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

18 september 2018 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; 
wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

Afwezig Dhr. R.M. ten Boden, wethouder;Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-005051 - 123211 

Onderwerp Gunningsbesluit herinrichting Philippostraat (Sassenheim) 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de definitieve gunning van het bestek 
“Herinrichting Philippostraat” met nummer 1704202-B01, aan firma 
AW Vessies Infra uit Lisse voor een bedrag van € 129.000,- excl. BTW. 

2. De Domeinmanager buitenruimte te mandateren voor het 
aangaan/sluiten van de overeenkomst. 

Samenvatting Op 27 maart 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het definitief 
ontwerp van de herinrichting van de Philippostraat. Met deze integrale 
herinrichting van de Philippostraat wordt de openbare ruimte voor de komende 
20 jaar efficiënt, veilig en duurzaam ingericht.  
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft op 27 juli 2018 een 
meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden met als 
gunningscriterium ‘de laagste prijs’. 
  
Dit voorstel is een advies om de werkzaamheden met betrekking tot de 
herinrichting van de Philippostraat definitief te gunnen aan AW Vessies Infra uit 
Lisse alsmede de domeinmanager buitenruimte te mandateren voor 
het aangaan/sluiten van de overeenkomst. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045335 - 132008 

Onderwerp Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Hyacintenlaan 6, Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties en 
de toelichting van het bestemmingsplan aan te passen; 

2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Hyacintenlaan 6, 
Warmond" met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2018WAR10024-ON01 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 

3. de raadscommissie Ruimte te informeren van dit besluit conform 
bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Op 5 juni 2018 heeft het college besloten om voor de locatie Hyacintenlaan 6 in 
Warmond een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak 
en het wettelijke vooroverleg te starten. Het plan voorziet in de bouw van drie 
extra woningen bij de bestaande woning op het perceel waar nu één woning is 
toegestaan binnen de aanwezige woonbestemming. Dit is passend binnen de 
'Visie Verdichting Warmond West', vastgesteld door de gemeenteraad in 2016. 
 
Het vooroverleg en inspraakperiode hebben plaatsgevonden van 14 juni 2018 
tot en met 25 juli 2018. Er zijn enkele vooroverlegreacties ingediend. Deze zijn 
als bijlage toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van 
de vooroverlegreacties is de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan 
aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. 
 
Besloten wordt om in te stemmen met het starten van de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan "Hyacintenlaan 6, Warmond". 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056407 - 133909 

Onderwerp Afhandeling Schriftelijke Vragen VVD over voortgangsrapportage 
Duurzaamheidsagenda 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen die op 29 
augustus gesteld zijn door de VVD - de heer Verhoeve, met betrekking tot de 
wijze van rapporteren over de voortgang van de duurzaamheidsagenda van 
Teylingen. 

Samenvatting Op 29 augustus heeft de VVD een aantal schriftelijke vragen gesteld over de 
wijze van rapporteren over de voortgang van de duurzaamheidsagenda van 
Teylingen. In zijn antwoord geeft het college kort aan op welke wijze aan de 
uitvoering wordt gewerkt en hoe daarover gerapporteerd wordt . Het college 
streeft ook in de toekomst naar een transparante voortgangsrapportage, als 
onderdeel van de verantwoording bij de realisatie van duurzaamheidsambities. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056359 - 136067 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 11 september 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 11 september 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


