
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 6 mei 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. 
J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-119452 - 286157 

Onderwerp Nota toegankelijkheid openbare ruimte 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde uitvoeringsnota Toegankelijkheid Openbare ruimte vast te 
stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake uitvoeringsnota Toegankelijkheid Openbare 
ruimte vast te stellen. 
  

Samenvatting In een motie van 2 november 2017, hebben het CDA en de Christen Unie uw 
college verzocht een integrale nota op te stellen over de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte. Deze integrale nota is nu gereed. 
In de nota wordt beschreven op welke wijze de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte wordt geborgd. Dit gebeurt onder andere in beleid, maar ook 
door het opnemen van eisen in de de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 
(LIOR) en vanaf 2020 door het organiseren van een jaarlijkse themasessie 
'toegankelijkheid openbare ruimte' met diverse belangengroeperingen. Onze 
ambitie is het zorgen voor een toegankelijke openbare ruimte in de gemeente 
Teylingen, zodat ook mensen met een (tijdelijke) beperking, volwaardig kunnen 
participeren in de samenleving. Met het borgen van de toegankelijkheid dragen 
we ook bij aan het stimuleren van duurzame mobiliteit, door het verbeteren van 
de veiligheid van de infrastructuur voor voetgangers.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-124243 - 301748 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 28 april 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 28 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-113031 - 300152 

Onderwerp Raadsbrief 'Start proces nieuwe Kunst- en Cultuurnota' 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Start proces nieuwe Kunst- en Cultuurnota' 
vast te stellen. 

Samenvatting Het proces te komen tot een nieuwe nota Kunst- en Cultuur verloopt via het 



BOB-model (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming). In de raadsbrief 
leest u hoe we dit proces willen vormgeven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064915 - 300053 

Onderwerp Wijzigingsbesluit op raadsbesluit 11 juli 2019, schrappen van de kantelsloten 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. In afwijking van het raadsbesluit van 11 juli 2019 
besluitpunt 8 (aanbrengen kantelsloten) te schrappen 

Samenvatting Tijdens het implementatietraject van het afval- en grondstoffenbeleidsplan 'De 
betere afvalscheider wordt beloond' heeft het college geconstateerd dat er 
risico’s zijn bij de toepassing van kantelsloten en dat de kosten van kantelsloten 
hoog zijn. Op basis van deze bevindingen heeft het college de raad hierover 
geïnformeerd met een raadsmemo. Deze raadsmemo is in de commissie DEB 
van 20 april 2020 besproken. Op basis van deze memo heeft de commissie 
besloten om geen kantelsloten toe te passen. Met voorliggend voorstel wordt de 
raad gevraagd om punt 8 uit het raadsbesluit van 11 juli 2019 te schrappen, 
waarmee de raad officieel instemt met het niet toepassen van de kantelsloten.  
 
In verband met de voortgang van de aanbestedingsprocedure heeft de raad in 
de raadsvergadering van 23 april 2020 al conform besloten op voorliggend 
voorstel.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123869 - 299593 

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2020 RDOG HM 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin voorgesteld 
wordt: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020 van de gemeenschappelijke regeling 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden volgens 
bijgevoegde brief 

Samenvatting De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en 
het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere 
als crisisomstandigheden.  
  
In de  Programmabegroting 2020 schetste het Dagelijks Bestuur van de RDOG 
HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het duidelijk 
onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de 
formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide 
financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de 
financiën krijgt en houdt. Met het  verbeterprogramma RDOG2024 krijgt deze 
inzet extra verdieping. 
  
De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma 
RDOG2024 een aantal zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog 
niet duidelijk waren:  
1) De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.  
2) Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft besluiten genomen 
over de opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die 
samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz.  
3) Er is sprake van administratieve (neerwaartse) aanpassing van de raming van 
de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123869 - 299592 



Onderwerp Conceptbegroting RDOG HM 2021 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 
voorgesteld wordt: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat 
de raad instemt met de concept Programmabegroting 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid 
en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel 
reguliere als crisisomstandigheden.  
  
In de concept Programmabegroting 2021 schetst het Dagelijks Bestuur van de 
RDOG HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het 
duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de 
formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide 
financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de 
financiën krijgt en houdt. Met het verbeterprogramma RDOG 2024 krijgt deze 
inzet extra verdieping. Op verzoek van het AB wordt de optimale aansturing van 
de uitvoeringsorganisatie onderzocht, met als streven per 1 januari 2021 tot een 
verbetering van de gemeentelijke aansturing van de RDOG te komen. 
  
De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de concept 
programmabegroting 2021. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125254 - 298945 

Onderwerp Definitief vaststellen Veiligheidsjaarplan Teylingen 2020 - 2021 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Veiligheidsjaarplan Teylingen 2020-2021 definitief vast te stellen. 

Samenvatting Het Veiligheidsjaarplan Teylingen 2020-2021 is enkele weken geleden voorlopig 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens zou 
het plan ter consultatie worden voorgelegd aan de commissie DEB. In de 
tussentijd is de corona-crisis ontstaan en is vanuit de agendacommissie 
aangegeven dat de consultatie in deze situatie niet in de rede lag. Het 
Veiligheidsjaarplan kan nu definitief door het college van burgemeester en 
wethouders worden vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-046699 - 297774 

Onderwerp Co-financieringsovereenkomst en voorwaarden AFP voor uitbreiding van de 
onbebouwde fietsenstalling en bewaakte fietsenstalling Station Sassenheim 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de briefovereenkomst 'Co-financieringsovereenkomst en 
voorwaarden AFP voor uitbreiding van de onbebouwde Fietsenstalling en 
bewaakte fietsenstalling' d.d. 11 maart 2020; 
2. Dat de burgemeester wethouder Marlies Volten volmacht verleent de 
briefovereenkomst namens de gemeente Teylingen te ondertekenen; 
3. De bijgesloten Raadsbrief 'Uitbreiding fietsenstallingen Station Sassenheim 
vast te stellen. 
 
 
  

Samenvatting Het gebruik van station Sassenheim is sinds de opening sterk gegroeid. Dit heeft 
er onder andere toe geleid dat de parkeervoorzieningen voor auto's inmiddels 
zijn uitgebreid. 
 
Er is echter ook een grote behoefte aan de uitbreiding van de 
stallingsvoorzieningen voor fietsers. In samenwerking met Prorail is in 2016 
gestart met de planvorming voor de realisatie van extra fietsenstallingen. 



De gemeenteraad van Teylingen heeft in 2017 besloten de nieuwe fietsenstalling 
bewaakt te maken met hekwerk en zogenoemd 'warm toezicht'. In april 2019 
heeft het college het definitieve ontwerp van de bewaakte fietsenstalling 
vastgesteld en ingestemd met de benodigde gemeentelijke financiering. 
 
In de nu voorliggende Co-financieringsovereenkomst worden de afspraken 
tussen gemeente en Prorail omtrent de aanleg van de nieuwe bewaakte 
fietsenstalling vastgelegd. Afspraken worden onder andere vastgelegd over 
voorbereiding, realisatie, financiering en beheer en onderhoud. 
In een separate overeenkomst zullen nadere afspraken gemaakt worden over 
grondverwerving tusssen de gemeente en Prorail. 
 
De afspraken in de overeenkomst betreffen twee onderdelen: 
1. Binnen het kader van het Actieplan Fietsparkeren worden 
uitbreidingswerkzaamheden uitgevoerd aan twee bestaande Fietsenstallingen 
aan de Noordzijde en een bestaande fietsenstalling aan de Zuidzijde; 
2. Daarnaast worden Bewakingsmaatregelen genomen bij een fietsenstalling aan 
de Noordzijde. 
 
De realisatie kan gestart worden nadat overeenstemming is bereikt over de 
grondverwerving. 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


