
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 18 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-20-110454 - 277522 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen omtrent zwerfafval stationsgebied en McDonald's 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen Zwerfvuil bij en in de 
omgeving van het station Sassenheim als gevolg van het niet tijdig legen van de 
afvalbakken door McDonald’s d.d. 15 januari 2020, ingediend door Sybrinne de 
Vries (CDA) vast te stellen. 
 
  

Samenvatting De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over toename van 
zwerfafval rondom het stationsgebied in Sassenheim als gevolg van het niet 
tijdig legen van de afvalbakken door McDonald's. Besloten wordt de 
beantwoording van deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112219 - 276652 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 11 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. 11 februari 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111378 - 269880 

Onderwerp Verkoop woning Leidsevaart 3 en 3a 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De woning gelegen aan de Leidsevaart 3 en 3A te Voorhout te verkopen 
alsmede  
2. In te stemmen met voorwaarden zoals vastgelegd in de overeenkomst d.d. 16 
januari 2020. 

Samenvatting Ten behoeve van de uitbreiding van Sportpark Elsgeest is in 2017 de woning 
met omliggende graslanden gekocht. Een groot deel van deze gronden wordt 
gebruikt bij de uitbreiding van het Sportpark. Een deel van de grond is in 2018 
verkocht aan de Provincie Zuid Holland voor de wijzigingen aan de N444. De 
woning is niet meer nodig voor andere doeleinden dan wonen en is daarom te 
koop gezet bij een makelaar die een koper heeft aangebracht. De tijdelijke 
bewoners van het huis zullen medio april 2020 vertrekken. Besloten wordt om in 
te stemmen met de verkoop van de woning gelegen aan de Leidsevaart 3 en 3A 
te Voorhout en met de voorwaarden van de overeenkomst van 16 januari 2020. 
  



  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112831 - 273303 

Onderwerp Financiele doorkijk 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief. 
2. Bijgevoegde brief te delen met de gemeenteraad. 

Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de financiele stand van zaken binnen de 
werkorganisatie HLTsamen en deelt deze met de gemeenteraad. In de brief 
wordt een eerste beeld geschetst over de financiele stand van zaken aan de 
start van 2020. Hierin komt terug welk resultaat HTLsamen over 2019 verwacht 
terug te kunnen geven aan de gemeenten en welke bedragen HLTsamen in 2020 
aan de gemeenten verwacht te gaan vragen voor nieuwe taken en inflatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-108778 - 264060 

Onderwerp Raadsbrief 2e evaluatie informatieplicht 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief d.d. 18 februari 2020 inzake de evaluatie van de 
actieve informatieplicht vast te stellen. 

Samenvatting In de raadsvergadering van 20 december 2018 heeft de raad destijds een motie 
aangenomen waarin: “Het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen 
hoe het college op 
een betere manier invulling wil geven aan actieve informatieplicht”. Deze 
opdracht heeft geresulteerd in een raadsbrief “actieve en passieve 
informatieplicht” waarmee het college een betere (actieve) 
informatievoorziening  wil bereiken. De raadsbrief werd besproken in de 
commissie DEB van 13 maart 2019. In de commissie DEB is afgesproken na 6 
maanden te evalueren en de vorderingen te bespreken. In de raadsbrief van 28 
augustus 2019 verscheen de eerste evaluatie. In de vergadering van de 
commissie DEB van 16 oktober 2019 werd deze evaluatie besproken. Daarbij 
werd o.a. besloten na 6 maanden opnieuw de voortgang te evalueren. In deze 
hierbij gevoegde 2e evaluatie beschrijven we de stappen die in de afgelopen 
periode zijn gezet en maatregelen die zijn genomen. Hiermee kunnen we 
opnieuw de mening van de raadsleden vernemen over de invulling door het 
college van de informatieplicht.  Het biedt ook de mogelijkheid kennis te 
nemen van suggesties voor aanvullende stappen of bijstelling van genomen 
maatregelen. 
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111448 - 275473 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over een door de gemeente op te stellen 
woonzorgvisie als uitvloeisel van de Actielijn Wonen als onderdeel van het 
Programma Langer Thuis en de Nationale woonagenda 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over een door de 
gemeente op te stellen woonzorgvisie als uitvloeisel van de Actielijn Wonen als 
onderdeel van het Programma Langer Thuis en de Nationale woonagenda, d.d. 
24 januari 2020  van Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra (beiden CDA) vast te 
stellen.   



Samenvatting De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over een door de 
gemeente op te stellen woonzorgvisie als uitvloeisel van de Actielijn Wonen als 
onderdeel van het Programma Langer Thuis en de Nationale 
woonagenda. Besloten wordt de beantwoording van deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-110667 - 270185 

Onderwerp Schriftelijke vragen (PvdA): onderzoek banenstelvarianten Schiphol 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het onderzoek 
banenstelselvarianten Schiphol, ingediend op 16 januari door de PvdA, vast te 
stellen. 

Samenvatting De PvdA heeft vragen gesteld over het onderzoek dat eind 2019 door Schiphol is 
uitgevoerd naar het gebruik van het huidige banenstelsel en het gebruik van 
(eventuele) nieuwe banenstelsels. Voorgesteld wordt de beantwoording van 
deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112817 - 273267 

Onderwerp Overheveling deel van budget binnen team Toezicht en Handhaving 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Structureel €15.000,-- over te hevelen binnen het programma "prettig wonen 
voor iedereen" van de post Inhuur voor personeel bij BWT naar de post inhuur 
voor personeel van Koudenhoorn. 
  

Samenvatting In het verleden zijn de havengelden op Koudenhoorn, Zwanburgerpolder en 
Tengnagel in de zomermaanden opgehaald met inschakeling eerst van 
ingehuurde studenten, de laatste jaren via de inhuur van Flexteam. De inhuur 
van Flexteam (periode van 4 à 5 maanden) is telkens gedaan middels een apart 
collegevoorstel omdat de kosten daarvan niet zijn opgenomen in de 
begroting. Voor 2020 is uitbreiding van de boa-formatie gefiatteerd  door de 
gemeenteraad. Hiermee moet o.a. toezicht en handhaving op Koudenhoorn 
worden geintensiveerd tijdens het drukke zomerseizoen. Maar ook het 
havengeld moet nog steeds opgehaald worden. Juist ook omdat we goede 
ervaringen hebben met het Flexteam en deze dit kunnen doen voor een beperkt 
bedrag (€15.000,--), is het voorstel om hen hiervoor opnieuw in te schakelen.  
Zo houden we boa-capaciteit over om juist extra toezicht en handhaving in te 
plannen op Koudenhoorn. Financieel kan dit worden opgelost binnen de 
bestaande budgetten voor het team Toezicht en Handhaving. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


