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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-21-165398 - 403071 

Onderwerp Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) locatie “Nieuw Boekhorst” te 
Voorhout door de raad ex artikel 4 Wvg 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, 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. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van 9 februari 2021 tot het voorlopig aanwijzen van 
percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van 
toepassing is. 

2. De “Nota van beantwoording zienswijzen voorkeursrecht Nieuw 
Boekhorst” vast te stellen. 

3. Te concluderen dat de percelen als bedoeld onder 1 in een eerdere 
aanwijzing ex artikel 5 Wvg (besluit d.d. 5 februari 2009) betrokken 
zijn geweest, die vooraf is gegaan door een voorlopige aanwijzing ex 
artikel 6 Wvg door burgemeester en wethouders van eind 2008. De 
eerdere aanwijzing is vervallen na de werkingsduur van drie jaar, 
derhalve op 5 februari 2012. 

4. Op grond van artikel 4 Wvg de percelen, zoals aangegeven op de bij 
dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale 
tekening met nummer TK30441187-02 en op de perceelslijst met 
kenmerk PL30441187-02, aan te wijzen als percelen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 

Samenvatting Op 9 februari 2021 heeft het college een voorlopig gemeentelijk voorkeursrecht 
gevestigd op twee percelen gelegen in het plangebied Nieuw Boekhorst. 
Daarnaast is een concept-raadsvoorstel ter inzage gelegd om het voorkeursrecht 
definitief te maken. De zienswijze die daartegen is ingediend geeft geen 
aanleiding om het raadsvoorstel aan te passen. Het college besluit om de raad 
voor te stellen om definitief een voorkeursrecht op voornoemde percelen te 
vestigen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168290 - 403617 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 9 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 9 maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166282 - 400187 

Onderwerp Verlenging overeenkomst leerlingenvervoer Noot 2021 - 2023 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De overeenkomst met Noot Touringcar Ede B.V. betreffende het 
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer met twee jaar te verlengen van 1 
augustus 2021 t/m 31 juli 2023. 

Samenvatting Sinds 2019 hebben de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en 
Noordwijk een overeenkomst met Noot Personenvervoer voor de uitvoering van 
het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. In artikel 2, tweede lid van de 
overeenkomst wordt de gemeente als opdrachtgever de mogelijkheid geboden 
om eenzijdig de overeenkomst te verlengen met twee keer twee jaar.  Besloten 
is dat de overeenkomst met Noot met twee jaar verlengd wordt, omdat zo de 
rust binnen het vervoer behouden wordt en de kosten voor het vervoer niet 
verder stijgen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-007917 - 402759 

Onderwerp Stand van zaken projectplan in de Geest van Els 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief 'stand van zaken projectplan in de Geest van Els' 
vast te stellen.  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief 'stand van zaken projectplan in de Geest van Els' 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang betreffende de 
herinrichting van sport- en recreatiepark Elsgeest. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-117882 - 402056 

Onderwerp Nota Volksgezondheid 2021-2024 

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. De beleidsnota volksgezondheid 
‘Teylingen positief gezond’ 2021 – 
2024 vast te stellen. 

2. Voor de uitvoering van de nota 
‘Teylingen positief’ gezond, 
gedurende de periode 2021 – 
2023, jaarlijks 57.600 euro uit de 
algemene reserve te onttrekken 
en de bijbehorende 
begrotingswijzing vast te stellen. 

Samenvatting Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) dienen gemeenten vierjaarlijks 
hun lokale nota volksgezondheidsbeleid uit te brengen. Deze 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 gaat bij dit gedachtegoed niet alleen om de lichamelijke 
kanten van gezondheid, maar vooral ook om het vermogen je aan te passen, om 
welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. Belangrijk 
daarbij is dat niet iedereen in de omstandigheden leeft om zelf gezonde keuzes 
te maken en de dagelijkse verleidingen te weerstaan. Sommige mensen hebben 



daarvoor te weinig grip op hun gezondheid en missen het vermogen om die grip 
te vergroten. 
 
Met de nieuwe nota wordt gezondheid breed op de agenda gezet. De oorzaken 
die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, overstijgen vaak het 
gezondheidsdomein. Dit vraagt om samenhang en afstemming van 
beleidsmaatregelen en activiteiten over de verschillende domeinen heen (zoals 
het sociaal, fysiek en zorgdomein). De inzet is om vanuit dat brede perspectief 
de gezondheid van burgers te verbeteren, van 0 tot 100, over de grenzen van 
beleidsdomeinen heen. Aangezien het gaat om verandering van leefstijl, is een 
lange termijn inzet nodig. 
Naast de landelijke nota Volksgezondheid zijn er ook andere ontwikkelingen 
waarbij onze gemeente aansluit, zoals het Nationaal Preventieakkoord, het 
Nationaal Sportakkoord en de Omgevingswet. In het kader van het sportakkoord 
en het preventie akkoord is met verschillende partijen gesproken over het 
integraal en samen oppakken van het thema vitaliteit. Het hieruit vloeiende 
akkoord “van Sportakkoord naar Vitaliteitsplan” is inmiddels door veel 
maatschappelijke spelers ondertekend. Een kerngroep pakt inmiddels de 
uitvoering op. Met de beleidsnota ‘Teylingen positief gezond’ willen we 
nadrukkelijk bij deze beweging aansluiten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169152 - 401687 

Onderwerp Extra externe inzet voor project "Van Maatwerk naar Algemeen" 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. € 26.000,— beschikbaar te stellen voor de inhuur van een externe kracht voor 
20 uur per week voor de uitvoering van de opdracht "van maatwerk naar 
algemeen". 
  

Samenvatting Gemeenten willen dat inwoners in een kwetsbare situatie gezond en 
veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of 
terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene 
voorzieningen kunnen hierbij helpen. Om voor ondersteuning via een 
maatwerkvoorziening in aanmerking te komen is een indicatiestelling nodig, 
want maatwerkvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor iedereen. Algemene 
voorzieningen zijn dat wel. Ze zijn bovendien laagdrempelig, toegankelijk en 
dicht bij de inwoners. Ze vormen een solide basis voor ontmoeting, 
ondersteuning, informatie en advies. Algemene voorzieningen zijn dus vanuit 
preventief oogpunt van belang. Daarom wil de gemeente inzetten op een 
verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar laagdrempelige algemene 
voorzieningen. 
Ten aanzien van het dossier "Van maatwerk naar algemeen"‘ is het voorstel om 
extra uren in te huren en hiervoor € 26.000,- beschikbaar te stellen. 
De verwachte inhuurkosten bedragen voor de drie HLT-gemeenten € 52.000,- 
.De kosten bedragen voor Lisse en Hillegom ieder € 13.000,- en voor Teylingen 
€ 26.000,-. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168820 - 400640 

Onderwerp Reactie uitnodiging Regietafel Haarlemmermeer 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde brief over deelname aan de Regietafel Bollenstreek - 
Haarlemmermeer aan het college van de gemeente Haarlemmermeer vast te 
stellen. 

Samenvatting Een goede ontsluiting van de noordelijke Duin- en Bollenstreek is belangrijk. 
Onlangs is op initiatief van de provincie Zuid-Holland gestart met een traject die 
multimodale toekomstbestendige oplossingen voor de korte, middellange en 
lange termijn genereren voor de ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek. Deze 
aanpak past uitstekend in het lange termijnbeeld dat Holland Rijnland de 
komende maanden afrond als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen (Regionale 
Omgevingsagenda) en mobiliteit (Regionale Strategie Mobiliteit).  
In de stuurgroep Mobiliteitsoplossingen Noordelijke Duin- en Bollenstreek 
(MND&BS) is afgesproken eerst een beeld te krijgen van de belangen van Zuid- 
Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten voor er met Noord-Hollandse partijen 
wordt gesproken. Om die reden komt de uitnodiging van de gemeente 
Haarlemmermeer te vroeg. In de reactie stellen we voor om eind april een 

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/aan-slag-met-lokaal-preventieakkoord
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/aan-slag-met-lokaal-sportakkoord


eerste bestuurlijke regietafel te organiseren. 
Het college besluit om de brief over deelname aan de Regietafel Bollenstreek-
Haarlemmermeer aan het college van de gemeente Haarlemmermeer vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


