
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 10 november 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-157141 - 363989 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 3 november 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 3 november 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-154557 - 363703 

Onderwerp Beantwoording Raadsvragen VVD / CDA - Verdeling van kosten voor jeugdzorg 
tussen de regiogemeenten 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijk raadsvragen van VVD en CDA over 
Verdeling van kosten voor jeugdzorg tussen de regiogemeenten vast te stellen. 

Samenvatting Op 12 oktober 2020 hebben VVD en CDA schriftelijke vragen gesteld over de 
verdeling van kosten voor jeugdzorg tussen de regiogemeenten. Dit naar 
aanleiding van het krantenartikel 'Katwijk moet kleur bekennen', Leidsch 
Dagblad 10 oktober 2020. 
De veertien vragen zijn beantwoord en worden aangeboden aan het college van 
de gemeente Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153349 - 353546 

Onderwerp Belastingverordeningen 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt 
voorgesteld vast te stellen:  

1. de Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2021; 
2. de Verordening op roerende woon- en bedrijfsruimte Teylingen 2021; 
3. de Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2021 met bijbehorende 

tarieventabel; 
4. de Verordening rioolheffing Teylingen 2021; 
5. de Verordening precariobelasting Teylingen 2021 met bijbehorende 

tarieventabel; 
6. de Verordening forensenbelasting Teylingen 2021; 
7. de Verordening marktgeld Teylingen 2021; 
8. de Verordening havengeld Teylingen 2021; 
9. de Legesverordening Teylingen 2021 met bijbehorende tarieventabel; 



10. de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2021; 
11. de Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2021; 
12. het Besluit Heffingskorting Rioolheffing Teylingen 2021; 
13. de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2021. 

Samenvatting College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel 
voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2021. Het raadsvoorstel, dat 
op donderdag 17 december 2020 in de gemeenteraad wordt behandeld, geeft 
kort de wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld 
de belastingverordeningen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-156867 - 360469 

Onderwerp Nieuwbouw Het Sterrenwerk 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, aan de commissie Ruimte en aan de Gemeenteraad, op 
grond van respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 
lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob op de bij dit voorstel 
gevoegde bijlage 2 (Investeringsbegroting 14 groepen en 
Investeringsbegroting 16 groepen), en al hetgeen hieronder is 
besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel 
belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt 
opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
 
2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin 
de raad wordt voorgesteld om: 
  
1. Het definitieve totale investeringskrediet voor de sloop, tijdelijke 
huisvesting en vervangende nieuwbouw voor 14 groepen van Het 
Sterrenwerk van € 7.219.355 beschikbaar te stellen. Ten opzichte van 
de begroting is hiervoor een extra investeringskrediet van € 38.325 
nodig; 
2. Onder voorbehoud van haalbaarheid van de 15e en 16e groep een 
aanvullend investeringskrediet van € 322.605 beschikbaar te stellen, 
ten opzichte van besluitpunt 1. Het totale investeringskrediet wat 
daarmee beschikbaar gesteld wordt is € 7.503.635; 
3. De extra kapitaallasten met ingang van 2022 op te nemen in de 
kadernota 2022, in verband met het aanvullend benodigd 
investeringsbedrag 
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
 
3. De gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering voor te stellen 
de door het college opgelegde geheimhouding op Bijlage 
2 (Investeringsbegroting 14 groepen en Investeringsbegroting 16 
groepen) bij het raadsvoorstel Vervangende Nieuwbouw Het 
Sterrenwerk en tijdelijke huisvesting te laten bekrachtigen op grond 
van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt en daarbij te bepalen 
dat de geheimhouding voort duurt totdat deze weer door middel van 
een raadsbesluit wordt opgeheven dan wel het project is gerealiseerd. 

Samenvatting Voor de sloop, tijdelijke huisvesting en vervangende nieuwbouw voor 14 
groepen van Het Sterrenwerk stellen we de gemeenteraad voor om het totale 
investeringskrediet van € 7.219.355 beschikbaar te gaan stellen. Daarnaast 
onderzoeken we op verzoek van Sophia Scholen gezamenlijk de haalbaarheid 
om extra ruimte voor een 15e en 16e groep te realiseren om de groei van De 
Overplaats te kunnen opvangen. Vooruitlopend daarop vragen we de raad om 
onder voorbehoud de benodigde kredieten daarvoor beschikbaar te stellen. Het 
voordeel van een integrale ontwerp van 16 groepen is dat de groei van De 
Overplaats dan sneller en goedkoper gerealiseerd kan worden dan alszijnde een 
zelfstandige tijdelijke en/of permanente uitbreiding van De Overplaats zelf. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-143208 - 360448 

Onderwerp Uitbreiding Andreas 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van  



burgemeester en wethouders 
besluit 

1. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, aan de commissie Ruimte en aan de Gemeenteraad, op grond van 
respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob op de bij dit voorstel gevoegde bijlage 2 
(Investeringsbegroting 14 groepen en Investeringsbegroting 16 groepen), en al 
hetgeen hieronder is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het 
financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt 
opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
 
2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld om:  

1. Voor de permanente uitbreiding van de Andreasschool, Rembrandtlaan 
14 te Voorhout, een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 
1.816.358.  

2. De extra kapitaallasten met ingang van 2022 van € 7.909 op te 
nemen in de kadernota 2022, in verband met het aanvullend benodigd 
investeringsbedrag van € 316.358; 

3. Een alternatief scenario met betrekking tot parkeren buiten het eigen 
terrein te laten uitwerken door Sophia Scholen om een besparing van  
€ 41.018 op besluitpunt 1 te kunnen realiseren. Bij gebleken 
geschiktheid voor dit scenario te kiezen, onder uitsluiting van het 
scenario van besluitpunt 1; 

4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 

 
3.  De gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering voor te stellen de door 
het college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 (Aangepaste 
Investeringsbegroting) bij het raadsvoorstel Investeringskrediet permanente 
uitbreiding Andreasschool te laten bekrachtigen op grond van artikel 25, derde 
lid van de Gemeentewet omdat openbaarmaking het financiele belang van de 
gemeente schaadt en daarbij te bepalen dat de geheimhouding voort duurt 
totdat deze weer door middel van een raadsbesluit wordt opgeheven dan wel het 
project is gerealiseerd. 
 
  

Samenvatting Voor de permanente uitbreiding van vier extra lokalen voor de Andreasschool in 
Voorhout wordt een investeringskrediet vastgesteld van € 1.816.358. Dit is € 
316.358 meer dan is opgenomen in de Meerjarenbegroting. De gemeenteraad 
wordt voorgesteld om dit investeringskrediet beschikbaar te stellen aan Sophia 
Scholen. Daarnaast wordt Sophia Scholen gevraagd om samen met de gemeente 
een alternatief scenario uit te gaan werken met betrekking tot het realiseren van 
de extra benodigde parkeerplekken buiten het eigen terrein. Dit zou namelijk 
een besparing van € 41.018 kunnen opleveren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-117882 - 361697 

Onderwerp Afsluiting oordeelvormende fase Nota Volksgezondheid 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Zich oordeelsvormend uit te spreken over de nota Volksgezondheid en 
daarmee de oordeelsvormende fase af te sluiten. 
  
  

Samenvatting Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) dienen gemeenten vierjaarlijks 
hun lokale nota volksgezondheidsbeleid uit te brengen. Die is toegesneden op de 
lokale behoeften en mogelijkheden. De landelijke prioriteiten, weergegeven in de 
landelijke nota gezondheidsbeleid, bieden hiervoor een kader. 
 
Tot de kerntaken van de publieke gezondheid behoort het vormgeven van een 
integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor invalshoeken van buiten en van 
binnen het zorgstelsel. Tijdens de start van de beeldvormende fase is het 
concept van positieve gezondheid besproken omdat dit concept zich goed leent 
als integraal kader. Het proces om tot de nieuwe nota Volksgezondheid te 
komen verloopt via het BOB-model (Beeldvorming-Oordeelsvorming-
Besluitvorming). Op 9 juli werd de beeldvormende fase afgesloten en is de 
oordeelsvormende fase gestart. Met de afronding van de oordeelsvormende fase 
start de besluitvormende fase. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-157214 - 361312 

Onderwerp Raadsbrief RES, LES en TVW Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief "Samenhang Regionale Energiestrategie met de Lokale 
Energiestrategie & Transitievisie Warmte" vast te stellen. 

Samenvatting Het college wordt gevraagd in te stemmen met de raadsbrief "Samenhang 
Regionale Energiestrategie met de Lokale Energiestrategie & Transitievisie 
Warmte" en de raadsbrief aan de raad toe te zenden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137899 - 361023 

Onderwerp Vaststellen Subsidieverordening beeldbepalende objecten 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 
voorgesteld wordt om:  

1. De zienswijze van de indiener ontvankelijk te verklaren en de nota 
zienswijze vast te stellen. 

2. De ontwerp Subsidieverordening beeldbepalende objecten Teylingen 
ongewijzigd vast te stellen. 

3. Vanaf 2021 jaarlijks het subsidiebudget voor gemeentelijke 
monumenten met €10.000,- aan te vullen tot €35.000,- en dit 
beschikbaar te stellen voor subsidies voor gemeentelijke monumenten 
én beeldbepalende objecten.  

4. Begrotingswijziging R4001 vast te stellen. 

Samenvatting In het paraplubestemmingsplan Beeldbepalende objecten Teylingen en wijzigen 
gebruik Oude Herenweg 17 /17 a Voorhout zijn beeldbepalende objecten 
opgenomen. Voor deze objecten geldt een instandhoudingsverplichting. Op basis 
van de Subsidieverordening voor beeldbepalende objecten Teylingen kunnen 
eigenaren een subsidie aanvragen voor restauratie en onderhoud aan het object 
om het in stand te houden. Daarmee willen we bereiken dat de beeldbepalende 
objecten van Teylingen worden beschermd en behouden. De inwoners van 
Teylingen gaan merken dat de gemeente aandacht heeft voor haar erfgoed en 
daar zorgvuldig mee omgaat. Besloten wordt om: 
- De zienswijze van de indiener ontvankelijk te verklaren en de nota zienswijze 
vast te stellen.  
- De ontwerp Subsidieverordening beeldbepalende objecten Teylingen 
ongewijzigd vast te stellen; 
- Vanaf 2021 jaarlijks het subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten met 
€10.000,- aan te vullen tot €35.000,- en dit beschikbaar te stellen voor 
subsidies voor gemeentelijke monumenten én beeldbepalende objecten. 
- De begrotingswijziging R4001 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


