BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

19 mei 2020

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; 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
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Z-20-127873 - 304115
Onderzoek haalbaarheid invoeren toeristenbelasting
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Kennis te nemen van de bevindingen en het advies van het
onderzoeksrapport “Haalbaarheid invoering toeristenbelasting 2021”.
2. In te stemmen met het voorstel om in afwijking van het door uw raad
aangenomen amendement d.d. 7 november 2019 waarmee de begroting 20202023 is vastgesteld niet per 1 januari 2021 toeristenbelasting in te voeren,
omdat vanwege de COVID-19 crisis het vereiste overleg met stakeholders niet
heeft kunnen plaatsvinden.
De raad heeft bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2020 – 2023 op
7 november 2019 het amendement “toeristenbelasting” aangenomen. In dit
amendement geeft de raad de opdracht aan het college om de haalbaarheid van
het invoeren van toeristenbelasting te onderzoeken samen met de betrokken
stakeholders, om te komen tot een voorstel van invoering van
toeristenbelasting. Het onderzoeksbureau Legitiem heeft een
haalbaarheidsonderzoek naar het invoeren van toeristenbelasting, op basis van
een bureauonderzoek, uitgevoerd. Door het uitbreken van de COVID- 19 crisis
is het niet gelukt om samen met de stakeholders te komen tot een voorstel voor
het invoeren van toeristenbelasting. De stakeholders hebben aangegeven dat
hun bedrijfsvoering op het moment van veldonderzoek belangrijker was. De
input vanuit de informatie bijeenkomst met de stakeholders op 4 maart 2020
is verwerkt in het rapport en toegevoegd als bijlage aan dit voorstel (bijlage 2).
Het advies vanuit dit bureau onderzoek luidt als volgt: Invoering van de land- en
watertoeristenbelasting is binnen de gemeente Teylingen juridisch en
bedrijfseconomisch beschouwd haalbaar. Legitiem adviseert de gemeente
Teylingen om een goede afweging te maken bij eventuele invoering van de
heffing van toeristenbelastingen en deze beslissing niet louter te baseren op
bedrijfseconomische gronden. Daarmee de invoering van de toeristenbelastingen
uit te stellen tot 1 januari 2022.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-126001 - 305259
Schriftelijke vragen VVD over lokale media
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Communicatie
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over Lokale media
d.d. 23 april 2020 door VVD vast te stellen.
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over ondersteuning van de lokale media in
Teylingen.
Voorgesteld wordt om de bijgevoegde beantwoording van deze schriftelijke
vragen vast te stellen
en aan de gemeenteraad te doen toekomen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-127312 - 305601
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 19 mei 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 12 mei 2020 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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-120121 - 288306
Raadsbrief 5G
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Beleid en Advies
De bijgevoegde raadsbrief inzake 5G-ontwikkelingen vast te stellen.
Met de komst van het 5G-netwerk krijgt iedere gemeente daarmee te maken.
De raad van Teylingen heeft hierover vragen gesteld aan het college. Via deze
raadsbrief en enkel bijlagen informeert het college de raad uitgebreid over deze
ontwikkeling, de nieuwe taken die daar uit volgen, en de risico's en kansen van
de komst van dit nieuwe netwerk. Besloten wordt om de raadsbrief inzake 5Gontwikkelingen vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-124674 - 304553
Beantwoording schriftelijke vragen VVD betreffende Ruim baan voor drive-in
Bios
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM vergunningen
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: Ruim baan voor
drive-in bios d.d. 20 april 2020 van de raadsleden Monique de la Rie en Robin
Konings (VVD) vast te stellen.
De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de
coronamaatregelen bij evenementen.
Het college stelt de beantwoording vast.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-128060 - 304524
Financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Onder voorbehoud van instemming van de raad, de
“Beleidsregels financiële steun maatschappelijke
organisaties vanwege coronacrisis 2020 gemeente
Teylingen” vast te stellen.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel
waarin de raad voorgesteld wordt om:
1. Een Teylingen steunfonds in te stellen voor
maatschappelijke organisaties die in
financiële problemen zijn gekomen door de
coronacrisis.
2. Daarvoor maximaal € 650.000,- beschikbaar
te stellen, dit voorshands te dekken uit de
algemene reserve en de bijbehorende

begrotingswijziging vast te stellen
3. In de stemmen met de “Beleidsregels
financiële steun maatschappelijke
organisaties vanwege coronacrisis 2020
gemeente Teylingen” voor de besteding van
dit steunfonds die door het college onder
voorbehoud zijn vastgesteld.
Samenvatting

Besluit

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

Het is iedereen duidelijk dat het coronavirus ons leven stevig raakt. De crisis
raakt de continuïteit en liquiditeit van vele bedrijven en ook die van non-profit
maatschappelijke organisaties. Non-profit maatschappelijke organisaties in de
sport-, cultuur- en welzijnssector zijn van groot belang voor de sociaal
maatschappelijke infrastructuur in Teylingen, waarin met elkaar wordt gewerkt
aan een toekomstbestendige, inclusieve samenleving in Teylingen. Ondanks
diverse maatregelen die het Rijk en koepelorganisaties hebben afgekondigd is
het mogelijk dat er acute liquiditeitsproblemen ontstaan bij maatschappelijke
organisaties. Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van faillissement of
tot het voorgoed moeten beëindigen van activiteiten, stelt het college aan de
raad voor een Teylingen steunfonds in te stellen. Voor het regelen van de
procedure om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage stelt het
college beleidsregels vast. Dit laatste onder voorbehoud van instemming van de
raad. De bijdrage wordt verleend op basis van solidariteit en vertrouwen. De
gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-123423 - 295039
Regionale Omgevingsagenda 2040 'Aan de slag met Hart van Holland'
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming
aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland 2040 vast te stellen als
inbreng van de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap van
Rijnland in de:
a. Regionale Omgevingsagenda van de NOVI voor Zuid West Nederland;
b. De provinciale Omgevingsvisie;
c. De lokale Omgevingsvisies van de deelnemende gemeenten;
2. Verdere uitwerking te geven aan versterking van de vijf genoemde
potentiegebieden:
a. ESA-ESTEC Space Campus;
b. A44 Zone Sassenheim & Poort Kagerplassen;
c. Knoop Hoogmade;
d. Innovatieve hub A4-N11 Heineken;
e. Leiden Bio Science park e.o. - spoorzone;
3. De verdere uitwerking van de Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland
2040 onder te brengen in het werkprogramma (2019-2023) van Holland
Rijnland:
a. Gebiedsgericht de uitwerking van de vijf potentiegebieden;
b. Thematisch: verdere uitwerking op de thema's economie en mobiliteit voor
het 'daily urban system' van het Hart van Holland gebied.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

In de eerste helft van 2017 is de 'regionale agenda voor de Omgevingsvisie
2040 Hart van Holland' door de raad vastgesteld. De nu voorliggende Regionale
Omgevingsagenda Hart van Holland 2040 is het resultaat van deze uitwerking en
verdieping. De gemeenten hebben, in overleg met het Hoogheemraadschap van
Rijnland, besloten om aan te sluiten bij de systematiek van de Nationale
Omgevingsagenda (NOVI) en hebben de uitwerking gedaan in de vorm van een
Regionale Omgevingsagenda voor Hart van Holland 2040. Besloten wordt om
aan de raad voor te leggen om de Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland
2040 vast te stellen als inbreng; verdere uitwerking te geven aan de vijf
genoemde potentiegebieden en verdere uitwerking van de Regionale
Omgevingsagenda onder te brengen in het werkprogramma van Holland
Rijnland.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-111739 - 302212
Ontwerp Afvalstoffenverordening Teylingen 2020
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Gelet op het dd. 12 maart 2020 vastgestelde afvalbeleid te besluiten
de ontwerpafvalstoffenverordening vanaf de dag na bekendmaking
voor zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

In 2010 is de Afvalstoffenverordening Teylingen 2010 vastgesteld. Er is in 2015
een nieuwe model afvalstoffenverordening vastgesteld door de VNG. Op 1
januari 2021 wordt de nieuwe afvalinzamelmethodiek ingevoerd, met
beloningssysteem. Het is gewenst om dan over een actuele op de praktijk
afgestemde afvalstoffenverordening te beschikken.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-105216 - 302871
Eenmalige subsidieaanvraag bijdrage uitbreiding Biljartcentrum Agnes te
Voorhout
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Een eenmalige subsidie van maximaal € 180.000 te verlenen aan
Biljartvereniging Agnes ( hierna te noemen als B.V. Agnes) te Voorhout voor de
uitbreiding van haar verenigingsaccommodatie;
2. In te stemmen met de (concept)subsidiebeschikking.

Samenvatting

De nota 'Sport en Bewegen' (hierna te noemen sportnota) is in december 2017
door de raad vastgesteld. B.V. Agnes heeft op basis van de sportnota een
subsidiebedrag van € 180.000,- aangevraagd voor 2020.
B.V. Agnes wil haar verenigingsaccommodatie uitbreiden, verduurzamen en
multifunctioneel inzetten voor de leden en inwoners uit Teylingen. Op basis van
het toetsingsmodel, welke wordt gehanteerd voor het beoordelen van de
aanvraag, komt B.V. Agnes hiervoor in aanmerking. Na een positief besluit en
beschikking zal de vereniging direct aanvangen met de werkzaamheden om zo
voor 1 september gereed te zijn.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-119230 - 301854
Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 en voor het uitgangspunt om de begroting 2020 te
respecteren en nieuwe wensen van de deelnemers te honoreren zonder tot een
kostenverhoging te komen.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de raad
voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2021 van de Omgevingsdienst
West-Holland, middels bijgevoegde brief. Besloten wordt om het bijgevoegde
raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-121567 - 301368
Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan
"Rijksstraatweg 63, Sassenheim"
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

1. het voorontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 63, Sassenheim"
vast te stellen;
2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg
63, Sassenheim" met identificatiecode
NL.IMRO.1525.BP2020SAS03009-VO01 te starten door het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en
het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners te starten
overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening;
3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan
"Rijksstraatweg 63, Sassenheim" vast te stellen en aan de Commissie
Ruimte aan te bieden.
In september 2017 heeft een initiatiefnemer stedenbouwkundige
randvoorwaarden meegekregen om het perceel bij Rijksstraatweg 63 in
Sassenheim te herontwikkelen. Op 13 februari 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
noordwestelijke richting, op een afstand van ten minste 30 meter,
drie vrijstaande woningen worden gebouwd. Hiertoe zal de bestaande
bedrijfswoning worden gesloopt. Op 5 april 2018 is per mail ambtelijk
aangegeven dat het aangepaste plan op belangrijke onderdelen in
overeenstemming is gebracht met het stedenbouwkundig advies van
stedenbouwkundig bureau Wissing. Daarbij is aangegeven dat de
voorbereidingen voor het opstellen van een bestemmingsplan konden worden
gestart.
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. De
gewenste ontwikkelingen passen niet binnen de regels van het huidige
bestemmingsplan, daarom is een herziening van bestemmingsplan "SassenheimWest" op deze locatie noodzakelijk. Na april 2018 is in opdracht van de
initiatiefnemer een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en zijn de daarbij
behorende omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Een landschappelijk
inpassingsplan maakt hier onderdeel van uit.
Besloten wordt om de inspraakprocedure en het wettelijke vooroverleg voor het
voorontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 63, Sassenheim" te starten en de
raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

