
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 15 september 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-146363 - 345590 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-133463 - 342969 

Onderwerp Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 11) over de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Samenvatting In de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten wordt de uitslag van de ledenraadpleging van juni 2020 
ter bekrachtiging voorgelegd en staan onder andere voorstellen rond de 
uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten op de 
agenda. Vanzelfsprekend wordt daarbij aandacht besteed aan de actuele 
ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten 
al langer kampen en de VNG inzet in de komende periode om de belangen van 
de leden te behartigen. De ledenvergadering wordt digitaal gehouden. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de ALV agenda van 25 
september 2020. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137514 - 344950 

Onderwerp Advies inzake opsporingsvergunningen aardwarmte 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen van de provincie 
Zuid-Holland inzake drie aanvragen voor opsporingsvergunningen 
aardwarmte; 

2. In te stemmen met bijgaande gezamenlijke reactie van de gemeenten 
in de Duin- en Bollenstreek. 

3. de burgemeester van Teylingen aan wethouder H. Hooij het volmacht 
te verlenen voor het (mede-)ondertekenen van bijgevoegde 
gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 



Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft drie aanvragen 
voor opsporingsvergunningen aardwarmte in onze regio ontvangen. EZK neemt 
de drie aanvragen in behandeling en beoordeelt die op grond van de 
Mijnbouwwet. Conform de Mijnbouwwet worden de aanvragen ter advisering 
voorgelegd aan onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-
Holland heeft de betreffende gemeenten verzocht om voor 21 september 2020 
te reageren op haar concept adviezen. Om hun reacties kracht bij te zetten, 
hebben de portefeuillehouders duurzaamheid van de Duin- en Bollenstreek 
bijgaande gezamenlijke reactie opgesteld. 
  
Besloten wordt kennis te nemen van bijgaande concept adviezen van de 
provincie Zuid-Holland inzake drie aanvragen voor opsporingsvergunningen 
aardwarmte en bijgaande gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 343445 

Onderwerp Adviezen regiodag Holland Rijnland 16 september 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlagen 1 en 4) over de onderstaande 
twee portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 16 september 2020 
van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
 1. PHO Economie en Leefomgeving 
 2. PHO Maatschappij en Jeugd 
  

Samenvatting Op woensdag 16 september 2020 vindt het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij en Jeugd en het portefeuillehoudersoverleg Economie en 
Leefomgeving van het samenwerkingdsorgaan Holland Rijnland via Microsoft 
Teams plaats. 
Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de verschillende 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-144864 - 342189 

Onderwerp Beantwoording SV Regiotaxi 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de Schriftelijke Raadsvragen gesteld door het CDA op 13 
augustus 2020 over "Stopzetten taxivergoeding wegens weinig gebruik" vast te 
stellen. 

Samenvatting Op 13 augustus 2020 heeft het CDA Schriftelijke Vragen gesteld aan het College 
van B&W over het stopzetten van de taxivergoeding wegens weinig gebruik. Dit 
naar aanleiding van 2 krantenartikelen in het Leidsch Dagblad waarin het 
verhaal van een inwoner wiens taxivergoeding was stopgezet, wordt uitgelicht. 
 De 20 vragen zijn beantwoord en worden ter besluitvorming aangeboden aan 
het College van Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127301 - 343155 

Onderwerp Vaststelling Bestemmingsplan Rijksstraatweg 47, Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 47, Sassenheim’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2020TEY02007-VA01 ongewijzigd vast te 
stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
 
 



  

Samenvatting  
In mei 2003 is door de gemeente Sassenheim een omgevingsvergunning (met 
kenmerk BA.02.49) verleend voor het bouwen en gebruiken van een kantoor op 
het perceel Rijksstraatweg 47 te Sassenheim. De vergunning werd verleend in 
afwijking van het toenmalig vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 
Sassenheim- Zuid'. In de daaropvolgende herziening 'Bedrijventerrein 
Sassenheim- Zuid, 1e herziening' is deze vergunning verwerkt, door het 
opnemen van een functieaanduiding 'kantoor' voor het perceel Rijksstraatweg 
47. Sinds 20 september 2012 geldt het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 
Teylingen'. In dit vigerende bestemmingsplan is de functieaanduiding 'kantoor' 
per abuis niet opgenomen. De eigenaar van het pand heeft de gemeente hierop 
geattendeerd en verzocht deze omissie te herstellen omdat het pand is 
ontworpen en gebouwd als kantoorpand, het pand altijd als zodanig is gebruikt 
en het ook de intentie is dat gebruik voort te zetten. In voorliggend 
bestemmingsplan voor het perceel Rijksstraatweg 47 wordt daarom de 
functieaanduiding 'kantoor' weer opgenomen op de verbeelding en in de regels. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 28 mei 2020 tot en met 
woensdag 8 juli 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen 
zienswijzen ingediend tegen het plan. Besloten wordt om het bestemmingsplan 
'Rijksstraatweg 47, Sassenheim met identificatiecode NL.IMRO.1525. BP2020 
TEY02007-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121567 - 329341 

Onderwerp Starten bestemmingsplanprocedure ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 
63, Sassenheim" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de beantwoording van de vooroverlegreacties vast te stellen; 
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 63, 

Sassenheim" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2020SAS03009-
ON te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake starten bestemmingsplanprocedure 
ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 63, Sassenheim" vast te 
stellen en aan de Commissie Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting In september 2017 heeft initiatiefnemer stedenbouwkundige randvoorwaarden 
meegekregen om het perceel Rijksstraatweg 63 in Sassenheim te 
herontwikkelen. Op 13 april 2018 is hiervoor een aangepast plan ingediend bij 
de gemeente Teylingen. Het voornemen is om het bedrijfsperceel Rijksstraatweg 
63 in Sassenheim in noordoostelijke richting uit te breiden door het realiseren 
van een bedrijfspand. Daarnaast zullen in noordoostelijke richting, op een 
afstand van ten minste 30 meter, drie vrijstaande woningen worden gebouwd. 
Hiertoe zal de bestaande bedrijfswoning worden gesloopt. Het aangepaste plan 
is op belangrijke onderdelen in overeenstemming gebracht met het 
stedenbouwkundig advies van stedenbouwkundig bureau Wissing. 
 
Het plangebied valt binnen bestemmingsplan "Sassenheim-West" en heeft de 
bestemming 'Agrarisch' met functieaanduiding 'bollenteelt'. Dit perceel is 
vanwege de ligging in stedelijk gebied tussen bedrijven, sportcomplex 
Roodemolen en woningen niet langer geschikt voor een bollenteeltbedrijf. Van 
bollengrondcompensatie is in dit geval geen sprake, omdat deze locatie in de 
provinciale verordening niet is aangeduid als bollenteeltgebied en geen 
onderdeel uitmaakt van de 2625 hectare eerste klas bollengrond. Bovendien 
liggen de percelen ook niet in het werkingsgebied van de GOM, er is namelijk 
sprake van binnenstedelijk gebied. De gewenste ontwikkelingen passen niet 
binnen het geldende bestemmingsplan, daarom is een herziening van 
bestemmingsplan "Sassenheim-West" op deze locatie noodzakelijk.  
 
Op 19 mei 2020 heeft het college besloten om de procedure voor het 
voorontwerpbestemmingsplan te starten door het voorontwerpbestemmingsplan 
ter inzage te leggen voor inspraak en voor te leggen aan de wettelijke 
overlegpartners. Het vooroverleg en de inspraakperiode is nu voorbij. Er zijn 
enkele vooroverlegreacties ingediend en geen inspraakreacties ontvangen. 
Daarnaast is advies ontvangen van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). 
Naar aanleiding van de vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en het advies van de ODWH is de toelichting aangepast. Het 
ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. 
 
Besloten wordt om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 
"Rijksstraatweg 63, Sassenheim" te starten door het ontwerpbestemmingsplan 
ter visie te leggen en de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-145668 - 339306 

Onderwerp Deelname Teylingen aan rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
(CmK3). 
2. Te kiezen voor een jaarlijks matchingsbedrag van € 29.278,-- op basis van € 
0,79 per inwoner. 
3. Bijgevoegde verklaring te ondertekenen. 

Samenvatting Sinds 2013 nemen de basisscholen van Teylingen deel aan de rijksregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de periode 2021-2024 heeft het Rijk een 
nieuwe regeling opgesteld. Met deze regeling, het CmK3, stelt het Rijk voor de 
duur van vier jaar stimuleringssubsidies beschikbaar voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten, zodat kwalitatief goede cultuureducatie wordt 
aangeboden. Hoofddoel van deze regeling is de kwaliteit van het 
cultuuronderwijs op scholen te versterken door het stimuleren van duurzame en 
intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector. CmK3 
biedt extra ruimte voor gelijke kansen voor alle kinderen in Holland Rijnland, 
speelt in op het nieuwe curriculum en verbindt binnen- en buitenschools 
leren. De ingeslagen ontwikkeltrajecten van CmK1 en CmK2 worden voortgezet 
en daarnaast wordt het programma uitgebreid met buitenschoolse activiteiten, 
bijvoorbeeld 'Verwonder om de Hoek', waarin kinderen de kans krijgen actief, 
creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Kunstgebouw (Provinciale 
organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland) vraagt 
voor de deelnemende gemeenten in de regio Holland Rijnland subsidie aan bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De bijdrage per deelnemende 
gemeente wordt door het FCP gematcht. Hiervoor moet een verklaring door het 
college worden ondertekend. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


