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

Status

5 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

Z-18-060127 - 143557
Aanwijzen loco-secretarissen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. Wijs de volgende personen op grond van artikel 106 Gemeentewet aan als
loco-secretaris van de gemeente Teylingen:
- mevrouw I. van Holland
- de heer M. Schuring
- de heer M. Witkamp
- mevrouw C. Baauw
- de heer J. Schellevis
2. De aanwijzing als loco-secretaris van de in het eerste beslispunt genoemde
personen eindigt op het moment dat zij hun werkzaamheden beëindigen voor de
werkorganisatie HLTsamen of voor de gemeente Hillegom of Lisse.
3. Trek alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van locosecretarissen in, per de datum van inwerkingtreding van dit collegebesluit.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Dit besluit regelt de vervanging van de gemeentesecretaris op grond van artikel
106 Gemeentewet. De genoemde personen worden door de burgemeester en
gemeentesecretaris voorgedragen aan het college om als loco-secretaris te
worden aangewezen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-067066 - 160843
Opdracht verlenen aan Signa Terra te Geldermalsen voor het groenonderhoud
van het park Molentocht in het plan Hooghkamer
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Namens de gemeente Teylingen opdracht verlenen aan Signa Terra uit
Geldermalsen voor het groen onderhoud van het park Molentocht te Voorhout in
de gemeente Teylingen voor een bedrag van € 84.863,82 exclusief BTW.

Samenvatting

In het ontwikkelplangebied Hooghkamer fase II bevindt zich aan de noordkant
van Voorhout in de gemeente Teylingen, tussen de Molentocht en de
Componistenlaan, het park Molentocht. Voor het groen onderhoud van het park
Molentocht heeft de gemeente een meervoudig onderhands
aanbestedingsprocedure gehouden met als gunningscriteria; laagste prijs. Uit
deze aanbesteding is Signa Terra uit Geldermalsen, conform de geldende
aanbestedingsregels de economisch meest voordelige inschrijver geworden voor
het onderhoud van park Molentocht. Hierdoor het verzoek om deze
werkzaamheden te gunnen aan Signa Terra uit Geldermalsen voor het bedrag
van € 84.863,82 excl. BTW.

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-065680 - 167216

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Offerte overdragen taak; asbestcalamiteit bij particulieren
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Instemmen met de offerte "uitvoeren taak: asbestcalamiteit bij particulieren"
(bijlage 1).
Op 22 mei heeft het college besloten de asbesttaak over te dragen aan de
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), met uitzondering van
asbestcalamiteiten bij particulieren. Voor deze taak was meer tijd nodig om de
organisatie hierop in te richten. Eind 2018 heeft de ODWH ons de offerte
toegestuurd.
Wat houdt deze taak in?
Asbestcalamiteiten bij particulieren kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld
een asbestbrand, asbestdump of het verlenen van bijstand als er sprake is van
losgeraakte asbestplaten als gevolg van een storm. De ODWH zal daarbij haar
rol vervullen ten aanzien van asbest. Dit houdt in dat de ODWH ervoor zorgt dat
een asbestrapportage wordt opgesteld, een sanering plaatsvindt en het asbest
op de juiste wijze wordt afgevoerd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-17-028147 - 168116
Benoeming lid raad van toezicht stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Beleid en advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic Board
Duin- en Bollenstreek te benoemen de (waarnemend) burgemeester van
Noordwijk, J.M. Hermans – Vloedbeld.

Samenvatting

Bij oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu:
EBDB) is bepaald dat de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen
en Noordwijk leden van de raad van toezicht van genoemde stichting dienen te
benoemen. Voordracht van kandidaten geschiedt door het bestuurlijk overleg
Economie, waarin de wethouders met dit thema in hun portefeuille zitting
hebben. Na het vertrek van burgemeester Rijpstra uit Noordwijk, is zijn positie
in de raad van toezicht van EBDB vacant gekomen. Hiervoor is de
(waarnemend) burgemeester van Noordwijk voorgedragen. De betrokken
colleges van B&W wordt gevraagd over te gaan tot benoeming.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-070874 - 169121
Principeverzoek voor een GOM-woning aan de Oude Herenweg tussen 4 en 6 in
Voorhout
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanprocedure voor de
bouw van een GOM-woning van 750 m3 op een bouwkavel van 750
m2 op de locatie Oude Herenweg tussen huisnummer 4 en 6 in
Voorhout.
2. Aan medewerking voor de bestemmingsplanprocedure voorwaarden te
verbinden zoals genoemd in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
3. De initiatiefnemer in kennis te stellen dat medewerking afhankelijk is
van eventuele inspraakreacties en zienswijzen die naar voren gebracht
kunnen worden tijdens de bestemmingsplanprocedure en dat de
gemeenteraad bevoegd gezag is voor het vaststellen van het
bestemmingsplan.
4. De raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit conform de
bijgaande raadsbrief.

Samenvatting

De gemeente Teylingen heeft een principeverzoek ontvangen voor de bouw van
een GOM-woning op de locatie Oude Herenweg tussen Oude Herenweg 4 en 6 in
Voorhout. Om medewerking te verlenen aan het principeverzoek moet het
bestemmingsplan aangepast worden door middel van een
bestemmingsplanprocedure. Het principeverzoek heeft betrekking op een GOMwoning van 750 m3 op een bouwkavel van 750 m2.
Het college besluit in te stemmen met het principeverzoek voor de GOM-woning.

Dit principebesluit houdt in dat het college medewerking verleent aan een
bestemmingsplanprocedure op het moment dat de initiatiefnemer een
bestemmingsplan indient die voorziet in de planologische mogelijkheid van een
GOM woning. Aan het besluit zijn voorwaarden gesteld die onder meer inhouden
dat de initiatiefnemer een getekende overeenkomst met de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij moet overleggen, kostendrager is van het te maken
bestemmingsplan en dat een planschadeverhaalsovereenkomst getekend moet
worden.
Na het collegebesluit wordt in overleg met de initiatiefnemer gestart met het
opstellen van een bestemmingsplan.
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

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-071191 - 169925
Afboeking openstaande vordering
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Financien
1. Aanbod van de werkgever van de debiteur om voor € 12.500 de schuld af te
kopen te accepteren en de restantschuld oninbaar te verklaren en af te boeken.
De Winnersclub is het horecadeel van sporthal De Tulp en wordt separaat van de
sporthal gepacht. De voormalige pachter heeft t/m 2015
een betalingsachterstand bij de gemeente opgebouwd van € 60.730. Zijn
werkgever heeft via RWV Advocaten te Leiden aangegeven bereid te zijn om
voor € 12.500 de schuld af te kopen. De vordering is bij de jaarrekening 2015 al
voorlopig oninbaar beoordeeld en ten laste van het rekeningsaldo 2015
gebracht. Het advies is om het aanbod te accepteren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-071283 - 170276
Motie Groen Links knalvuurwerk en vuurpijlen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. de bijgevoegde raadsbrief motie fractie GroenLinks knalvuurwerk en
vuurpijlen vast te stellen;
2. de bijgevoegde raadsbrief aan de gemeenteraad aan te bieden.

GroenLinks heeft een motie knalvuurwerk en vuurpijlen aangekondigd en
bespreekt deze op de commissie van 13 februari 2019. Hierin worden de
volgende punten voorgesteld:
1. Het kabinet te vragen om een landelijk verbod op het particulier afsteken van
knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen vanaf de jaarwisseling 2019/2020;
2. Zo lang er geen landelijk verbod is een lokaal verbod in te stellen voor de
gemeente Teylingen, zodra het kabinet dit mogelijk heeft gemaakt;
3. In de drie kernen een vuurwerkshow te organiseren tijdens de jaarwisseling;
4. Deze vuurwerkshows te financieren uit vrijvallende kosten voor handhaving
en herstel van schade als gevolg van vuurwerk.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-070273 - 172012
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 29 januari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 29 januari 2019 vast te
stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

