
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 1 december 2020 

 
 

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-20-159833 - 370657 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 24 november 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 24 november 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 368853 

Onderwerp Raadsbrief inzake regionale economie en regionaal-economische samenwerking 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake regionale economie en regionaal-
economische samenwerking vast te stellen. 

Samenvatting Het college informeert de gemeenteraad over de publicatie van de rapporten 
'Effecten van de corona-crisis op de Duin- en Bollenstreek economie', 'Tussen 
vrees en perspectief' en 'De Staat van de Regio', allen over de ontwikkelingen in 
de regionale economie. Er wordt geduid hoe met deze rapporten omgegaan 
wordt in relatie tot de regionale economische samenwerking. Ook wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie van de samenwerking, en het 
proces dat daarvoor beoogd is. 
Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief inzake regionale economie en 
regionaal-economische samenwerking vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062401 - 365415 

Onderwerp Vaststelling Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2021-2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting Dit is een voorstel om de Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 
2021-2022 vast te stellen, omdat de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers 
2020 op 31 december 2020 eindigt. Deze regeling biedt mantelzorgers de 
mogelijkheid gebruik te maken van huishoudelijke hulp, respijtzorg aan huis, 
cursussen of maatwerk. Op deze manier worden zij ontlast en kunnen ze het 
mantelzorgen langer volhouden. De gemeenteraad heeft begin 2019 besloten 
het budget voor deze regeling in te zetten voor de verlichting van mantelzorg. 
Het subsidieplafond is nog niet bereikt en er is nog voldoende budget over om 



de regeling ook in 2021 en 2022 toe te passen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121567 - 365360 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Rijksstraatweg 63, Sassenheim" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om:  

1. De zienswijze van het Hoogheemraadschap van Rijnland met 
betrekking tot het opnemen van een dubbelbestemming ten behoeve 
van de beschermingszone van de naastgelegen waterkering over te 
nemen. 

2. Het bestemmingsplan "Rijksstraatweg 63, Sassenheim" met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2020SAS03009-VA01 gewijzigd 
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
"Rijksstraatweg 63, Sassenheim". 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 19 mei 2020 heeft het college besloten om de procedure voor het 
voorontwerpbestemmingsplan te starten door het voorontwerpbestemmingsplan 
ter inzage te leggen voor inspraak en voor te leggen aan de wettelijke 
overlegpartners. Het plan voorziet in het realiseren van een bedrijfspand en de 
realisatie van drie vrijstaande woningen. Hiertoe zal de bestaande 
bedrijfswoning worden gesloopt. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020. Er zijn enkele 
vooroverlegreacties en geen inspraakreacties ontvangen. Daarnaast is advies 
ontvangen van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Naar aanleiding van 
de vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het advies 
van de ODWH is de toelichting aangepast.  
 
In de periode van 24 september 2020 tot en met 4 november 2020 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een 
zienswijze ingediend door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het 
hoogheemraadschap vraagt aandacht voor de ligging van de beschermingszone 
van de waterkering die ten noordwesten van het plangebied ligt, waaraan in het 
voorliggende bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' 
is toegekend. Indien binnen deze zones kabels en leidingen worden aangelegd of 
grondverzet plaatsvindt, dan gelden hier eisen voor. Voor het graven en dempen 
van oppervlaktewater, de toename aan verhard oppervlak en het realiseren van 
bouwwerken in de beschermingszone dient een melding of vergunningaanvraag 
bij het hoogheemraadschap ingediend te worden. Deze reactie heeft ertoe geleid 
om een dubbelbestemming op te nemen vanwege de beschermingszone van de 
naastgelegen waterkering. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen om de zienswijze van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland over te nemen, het bestemmingsplan 
"Rijksstraatweg 63, Sassenheim" gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan en geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


