BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

17 november 2020

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
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-158795 - 366474
Aanpassing Apv Teylingen verbod op carbidschieten
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om: De verordening tot eerste wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Teylingen vast te stellen.
Bij de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen (APV)
eind 2019 was er geen aanleiding om een verbod op carbidschieten op te
nemen. Het carbidschieten is geen traditie in Teylingen. Met het recent
afgekondigde vuurwerkverbod van 13 november jl. bestaat de kans dat het
carbidschieten gezien gaat worden als alternatief voor het afsteken van
vuurwerk. Voor de omgeving kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, nadelige
beïnvloeding van het woon-of leefklimaat, hinder en overlast. Daarnaast heeft
de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangegeven dat carbidschieten
veiligheidsrisico's met zich mee brengt, vooral bij ondeskundig gebruik.
VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie, ziet carbidschieten niet als
veilig alternatief voor vuurwerk. Carbidschieters maakten afgelopen
jaarwisseling vooralsnog maar een klein deel uit van het totale aantal
'vuurwerkslachtoffers', maar dat was bij beperkt gebruik. Bij grootschaliger
gebruik, en daarmee ook ondeskundiger gebruik zal de gezondheidsschade
groter zijn en de druk op de zorg toenemen. Ook de RDOG HM en Politie
ontraden het carbidschieten. Het college wil de raad dan ook voorstellen om de
APV aan te passen door een verbod op carbidschieten op te nemen. Vanwege de
zeer korte voorbereidingstijd wordt het voorstel nagezonden voor de commissie
DEB van 30 november 2020.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157142 - 366210
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 10 november 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 10 november 2020 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-154416 - 364808
Beantwoording raadsvragen CDA inzake goederenmarkt Sassenheim
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester

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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

TM Vergunningen
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen gesteld
door het CDA op 11 oktober 2020 over 'Lege plekken, wachtlijsten en veiligheid
weekmarkt Sassenheim'.

Op 11 oktober 2020 heeft het CDA schriftelijk vragen gesteld aan het college
van B&W over de weekmarkt Sassenheim. De vragen zijn beantwoord en
worden ter besluitvorming aangeboden aan het college van Teylingen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-105341 - 348457
Financierings- en realisatieovereenkomst Noordelijke Randweg Voorhout met
provincie Zuid-Holland
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De “Financierings- en Realisatieovereenkomst Noordelijke Randweg
Voorhout” aan te gaan met de provincie Zuid-Holland.
2. Mandaat te verlenen aan wethouder M. Volten, tot het aangaan en
ondertekenen van de overeenkomst.
Gemeente Teylingen gaat een overeenkomst aan met de provincie Zuid-Holland
om de financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan de Noordelijke
Randweg als onderdeel van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol en de financiële
bijdrage aan de aansluiting van de randweg op de N444 vast te leggen, evenals
de afspraken over de realisatie en het beheer van de aansluiting van de randweg
op de N444.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-109633 - 364280
Adviezen regiodag 18 november 2020 Holland Rijnland
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over de onderstaande drie
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 18 november 2020 van het
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland:
1.PHO Economie en Leefomgeving
2.PHO Maatschappij en Jeugd
3.PHO Bestuur en Middelen
Op 18 november 2020 vindt de regiodag van het samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland plaats in de vorm van een digitaal overleg via Microsoft Teams. Het
college wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten die
verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande
portefeuillehoudersoverleggen:
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen,
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer)
2. PHO Maatschappij en Jeugd
3. PHO Bestuur en Middelen

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-152610 - 363438
Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake taxatie Herenstraat
66-68 Voorhout
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de fractie GroenLinks
over de taxatie aankoop van Herenstraat 66-68 in Voorhout vast te stellen en
voor te leggen aan de raad.

Samenvatting

Er zijn door de fractie GroenLinks vragen gesteld over de taxatie voor de
aankoop van de Herenstraat 66-68 in Voorhout.
De aankoop wordt door het college gezien als zijnde van strategisch belang. De
gemeente zou hiermee de regie krijgen over een strategische plek in het
centrumgebied. Als mogelijke bestemming werden daarbij het vergroten van de
parkeerruimte en het mogelijk realiseren van een sociaal-cultureel centrum
genoemd. Door het beantwoorden van de schriftelijke vragen geeft het college
duidelijkheid over hoe de waardebepaling en de onderhandelingen tot stand zijn
gekomen. Besloten wordt dan ook om de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie GroenLinks over de taxatie voor de aankoop van de
Herenstraat 66-68 in Voorhout vast te stellen en voor te leggen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

