemeente het gunningsbesluit (voornemen tot 
gunning bekendmaken aan alle inschrijvers) van de aanbesteding te 
ondertekenen. 
3. op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding 
op te leggen op de bijgevoegde inkoopstrategie en al hetgeen hierover is 
besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van 
de gemeente schaadt. 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen vindt het zeer belangrijk om de samenleving op de 
hoogte te houden van de gemeentelijke plannen en beleid. Dit doet de gemeente 
onder meer door het publiceren van berichten via de Gemeenteberichten in de 
Teylinger. 
  
 In de huidige situatie worden de gemeentelijke publicaties van Hillegom, Lisse, 
Teylingen en Noordwijk gepubliceerd in de huis-aan-huis bladen van uitgeverij 
Verhagen. 
 In 2015 is de plaatsing en verspreiding van gemeentelijke publicaties Europees 
aanbesteed. De opdracht is gegund aan uitgeverij Verhagen voor de periode tot 
31 augustus 2017 en is twee keer 1 jaar verlengd.  
 Het huidige contract loopt op 1 september 2019 af. De drie gemeenten gaan de 
opdracht opnieuw gezamenlijk met de gemeente Noordwijk aanbesteden. 
  
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-082768 - 201915 

Onderwerp Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2020 - 2023 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

I. Met de tekst van het “Beleidsplan van afval naar grondstof” d.d. 19 mei 2019 
in te stemmen; 
 
II. Aan de raad voor te stellen: 
 
1. Vast te stellen dat de te kiezen inzamelstructuur van huishoudelijke grond- en 
afvalstoffen voor laagbouw bepalend is voor de hoogbouwoplossingen. 
2. Te kiezen voor de invoering van scenario 6 (diftar met omgekeerd inzamelen) 
als afval inzamelstructuur. 
3. De bestaande wijze van inzamelen van PMD met zakken te vervangen door 
inzameling met minicontainers (voor de laagbouw situatie) en met ondergrondse 



containers (voor de hoogbouw), daarvoor de vrijkomende restafvalmini- en 
ondergrondse containers te benutten. 
4. Ten aanzien van de inzameling van oud papier en karton (OKP): 
a. de bestaande wijze van inzamelen van OPK te vervangen door inzameling met 
minicontainers (voor de laagbouw situatie) en met ondergrondse containers 
(voor de hoogbouw), waarbij de minicontainer voor de laagbouw vrijblijvend 
wordt aangeboden (geen verplicht gebruik) en het aantal ondergrondse 
containers uitgebreid wordt door gebruik te maken van vrijkomende 
ondergrondse restafvalcontainers; 
b. bij voorkeur inzameling door verenigingen te handhaven voor zover met 
verenigingen overeenstemming kan worden bereikt over inzameling met 
minicontainers en opnieuw contracten kunnen worden gesloten met 
marktpartijen rondom inzamelmiddelen (vrachtwagen en chauffeur); 
c. Als terugvaloptie te kiezen voor papierinzameling door de gemeente in 
combinatie met compensatieafspraken met verenigingen. 
 
5. Met betrekking tot de inzameling van GFT in te stemmen met het voornemen 
van ons college om in de implementatiefase de mogelijkheden te onderzoeken 
om in de zomerperiode wekelijks GFT in te zamelen en voorstellen daarover van 
het college af te wachten. 
 
6. In de implementatiefase voorstellen van het college af te wachten met 
betrekking tot: 
a. het uit te werken implementatieplan inclusief het daarbij behorende 
communicatieplan; 
b. het al dan niet inzetten van afvalcoaches en (preventieve) 
handhavinstrajecten; 
c. maatwerkregelingen voor luiers en medisch afval; 
d. regelingen voor en afspraken met organisaties met een maatschappelijk 
karakter 
e. afspraken met het bedrijfsleven over een gezamenlijke inzet richting een 
circulaire economie; 
f. een nieuwe afvalstoffenverordening en tarievenbesluiten. 
 
7. In te stemmen met het voornemen van het college om in het 4e kwartaal 
2019 een voorstel uit te uitbrengen over de implementatie  van het 
inzamelbeleid afvalstoffen. 
 
8. Te besluiten tot periodieke monitoring (jaarlijks) waarbij in elk geval aandacht 
wordt geschonken aan: 
a. kilogrammen restafval en kilogrammen grondstoffen (milieuresultaat); 
b. gebruik middelen (aantallen per soort); 
c. kosten versus opbrengsten; 
d. tevredenheid inwoners (enquête servicebeleving); 
e. klachten en meldingen inwoners (reguliere systeem); 
f. bijplaatsingen bij verzamelcontainers (effect openbare ruimte); 
g. zwerfafval (effect openbare ruimte). 
 
9. Te voorzien in bijstelling van het beleid voor de opvolgende periode (2024) 
indien het gestelde milieudoel (het gestelde kader) niet wordt bereikt. 
 
III. Indien en nadat de gemeenteraad het beleidsplan heeft vastgesteld en een 
scenariokeuze heeft gemaakt domein Buitenruimte de opdracht te geven een 
projectteam samen te stellen en een projectplan op te stellen en aan ons college 
ter besluitvorming aan te bieden ter uitwerking van de implementatiefase. In het 
implementatieplan moet in elk geval aandacht zijn voor: 
a. de wijze en punten waarop participatie plaatsvindt in de implementatiefase; 
b. de uitwerking van een communicatieplan; 
c. het al dan niet inzetten van afvalcoaches en (preventieve) 
handhavingstrajecten; 
d. maatwerkregelingen voor luiers en medisch afval; 
e. regelingen voor en afspraken met organisaties met een maatschappelijk 
karakter; 
f. afspraken met het bedrijfsleven over een gezamenlijke inzet richting een 
circulaire economie; 
g. een nieuwe afvalstoffenverordening en tarievenbesluiten; 
h. eventuele wijzigingen en/of aanpassingen van processen op de milieustraat 
i. de mogelijkheden om in de zomerperiode wekelijks gft in te zamelen. 
   

  

Samenvatting In het voorliggende voorstel worden aan het college voorstellen gedaan met 
betrekking tot de keuze voor een nieuw afvalbeleidsplan en wordt een concept 
raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-080778 - 202083 

Onderwerp 1e Voortgangsrapportage Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 1e Voortgangsrapportage 2019 van de gemeente 
Teylingen; 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om: 
- Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage Teylingen 2019; 
- Beschikbaar stellen van een krediet voor een investering in elektrotechnische 
installatie van € 105.000,- en een krediet voor onderzoek verbouwing raadzaal 
van € 19.560,- 
- De bij de 1e voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de 
programmabudgetten vast te stellen (zie bijlage 1). 
  

Samenvatting De 1e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële 
budgetten zoals eerder door de raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 
2019 . 
Het saldo van de programmabegroting bedroeg € 652.000,-  negatief. Met de 
afwijkingen in de 1e voortgangsrapportage (€144.000 negatief) komt het 
begrotingssaldo 2019 uit op € 796.000 negatief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-079266 - 202205 

Onderwerp Kadernota 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de kadernota 2020-2023 Teylingen. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om: 
 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2019-2022 ; 
2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen; 
3. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten en financiële effecten 
daarvan voor de begroting 2020-2023. 

Samenvatting Voor u ligt de kadernota 2020-2023 en geeft u inzicht in de verdere invulling van 
de ambities van het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen' en de ontwikkeling 
van het financiële meerjarenperspectief 2020-2023. 
Het saldo van de meerjarenbegroting 2020-2023 laat onder de streep in 2020 
een licht tekort zien van € 143.000 negatief. 
Het meerjarenperspectief na 2020 laat een structureel tekort zien oplopend tot 
een € 1 miljoen.  
Om de financiële positie te versterken zoeken we naar maatregelen langs de 4 
stappen die zijn geformuleerd in het raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083143 - 202209 

Onderwerp Veiligheidsjaarplan 2019 Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het 'Veiligheidsjaarplan mei 2019 - mei 2020 Teylingen' vast te stellen en 
daarmee de volgende prioriteiten: 
a. Veiligheidsbeleving 
b. Jeugd, Uitgaan, Alcohol en Drugs 
c. Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit 
d. Veilige stationsgebieden 
e. Veilige centra 
f. Woninginbraken 
2. Het 'Veiligheidsjaarplan mei 2019 - mei 2020 Teylingen' ter kennisname 
te sturen aan de gemeenteraad. 

Samenvatting Dit jaar wordt het meerjarenbeleid/kadernota voor veiligheid opgesteld, het 
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB) waardoor dit het laatste jaar is dat 
het (merendeel) van de eerder gestelde prioriteiten uit het IVB 2014-2017 
worden voortgezet. Op basis van het IVB wordt ieder jaar een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het veiligheidsjaarplan. In 
het veiligheidsjaarplan zijn de concrete acties en doelstellingen op het gebied 
van veiligheid opgenomen. Het college brengt het veiligheidsjaarplan na 
vaststelling ter kennisname aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-083194 - 202360 

Onderwerp Raadsvragen CDA over huis-aan-huis verspreide brief en folder 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De beantwoording van bijgevoegde raadsvragen vast te stellen, 

Samenvatting Sybrinne de Vries (CDA-fractie) heeft vragen gesteld over de Huis-aan-huis 
verspreide brief en folder “Belwijzer voor uw zorg. Wie staan er wanneer voor u 
klaar”. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-005396 - 202502 

Onderwerp Besluitvorming kaders voor ontwikkeling Ruïne van Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om de kaders voor ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen middels 
de volgende acht besluitpunten vast te stellen: 
 
1. Het concept van “Ruïne-tuin” of “Tuinen van de Ruïne” als basis te 
gebruiken voor verdere ontwikkeling(en) van de Ruïne van Teylingen. 
  
2. Voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen zich te richten op de 
inwoners van Teylingen, de regiorecreant en de nationale toerist.  
  
3. Voor de ontwikkeling voor de Ruïne van Teylingen zich te richten op een 
jaarrond cultureel en toeristisch aantrekkelijk aanbod voor Teylingen 
en de streek met de Ruïne van Teylingen als voorbeeld. 
  
4. Om ook het Evenemententerrein en het zogenaamde Westerbeek terrein bij 
de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen te betrekken. 
  
5. Om geen aanvullende kaders mee te geven voor educatie, informatie en de 
museumfunctie aan de Stichting Monumenten Bezit en 
mogelijke andere initiatiefnemers.  
  
6. Voor het organiseren van evenementen de huidige kaders over te 
nemen, zoals vastgelegd en verwoord in de huidige bestemmingsplanregels. 
 
7. Het toestaan van horeca, mits deze horeca passend is bij de 
cultuurhistorische bestemming.  
 
8. De voorkeur uit te spreken voor een ontwikkeling van de Donjon met een 1e 
verdieping, zo mogelijk in combinatie met een uitkijkpunt. 

Samenvatting Na eerdere besprekingen in de commissie en raad over de ontwikkeling van de 
Ruïne van Teylingen over de Notitie Beeldvorming en de Notitie 
Oordeelsvorming ligt nu de Notitie Besluitvorming voor. Aan de raad wordt 
voorgesteld om de kaders voor ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen 
middels acht besluitpunten vast te stellen. Besloten wordt om het concept van 
“Ruïne-tuin” of “Tuinen van de Ruïne” als basis te gebruiken voor verdere 
ontwikkeling(en) van de Ruïne van Teylingen. Voor de ontwikkeling van de Ruïne 
van Teylingen zich te richten op de inwoners van Teylingen, de regiorecreant en 
de nationale toerist. Voor de ontwikkeling voor de Ruïne van Teylingen zich te 
richten op een jaarrond cultureel en toeristisch aantrekkelijk aanbod voor 
Teylingen en de streek met de Ruïne van Teylingen als voorbeeld. Om ook het 
Evenemententerrein en het zogenaamde Westerbeek terrein bij de ontwikkeling 
van de Ruïne van Teylingen te betrekken. Om geen aanvullende kaders mee te 
geven voor educatie, informatie en de museumfunctie aan de Stichting 
Monumenten Bezit en mogelijke andere initiatiefnemers. Voor het organiseren 
van evenementen de huidige kaders over te nemen, zoals vastgelegd en 
verwoord in de huidige bestemmingsplanregels. Het toestaan van horeca, mits 
deze horeca passend is bij de cultuurhistorische bestemming. De voorkeur uit te 
spreken voor een ontwikkeling van de Donjon met een 1e verdieping, zo 
mogelijk in combinatie met een uitkijkpunt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083395 - 203064 



Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD over Schijnduurzaamheid 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 2019-15 
"Schijnduurzaamheid" van de heer H. Verhoeve - VVD vast te stellen. 

Samenvatting Door de heer Verhoeve - VVD zijn schriftelijke vragen gesteld onder de titel 
"Schijnduurzaamheid". Het college beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083480 - 203086 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over voortgang moties 2014 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 2019-15 Stand van 
zaken duurzaamheidsmoties PvdA 2014, inclusief bijlagen vast te stellen. 

Samenvatting Tijdens de Begrotingsraad van 13 november 2014 zijn er twee 
duurzaamheidsmoties van de PvdA aangenomen, de motie “Duurzame 
koopwoningen” en de motie “Zonnepanelen op huurwoningen”. De PvdA vraagt 
naar de voortgang bij de uitvoering van deze moties. Het college beantwoordt de 
vragen met een uitgebreide toelichting. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083760 - 203995 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 21 mei 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 21 mei 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


