
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 11 februari 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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-112218 - 275067 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 4 februari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 4 februari 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073883 - 177338 

Onderwerp Vrijgeven kredieten project Kievitspark en omgeving in Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De drie kredieten die betrekking hebben op project Kievitspark in 
Voorhout vrij te geven, te weten: 

           € 519.000,- voor verbeteringen riolering Kievitspark. 
           € 30.000,- voor wegen Kievitspark. 
           € 45.000,- voor vervangen bomen. 

Samenvatting Het college heeft op 11 februari jl. besloten drie kredieten vrij te geven zodat 
het project Kievitspark binnenkort kan starten. 
  
Het project betreft werkzaamheden aan het Kievitspark, Prof. Nolenslaan en 
Doc. Schaepmanlaan in Voorhout om de openbare ruimte voor de komende 20 
jaar efficiënt en duurzaam veilig in te richten. 
  
De herinrichting van het Kievitspark en omgeving is een integraal project waarin 
de gemeente en de nutsbedrijven samen optrekken om de overlast voor de 
bewoners te beperken. De omwonenden zijn betrokken geweest bij het opstellen 
van het ontwerp. Op 23 mei 2018 heeft de gemeente een inloopavond 
georganiseerd waarop drie ontwerpvarianten zijn gepresenteerd waaruit de 
bewoners konden kiezen. 
  
Op 22 januari 2019 heeft het college van B&W ingestemd met het definitief 
ontwerp “Herinrichting Kievitspark”. Inmiddels is de voorbereiding afgerond en 
heeft de meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Nu de 
kredieten zijn vrijgegeven, kan de opdracht worden verleend en kan de 
uitvoering starten. De aanvangsdatum van het werk staat begin april ingepland. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101173 - 244286 

Onderwerp Tijdelijke gedoogbeschikking Watertuin in verband met medische 
omstandigheden 

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



Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikking vast te stellen en 
bekend te maken aan belanghebbende. 
2. Geheimhouding op te leggen op de medische verklaring en al hetgeen 
hierover is besproken in de vergadering op grond van artikel 55 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur. 
  

Samenvatting Betrokkene woont permanent op recreatiepark De Watertuin. Na het vaststellen 
van het bestemmingsplan "Recreatiepark Watertuin" heeft de burgemeester met 
alle personen die zonder toestemming op het park staan ingeschreven 
gesprekken gevoerd. Het uitgangspunt is dat na het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan "Recreatiepark Watertuin" wordt overgegaan tot 
handhaving van permanente bewoning met uitzondering van de personen met 
een gedoogbeschikking. Betrokkene heeft in het gesprek met de burgemeester 
een bijzondere medische situatie toegelicht. Betrokkene heeft daarna een 
medische verklaring overlegd waaruit blijkt dat verhuizen niet mogelijk is. Het 
college wordt voorgesteld om uit humane overwegingen tijdelijk af te zien van 
handhaving en een tijdelijke gedoogbeschikking te verstrekken. Aan het einde 
van de termijn van de gedoogbeschikking vindt een nieuwe beoordeling van de 
situatie van betrokkene plaats. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112772 - 273203 

Onderwerp Jaarplannen 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het concernplan, de domeinplannen en werkplannen 
2020 
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de plannen, met daarin 
aangegeven de (mogelijke) knelpunten per domein en de 1:1:2 verdeling 

Samenvatting Met deze plannen geven wij inzicht in speerpunten en de bijbehorende de 
activiteiten van HLTsamen voor het komende jaar. In de werkplannen zijn de 
activiteiten die benoemd zijn in de begroting van de gemeente en de uitkomsten 
van de gesprekken met de portefeuillehouders opgenomen. Met de werkwijze 
van de ontwikkel- en werkplannen is het mogelijk om tijdig bij te sturen. Het 
afstemmen van de prioriteiten voor 2020 zal structureel plaats gaan vinden het 
komende jaar, het college mag verwachten dat we bij nieuwe opdrachten het 
gesprek voeren over prioritering. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-089467 - 270835 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Poelweg 2a, Warmond" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
gemeenteraad voorgesteld wordt om:  

1. Het bestemmingsplan "Poelweg 2a, Warmond" met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2019WAR10028-VA01 vast te 
stellen. 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 6 augustus 2019 heeft het college besloten om voor de locatie Poelweg 2/2a 
in Warmond een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
inspraak en het wettelijke vooroverleg te starten. Het plan voorziet in het 
realiseren van een aanbouw bij een Rijksmonument op de locatie Poelweg 2a in 
Warmond. Hiertoe dient het bestaande niet in gebruik genomen bouwvlak naast 
de woning te worden verwijderd, zodat op deze locatie geen nieuwe vrijstaande 
woning kan worden gerealiseerd. Om de aanbouw mogelijk te kunnen maken, 
wordt het bouwvlak van het Rijksmonument uitgebreid. Het 
voorontwerpbestemmingsplan heeft van 5 september 2019 tot en met 16 
oktober 2019 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van vooroverlegreacties is de 
toelichting tekstueel aangepast. 
 
In de periode van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen 



zienswijzen ingebracht, waardoor er ook geen aanleiding is om het 
bestemmingsplan aan te passen. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 
"Poelweg 2a, Warmond" vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen, 
omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


