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Zaak / doc nr Z-19-100729 - 243109 

Onderwerp Businesscase Ruïne van Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, 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 de businesscase Ruïne van Teylingen. 
2. Een voorkeur uit te spreken voor scenario 2 als richtingen 

waarbinnen ontwikkeling rond de Ruïne van Teylingen kan 
plaatsvinden. 

3. Het college te verzoeken passende voorstellen voor 
definitieve realisatie ter besluitvorming aan de raad voor te 
leggen. 

   

Samenvatting Na vaststelling van de notitie besluitvorming door de gemeenteraad op 11 juli 
2019 is afgesproken dat de financiële haalbaarheid van de kaders wordt 
onderzocht. Overeengekomen is dat er in de raad van december een eerste 
aanzet tot haalbaarheidsstudie, ofwel ‘businesscase’ wordt voorgelegd met een 
uitwerking van de financiële gevolgen van de vastgestelde kaders. Aan de raad 
worden drie scenario's voorgelegd om hierbinnen de richting te bepalen 
waarbinnen de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen kan plaatsvinden. 
 
Het college besluit om aan de raad voor te leggen om scenario 2 te kiezen als 
richting waarbinnen de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen kan 
plaatsvinden 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102699 - 248819 

Onderwerp Voorstel tot aansluiting bij het Landelijk Samenwerkingsconvenant 
Interventieteams 2017 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Toe te treden tot het Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams 
2017 en bijgevoegd verzoek bij de Minister van Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken in te dienen; 

Samenvatting De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een overheid brede 
verantwoordelijkheid. De gemeente werkt daarbij nauw samen met veel 
partners en hierbij is het delen van informatie essentieel. Om dat mogelijk te 
maken worden samenwerkingsconvenanten afgesloten. Vanuit het 
programmaplan Ondermijning, zoals door de gemeenteraad vastgesteld, worden 
voorbereidingen getroffen voor een aantal integrale projecten in de gemeente 
Teylingen. Samenwerking met de ketenpartners op basis van het LSI-convenant 
is daarbij noodzakelijk. Daarnaast is het voor de gemeente van belang om in de 
toekomst de samenwerking met deze ketenpartners en de benodigde informatie-
uitwisseling geborgd te zien. 
  
  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103322 - 250547 

Onderwerp Integrale handhavingsverordening ISD Bollenstreek 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgvoegd raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 1. de Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 
2019 als volgt vast te stellen. En daarbij akkoord te gaan met: 
-        het toepassen van het concept hoogwaardige handhaving bij de door de 
ISD Bollenstreek uit te voeren taken van de PW, Wmo en Wgs; 
-        de verwoorde visie op handhaving;  
-        de rollen van de ISD Bollenstreek en inwoner bij handhaving; 
-        het voorgestelde verantwoordingsformat. 
2. De handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2015 in te 
trekken. 
 
 
  

Samenvatting De ISD Bollenstreek heeft eerder gesproken met de raad over hun rol en 
betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling. Het gaat hier om handhaving op 
wettelijke taken die de ISD Bollenstreek uitvoert en de controlerende rol van de 
raad daarbij. In dit voorstel vindt u het concept hoogwaardige handhaving, de 
verwoorde visie en het voorgestelde verantwoordingsformat terug. Het gaat om 
een integrale handhavingsverordening waarin de uit te voeren taken van de ISD 
Bollenstreek voor PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs in één 
handhavingsverordening staan beschreven. Bij het opstellen van deze 
verordening is gebruik gemaakt van de omgekeerde modelverordening van 
Stimulansz. 
Via dit voorstel wordt deze verordening ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103621 - 250583 

Onderwerp Aanwijzing vuurwerkvrije zone 2019, tweede aanvulling 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het aanwijzingsbesluit Vuurwerkvrije zones Teylingen 2019 (2e aanvulling) 
vast te stellen. 
  

Samenvatting Ook dit jaar wordt het aantal vuurwerkvrije zones in Teylingen weer uitgebreid. 
Op verzoek van bewoners in de Endepoellaan en Schoonoord wordt een deel van 
deze straten aangewezen. Op verzoek van de beheerders van het Overbosch 
(park/bosgebied) wordt ook deze locatie aangewezen. Tegelijkertijd wordt de 
vuurwerkvrije zone op de locatie Mariënhaven/Marente  ingetrokken, omdat 
deze locatie niet langer in gebruik is als opvang voor ouderen en 
dementerenden. 
  
Dit jaar is er meer belangstelling geweest voor het aanvragen van vuurwerkvrije 
zones. Dit komt mede door intensievere promotie. Echter, niet iedereen die 
interesse had heeft ervoor gekozen om een enquête uit te voeren. Wel is 
gebleken dat buurten met elkaar in gesprek zijn gegaan en dat er onderlinge 
afspraken zijn gemaakt over het afsteken van vuurwerk in de omgeving. Dit jaar 
worden vuurwerkvrije zones gemarkeerd door stoeptegels. Vanaf volgend jaar 
worden aanvragen gereguleerd via e-formulieren zodat aanvragers direct weten 
aan welke voorwaarden ze zelf moeten doen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103649 - 250733 

Onderwerp Beantwoording moties ‘Omslag naar een digitale overheid’ en ‘Robomotie’ 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief 'Beantwoording moties Omslag naar een digitale 
overheid en Robomotie' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting De moties 'Omslag naar een digitale overheid' en 'Robomotie' zijn in 2018 
aangenomen. In de met de indieners op hoofdlijnen doorgesproken reactie wordt 
de raad uitgenodigd met ons in gesprek te blijven over het onderwerp 'omslag 
naar een digitale overheid'. Het thema is te veelomvattend om in een enkele 
tekstuele reactie af te handelen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101279 - 250758 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen (CDA) verkoopprijzen woningen 
Overteylingen Oost, Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen over de verkoopprijzen van de 
woningen in het plan Overteylingen Oost, Sassenheim vast te stellen en aan de 
raad te sturen. 

Samenvatting Op 21 oktober 2019 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over de 
verkoopprijzen van de woningen in het plan Overteylingen Oost, Sassenheim. 
Op 7 november 2019 is over dit onderwerp het bijgevoegde raadsmemo aan de 
raad gezonden vooruitlopend op de besluitvorming over de beantwoording van 
de schriftelijke vragen. Het college stelt nu de beantwoording van de schriftelijke 
vragen vast. In de beantwoording wordt een toelichting en onderbouwing 
gegeven over het woningbouwprogramma, de prijzen en de actieve 
informatieverschaffing aan de raad.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075772 - 250803 

Onderwerp Aanvullende studie verkeersafwikkeling N208 Sassenheim 

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

Afdeling team beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het rapport “Verkeersafwikkeling N208 
Sassenheim”. 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de aanvullende studie 
verkeersafwikkeling N208 Sassenheim vast te stellen. 

3. De raadsbrief en het rapport aan te bieden aan de gemeenteraad 
(commissie Ruimte). 

Samenvatting Het college neemt kennis van het rapport “Verkeersafwikkeling N208 
Sassenheim”, stelt de raadsbrief over dit onderwerp vast en biedt de rapportage 
onder begeleiding van de raadsbrief aan aan de gemeenteraad (commissie 
Ruimte). Het aanbieden van dit rapport volgt op een presentatie in de commissie 
Ruimte en een openbare informatieavond, beide in april 2019, over mogelijke 
aanpassingen aan de N208 in Sassenheim, ter verbetering van de 
verkeersdoorstroming. De gepresenteerde maatregelen leidden toen tot veel 
vragen en opmerkingen, waarvan is toegezegd dat deze in een nadere studie 
worden beantwoord. Daartoe is de bijgevoegde rapportage opgesteld. Deze 
wordt nu (beeldvormend) aangeboden aan de gemeenteraad en beschikbaar 
gesteld aan de omgeving met de mogelijkheid daar op te reageren. In een latere 
fase zal het college op basis van alle beschikbare informatie dan een standpunt 
innemen over mogelijke aanpassingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102952 - 250846 

Onderwerp Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019 onderdeel 
Klimaatakkoord 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. In te stemmen met het klimaatakkoord (agendapunt 6 van de BALV 
agenda) en de voorgestelde inzet van de VNG voor het vervolgproces 



besluit mede gelet op de overwegingen en de voorbehouden die gesteld 
worden in de ledenbrief van 1 november 2019 (bijlage 1). 

2. De bijgevoegde raadsbrief (bijlage 7) vast te stellen en hiermee 
vroegtijdig de raad te informeren over het collegestandpunt om in te 
stemmen met de VNG voorstellen behorende bij agendapunt 6 die op 
29 november 2019 tijdens de Buitengewone Algemene Leden 
Vergadering (BALV) van de VNG voor besluitvorming aan de leden 
worden voorgelegd. 

Samenvatting Op 29 november 2019 is de Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 
(BALV) in Nieuwegein. Op de agenda staat onder andere het voorstel om in te 
stemmen met het klimaatakkoord en het vervolgproces. Het VNG voorstel is 
uitgebreid toegelicht in de ledenbrief van 1 november 2019. Het college stemt 
in met het Klimaatakkoord (agendapunt 6) en met de inzet van de VNG in het 
vervolgproces. De Teylingse raad wordt hierover middels een raadsbrief 
geïnformeerd. 
  
  
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103823 - 251162 

Onderwerp Advisering regiodag 20 november 2019 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderstaande drie 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 20 november 2019 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
 1. PHO Economie en Leefomgeving 
 2. PHO Maatschappij 
 3. PHO Energie 

Samenvatting Op 20 november 2019 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in de 
gemeente Kaag en Braassem. U wordt geadviseerd in te stemmen met de 
adviezen en standpunten die in bijlage 1 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 (Participatie, Jeugd, Vervoer) 
3. PHO Energie 
De vergadering van het PHO Bestuur en Middelen heeft geen agendapunten 
waarover advies kan worden uitgebracht. Er wordt een presentatie gegeven 
over de Kaderbrief 2021 en de voortgang van het Verbeterplan wordt mondeling 
toegelicht. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102858 - 252224 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 12 november 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 12 november 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


