BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

16 februari 2021

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
Onderwerp

Z-21-165459 - 395040
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 9 februari 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 9 februari 2021 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-134375 - 390439
Voorlopige uitkomsten participatie energietransitie "Maatschappelijke
Haalbaarheid"
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake Uitkomsten participatie energietransitie concept
"Analyse maatschappelijke Haalbaarheid" vast te stellen (bijlage 1).
In oktober 2020 is gestart met het participatietraject voor de Regionale
Energiestrategie (RES), Lokale Energiestrategie (LES) en Transitievisie Warmte
(TVW), kortom de energietransitie. De resultaten van de eerste fase van dit
participatietraject zijn verwoord in de concept "Analyse maatschappelijke
haalbaarheid". Voorbeelden van deze resultaten zijn;
- Inwoners van Teylingen zijn zich bewust van Klimaatverandering en voelen
zich verantwoordelijk;
- Inwoners van Teylingen hechten waarde aan beschikbaarheid en
betaalbaarheid van energie;
- Er is behoefte aan intensieve participatie in kleinere gezelschappen;
- Er is weerstand tegen windmolens en zonneweides, de nadruk ligt bij
windmolens;
- Inwoners van Teylingen geven aan isoleren de eerste stap te vinden richting
een aardgasvrije woning;
- Er is behoefte aan duidelijkheid over het aardgasvrij maken van wijken.
Met bijgevoegde raadsbrief informeren we de raad over de eerste fase van het
participatietraject.
Besloten wordt om: Bijgevoegde raadsbrief inzake Voorlopige uitkomsten
participatie energietransitie "Analyse maatschappelijke Haalbaarheid" vast te
stellen (bijlage 1).
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-166663 - 393082
Verplichte afdracht pensioenpremie structureel overwerk Buitendienst
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Personeel en Organisatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

1. In te stemmen met het toekennen van een eenmalig budget van €
71.000 ter betaling van achterstallige pensioenpremie voor
structureel overwerk bij de buitendienst.
2. In te stemmen om het werknemersdeel pensioenpremie van €
20.000 niet op de werknemers te verhalen.
In 2019 is vastgesteld dat over de periode van 2017 tot medio 2019 de
verplichte afdracht van ABP-premie voor structureel overwerk bij de buitendienst
niet heeft plaatsgehad. In 2019 is hiervoor gecorrigeerd.
In 2020 is er onderzoek gedaan naar afdracht van deze pensioenpremies voor
de jaren 2006 tot en met 2016. Uit dit onderzoek blijkt dat over de jaren 2006
tot en met 2008 geen administratieve gegevens meer beschikbaar zijn.
Voor de jaren 2009 tot en met 2016 is op persoonsniveau nagegaan wat aan
structureel overwerk is uitbetaald en wat aan af te dragen pensioenpremie
verschuldigd is. Ook voor die jaren blijkt dat over het uitbetaalde structurele
overwerk geen pensioenpremie is afgedragen. Het totaalbedrag bedrag is
opgebouwd uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Voor het verhalen
van het werknemersdeel geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Het college
besluit om het werknemersdeel, € 20.000, niet te verhalen omdat het grootste
deel van dat bedrag op juridische gronden niet meer kan worden verhaald en
anderzijds omdat werknemers over de periode van 2006 tot 2009 de opbouw
van pensioenrechten mislopen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-166819 - 393648
Vaststellen Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp 2021
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
De raadsbrief 'Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp 2021' vast te stellen.
Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de
ontwikkelingen rondom de prognose Regionale Jeugdhulp 2021.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-165855 - 393278
Beantwoording schriftelijke vragen - Eigenaren van één of meerdere
koopwoningen die zelf in een huurhuis van de woningcorporatie wonen
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de
gemeenteraadsleden S. de Vries, G. Dijkstra (beiden CDA), P. Witteman (PvdA),
P. Verhoeff (Groenlinks), F. Koot (Groen en Leefbaar Teylingen) en D. Piket
(Fractie Piket) over woningbezit door huurders van een sociale huurwoning vast
te stellen.
De gemeenteraadsleden S. de Vries, G. Dijkstra (beiden CDA), P. Witteman
(PvdA), P. Verhoeff (Groenlinks), F. Koot (Groen en Leefbaar Teylingen) en D.
Piket (Fractie Piket) hebben op 28 januari 2021 schriftelijke vragen gesteld over
het woningbezit onder huurders van sociale huurwoningen. Middels dit voorstel
zorgt het college voor beantwoording binnen de gestelde termijn. Besloten wordt
om de beantwoording van de schriftelijke vragen van genoemde
gemeenteraadsleden over woningbezit onder huurders van sociale huurwoningen
vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-163806 - 393419
Kaderbrief RDOG HM
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

De raadsbrief 'Kaderbrief RDOG HM' vast te stellen.

Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de
belangrijkste ontwikkelingen en contouren voor de financiële kaders voor 2022.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164584 - 385859
Voorontwerpbestemmingsplan Veerpolder 53, Warmond
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
‘1e Partiële herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder
53, Warmond’.
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiële
herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond’
met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2020TEY02008‐VO01 te starten
door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor
inspraak en vooroverleg overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiële herziening
Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond’ vast te stellen
en aan de commissie Ruimte aan te bieden.

Samenvatting

Op de locatie Veerpolder 53 in Warmond is volgens het geldende
bestemmingsplan Bedrijventerreinen Teylingen, op een vast aangewezen plek,
een bedrijfswoning toegestaan. De eigenaar van het bedrijfsperceel heeft echter
zonder omgevingsvergunning een bedrijfswoning gebouwd op een andere plek
dan waar volgens het bestemmingsplan een bedrijfswoning is toegestaan. De
plaats waar de bedrijfswoning nu gebouwd is, is uit stedenbouwkundig oogpunt
en vanuit milieuoogpunt wel aanvaardbaar. Er is dus aanleiding om de
bedrijfswoning te legaliseren. Om te komen tot een gelegaliseerde
bedrijfswoning moet als eerste stap het bestemmingsplan worden aangepast.
Met een bestemmingsplanprocedure kan de plek van de bedrijfswoning worden
aangepast overeenkomstig aan de plek van de nu feitelijk gebouwde
bedrijfswoning. De bestemmingsplanprocedure kan in dit geval bestaan uit een
herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Teylingen en dan
specifiek voor de locatie Veerpolder 53. Indien de raad in een latere fase deze
herziening vaststelt, dan kan het legalisatieproces worden vervolgd met een
procedure aanvraag omgevingsvergunning.
Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e
Partiële herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond’. Het
college besluit ook het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure voor dit
voorontwerpbestemmingsplan te starten en de raadscommissie Ruimte te
informeren over dit besluit.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-100074 - 383801
Raadsbrief Uitkomst verkenning Zuidelijke Randweg Voorhout
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Op basis van de onderzoeken te besluiten om geen verder gevolg te geven
aan de realisatie van een Zuidelijke Randweg.
2. Bijgaande raadsbrief inzake verkenning Zuidelijke Randweg Voorhout vast te
stellen.

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van een Zuidelijke Randweg op de
verkeersintensiteiten in en rond Voorhout en met name op de Herenstraat.
Om de uitkomsten van de verkenning te verifiëren en meer gewicht te geven, is
door een verkeerskundig adviesbureau een second opinion uitgevoerd.
De uitkomsten hiervan zijn verwoord in de raadsbrief "Uitkomst verkenning
Zuidelijke Randweg Voorhout". Geconcludeerd wordt dat een Zuidelijke Randweg

weinig effect heeft op het verkeer in en rond Voorhout.
Het college besluit op basis van de onderzoeken geen verder gevolg te geven
aan de realisatie van een Zuidelijke Randweg en de bijgaande raadsbrief inzake
verkenning Zuidelijke Randweg Voorhout vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-155869 - 358737
Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Teylingen ( HUP 2021)
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Teylingen" vast te stellen
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen
Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het besluit
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor),
verplicht jaarlijks een handhavinguitvoeringsprogramma vast te stellen.
Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 (HUP 2021) is een uitwerking van
het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH beleid).
Het HUP 2021 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs
(BWT’ers). De reguliere werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en
bestaan uit het afhandelen van meldingen, toezicht houden op evenementen,
uitvoeren van DHW-controles en het controleren van onder andere de blauwe
zone, afval, hangjeugd, weekmarkt, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige
activiteiten ter bevordering van een prettige leefomgeving.
De reguliere werkzaamheden van de BWT’ers bestaan hoofdzakelijk uit het
afhandelen van meldingen en toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en
strijdig gebruik van gronden en gebouwen. Daarnaast voert het cluster
handhavingsprojecten uit in het kader van o.a. strijdigheden met het
bestemmingsplan.
Voor 2021 geldt dat er veel druk ligt op de BWT’ers, de BOA’s, maar ook de
handhavingsjuristen. Dit komt o.a. door de komst van het coronavirus en de
Omgevingswet.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-166136 - 391085
Bijdrage economische agenda Duin- en Bollenstreek 2021
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Kennis te nemen van het jaarplan 2021 en de begroting 2021 van de
Economic Board Duin- en Bollenstreek, en op basis hiervan vast te stellen dat er
voldoende grond is om de publieke bijdrage aan de business cases middels de
hiervoor bestemde begrotingssubsidie beschikbaar te stellen
2. De afspraken en borging aangaande besteding van de via publieke wegen
beschikbaar gestelde middelen vast te leggen in de overeenkomst ‘Besteding
exploitatiebijdrage 2021’, deze overeenkomst vast te stellen en deze te sluiten
3. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Volten
voor het ondertekenen van de 'overeenkomst besteding exploitatiebijdrage
gemeente'.
De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente het
jaarplan 2021 en een bijbehorende begroting aan. Deze stap wordt conform
afspraken als vastgelegd tussen gemeente en stichting gezet, waarna
deelnemende gemeenten, bij beoordeling dat de voorstellen voldoende
vertrouwen scheppen dat zij bijdragen aan de gestelde doelen, de publieke
bijdrage vrijgeven. Voorgesteld wordt de aangeleverde documenten als

zodoende te beoordelen, op basis hiervan over te gaan tot het vaststellen en
ondertekenen van de ‘Overeenkomst Besteding Exploitatiebijdrage Business
Cases 2021’, en de eerder bij raadsbesluit beschikbaar gestelde bijdrage vanuit
de gemeente vrij te geven.
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

