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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-21-166885 - 411376 

Onderwerp Vaststellen beleidsvisie en beleidsregels laadinfrastructuur 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op grond van de Inspraakverordening Gemeente Teylingen 2006 gedurende 
een periode van zes weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsregels 
Laadinfrastructuur gemeente Teylingen,  welke periode gelijktijdig valt met de 
periode van zes weken voor het verlenen van inspraak op de beleidsvisie 
Laadinfrastructuur gemeente Teylingen. 
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
2. Op grond van de Inspraakverordening gedurende zes weken inspraak te 
verlenen op de concept-beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Teylingen. 
3. Kennis te nemen van de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur gemeente 
Teylingen. 

Samenvatting In het Regeerakkoord 2017 ‘vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat 
uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze opgave te 
verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij 
het Klimaatakkoord toegevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL 
moeten op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, 
gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het 
Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Door het faciliteren 
van voldoende nieuwe laadlocaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de doelstellingen voor duurzame mobiliteit. 
Tegelijk met deze beleidsvisie zijn beleidsregels opgesteld, die aangeven welke 
eisen en voorwaarden er gelden bij de realisatie van laadinfrastructuur in de 
gemeente. De beleidsvisie en de beleidsregels voor laadinfrastructuur geven het 
kader waarbinnen de realisatie van laadinfrastructuur in de gemeente kan 
plaatsvinden.   
Het college besluit op grond van de Inspraakverordening Gemeente Teylingen 
2006 gedurende zes weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsregels 
Laadinfrastructuur gemeente Teylingen  en verzoekt de gemeenteraad inspraak 
te verlenen op de concept-beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Teylingen 
en kennis te nemen van de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur gemeente 
Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169221 - 412320 

Onderwerp Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin voorgesteld wordt: 
 
In te stemmen met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland en daarbij 
geen gebruik te maken van het indienen van wensen en bedenkingen.  
 
  

Samenvatting De Regionale Omgevingsagenda (ROA) is een zelfbindend en levend document 
voor de dertien gemeenten in Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 



Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude). 
 
Het Algemeen Bestuur Holland Rijnland heeft in november 2019 de opdracht 
gegeven om de Regionale Agenda Holland Rijnland uit te werken en een 
Integraal Ruimtelijk Afwegingskader voor Holland Rijnland op te stellen. Gelet op 
de grote ruimtelijke opgaven en ambities in de regio is het belangrijk om 
gezamenlijk vroegtijdig keuzes te maken, omdat deze opgaven en ambities 
ruimtelijke consequenties kennen en niet allemaal mogelijk zouden kunnen 
passen binnen de regio: nadere keuzes zijn nodig bij de uitwerking ervan. 
 
De eigen kracht en identiteit van de regio staan centraal bij het realiseren van 
de doelstellingen uit de ROA. De stedelijkheid, hoogwaardige bedrijvigheid en 
verbindingen met andere economieën en de wereld, het uitstekende 
vestigingsklimaat in een zeer gewaardeerd divers cultuur- en natuurlandschap 
zijn allemaal belangrijke onderdelen. Onze regio is uniek en veelzijdig in de 
drukke Randstad. 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen in te stemmen met de Regionale 
Omgevingsagenda Holland Rijnland en daarbij geen gebruik te maken van het 
indienen van wensen en bedenkingen.  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171922 - 414738 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 13 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 13 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171181 - 407924 

Onderwerp Veiligheidsjaarplan Teylingen 2021 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Veiligheidsjaarplan Teylingen maart 2021 - maart 2022 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het 'Veiligheidsjaarplan Teylingen maart 
2021 - maart 2022' vast te stellen. 

Samenvatting In december 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 (IVB) 
vastgesteld. Het IVB Teylingen is een strategisch veiligheidsplan dat is 
vastgesteld door de gemeenteraad voor vier jaar. Het bevat onze visie, 
strategische uitgangspunten, prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. Uit de 
13 veiligheidsthema's die allemaal aandacht verdienen, zijn er vijf geselecteerd. 
De komende jaren gaan we inzetten op verkeersveiligheid, huiselijk geweld, 
(woon)overlast en maatschappelijke onrust, jeugd en veiligheid en ondermijning 
(georganiseerde misdaad). Op basis van het IVB wordt per jaar een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het Veiligheidsjaarplan 
(VJP). In voorliggend VJP Teylingen maart 2021 - maart 2022 worden de 
prioriteiten uit het IVB 2020 - 2023 verder geconcretiseerd in doelstellingen en 
acties/maatregelen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172985 - 413783 

Onderwerp Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-



Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden conform 
bijgevoegde conceptbrief. 
 
 
  

Samenvatting Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het 
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands 
Midden de 
ontwerp-Programmabegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167626 - 398485 

Onderwerp Wijziging APV 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Teylingen vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de wijzigingen in de toelichting op de Algemene 
Plaatselijke Verordening Teylingen. 
  

Samenvatting Jaarlijks worden er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
wijzigingen in de model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangebracht. 
In deze wijzigingen is de meest recente wetgeving en jurisprudentie verwerkt. 
Vervolgens komen er ook verzoeken tot wijzigingen die voortkomen uit 
praktijkervaringen van APV-vergunningverlening, de Boa’s en de politie. 
De wijzigingen bevatten bijvoorbeeld onderwerpen/artikelen die op dit moment 
niet in de APV zijn opgenomen maar waaraan vanuit de praktijk wel behoefte 
aan is, of onderwerpen/artikelen die beter, scherper omschreven moeten worden 
zodat dit de uitvoering ten goede komt.   
 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- het reguleren van vertoningen op openbare plaatsen (art. 2:9); 
- de mogelijkheid voor de burgemeester om plaatsen aan te wijzen waar het 
verboden is te verblijven (art. 2:47, tweede lid); 
- de mogelijkheid voor het college om ontheffing te verlenen van het verbod op 
het carbidschieten (art. 2:73, tweede lid); 
- wijziging in de regulering van ligplaatsen (art. 5:25). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171077 - 409852 

Onderwerp Voorstel tot vaststelling raadsvoorstel evaluatie economische samenwerking 
Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
I. Kennis te nemen van de evaluatie economische samenwerking Duin- en 
Bollenstreek; 
II.    Te constateren dat het uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’ 
gerealiseerd is c.q. in uitvoering is gebracht voor wat betreft projecten waarvoor 
dit haalbaar c.q. kansrijk is gebleken; 
III.    Te constateren dat één van de voornaamste aanbevelingen van Decisio 
betreft om, om verdere economische structuurversterking te realiseren, te 
komen tot een daadwerkelijke regionale agenda, gestoeld op als regio gedeelde 
en gezamenlijk omarmde regionale opgaven; 
IV.    Het college opdracht te geven:   

 a.    te verkennen of en welke gedeelde en gezamenlijk omarmde 
regionaal-economische opgaven er zijn,  

 b.    op basis hiervan vóór het vierde kwartaal van 2021 een voorstel 
voor de periode ná 2021 te doen,  

 c.    hierbij samenhang te bewaken met (generieke) regionale 
strategische trajecten, 



 d.    een verkenning te doen naar de hierbij meest effectieve 
uitvoeringsvorm, 

 e.    bij het opstellen van de Kadernota rekening te houden met een 
scenario van voortzetting van gezamenlijke inspanning. 

Samenvatting De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de evaluatie van de 
economische samenwerking Duin- en Bollenstreek, en op basis hiervan te 
verkennen of en welke inzet er voor de periode ná de huidige economische 
agenda gewenst is. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158040 - 363973 

Onderwerp Vuurwerkvrije zones Teylingen (3e aanvulling) 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het aanwijzingsbesluit Vuurwerkvrije zones Teylingen (3e aanvulling) vast te 
stellen. 
  

Samenvatting Het aantal vuurwerkvrije zones in Teylingen wordt weer uitgebreid. De 
aanvragen voor deze zones zijn in 2020 ingediend en beoordeeld. Maar omdat 
vanwege de Corona pandemie landelijk was besloten dat tijdens de jaarwisseling 
geen vuurwerk mocht worden afgestoken, is het besluit om deze zones aan te 
wijzen, uitgesteld. Op verzoek van bewoners worden drie nieuwe zones 
aangewezen. Bijzonder is dat er een verzoek is binnengekomen dat meerdere 
straten bevat. Het betreft een aantal straten in het oude dorp van Voorhout, een 
deel van de Churchilllaan, de Prof. Aalberselaan, de Kerkweg 11 (het 
Boerhaavehuis), de Laan van Welgelegen, de Linnaeuslaan, een deel van de 
Boerhaavestraat en een deel van de Reigerslaan. Door deze straten als één 
geheel aan te wijzen ontstaat een grote vuurwerkvrije zone waarin o.a. de vijver 
aan de Linnaeuslaan en het hele terrein van het Boerhaavehuis liggen. De twee 
andere zones liggen in een deel van het Strausspark (Voorhout) en een deel van 
de Vlietwei (Warmond).  
 
Afgelopen jaar is voor het eerst gewerkt met een E-formulier. Dit heeft geleid tot 
complete aanvragen, de aanvragers wisten door de informatie in het formulier 
waar ze qua procedure aan toe waren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171809 - 410858 

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 HLTsamen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Als zienswijze het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie 
HLTsamen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks 
Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van 
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de 
ontwerpbegroting indienen. Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke 
Regeling HLTsamen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 
4 is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de 
jaarrekening 2020 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. 
De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar 
voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde 
begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de 
ontwerpbegroting 2022 uit te brengen met een positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172721 - 413165 



Onderwerp Adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten onder de 
Omgevingswet. 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde opiniërende raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 
1. Een oordeel te vormen over onderstaand voorstel met betrekking tot de 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten zodat deze meegenomen kan worden 
voor verdere besluitvorming.  
  

Samenvatting Bij het van kracht worden van de Omgevingswet staat de gemeenteraad van 
Teylingen voor een aantal keuzeopgaven. Een voorbeeld hiervan is de manier 
waarop invulling wordt gegeven  aan het adviesrecht van de raad voor 
‘buitenplanse omgevingsactiviteiten. 
 
Voor aanvragen in strijd met het bestemmingsplan kan de gemeenteraad in de 
huidige situatie  beslissen dat er ‘geen bedenkingen’ zijn, met een zogenoemde 
‘verklaring van geen bedenkingen’. Om het werkbaar te houden heeft de raad 
gevallen aangewezen waarin die verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. 
Voor alle overige gevallen is deze verklaring dus wel nodig.  
Onder de Omgevingswet is het precies omgekeerd. Dan wijst de gemeenteraad 
gevallen aan waarin wel een bindend advies nodig is van de raad om af te 
wijken van het omgevingsplan. Voor de niet-aangewezen gevallen vervalt het 
adviesrecht. 
 
In dit voorstel vragen wij de raad een mening te vormen hoe om te gaan met 
aanwijzen van de situaties waarvoor een bindend advies nodig is. Deze mening 
wordt vervolgens verwerkt in een raadsvoorstel dat in september ter 
besluitvorming geagendeerd zal worden. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090428 - 412992 

Onderwerp Uitkomsten behoefteonderzoek Multifunctionele accommodatie Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

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 het BMC-rapport ‘Behoefteonderzoek 
realisatie Multifunctionele accommodatie Voorhout’. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport en de 
mogelijkheden van huisvesting van de bibliotheek te 
onderzoeken om (latente) behoefte te realiseren. 

3. Dit onderzoek naar de huisvesting van de bibliotheek als 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie 
op te nemen. 

Samenvatting Naar aanleiding van de motie 'Onderzoek naar een multifunctionele 
accommodatie in Voorhout' heeft BMC een behoefteonderzoek uitgevoerd. Met 
de rapportage 'Uitkomsten onderzoek realisatie  Multifunctionele accommodatie 
Voorhout' sluit BMC dit onderzoek af. In het rapport is geredeneerd vanuit de 
(latente) behoefte en de gemeentelijke ambitie en daar vervolgens de 
inhoudelijke vertaling bij gezocht. Met andere woorden: de realisatie van een 
MFA moet niet een doel op zich worden. BMC adviseert de gemeente de 
(latente) behoefte in het vervolg centraal te stellen en de mogelijkheden te 
onderzoeken van de huisvesting van de bibliotheek om (latente) behoefte te 
realiseren. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze 
aanbevelingen en het onderzoek naar de huisvesting van de bibliotheek als 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie uit te voeren.” 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172726 - 412850 

Onderwerp Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, 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. Als wens en bedenking mee te geven om de problematiek van de N443 te 
benoemen als sleutelproject in de Regionale Strategie Mobiliteit Holland 
Rijnland. 

Samenvatting Holland Rijnland heeft met de inliggende gemeenten een Regionale Strategie 
Mobiliteit (RSM) opgesteld. Deze mobiliteitsstrategie wordt evenals de regionale 
Omgevingsagenda op 30 juni 2021 door het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland vastgesteld. Alle dertien Holland Rijnland gemeenten krijgen de 
mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. Het college besluit de 
raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten over de Regionale 
Strategie Mobiliteit Holland Rijnland.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172306 - 411419 

Onderwerp Convenant Verwonder om de Hoek 2021-2024 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het 'Convenant Verwonder om de Hoek 2021-2024' aan te gaan, waarmee de 
samenwerking wordt bekrachtigd op het gebied van cultuureducatie tussen de 
gemeenten in Holland Rijnland, het onderwijs en partners met educatief aanbod. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek volmacht verleent aan wethouder A.L. van 
Kempen voor het ondertekenen van het 'Convenant Verwonder om de Hoek 
2021-2024'. 

Samenvatting De gemeenten in Holland Rijnland gaan een convenant aan met scholen en 
aanbieders van (cultuur)educatie voor het regionale project Verwonder om de 
Hoek. Het convenant is opgesteld om de samenwerking op het gebied van 
cultuureducatie tussen de gemeenten in Holland Rijnland, het onderwijs en 
partners met educatief aanbod te bekrachtigen. In het convenant staat op welke 
manier er wordt samengewerkt om kinderen en hun ouders/verzorgers binnen 
en buiten school in aanraking te brengen met cultuur, natuur, wetenschap, 
technologie en duurzaamheid. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen die hier 
weinig of geen toegang tot hebben. Het convenant sluit aan op het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3). De partners zetten zich 
gezamenlijk in om Verwonder om de Hoek tot een succes te maken. Op dit 
moment zijn de grote partners de Leidse musea, Cultuureducatiegroep en 
BplusC. Het convenant wordt op 21 april a.s. in Leiden ondertekend door de 
wethouders Cultuur van de gemeenten in Holland Rijnland. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165474 - 409937 

Onderwerp Bestemmingsplan Menneweg 14, Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Het Bestemmingsplan 'Menneweg 14, Sassenheim' met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2020SAS05013-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen omdat middels een anterieure overeenkomst het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
 
 
 
  

Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Menneweg 14 een vrijstaande 
woning te realiseren. Voorheen was op deze locatie een wasserette gevestigd. 
De bestaande bedrijfsbebouwing inclusief de bedrijfswoning zijn gesloopt om 
plaats te maken voor de nieuwbouwwoning. Het plangebied zal worden ontsloten 
door een inrit aan de Menneweg en een inrit aan de Charley Tooroplaan. In de 
bestaande situatie ligt de inrit van het perceel pal naast de kruising van de 
Menneweg en de Charley Tooroplaan. Om ontwerptechnische redenen en 
omwille van de verkeersveiligheid wordt deze inrit vervangen voor 2 nieuwe 
inritten. Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
'Sassenheim- Oost'. Voorliggend bestemmingsplan 'Menneweg 14, Sassenheim' 
is opgesteld om de planlocatie te voorzien van een passende planologische 



regeling. Uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt dat het plan 
beleidsmatig, milieutechnisch en stedenbouwkundig gezien inpasbaar is. Er 
wordt aangetoond dat het plan niet strijdig is met 'een goede ruimtelijke 
ordening'. 
 
Besloten wordt om aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen 
waarin de raad wordt voorgesteld om: 
1. Het Bestemmingsplan 'Menneweg 14, Sassenheim' met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2020SAS05013-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen omdat middels een anterieure overeenkomst het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171805 - 410108 

Onderwerp Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1.Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad 
instemt met de (voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde 
brief. 
  

Samenvatting Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen wordt de 
(voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
voorlopige jaarrekening 2020 vastgesteld en samen met de ontwerpbegroting 
2022 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden 
kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en zendt daarna de 
vastgestelde jaarrekening aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over 
de (voorlopige) jaarrekening 2020 uit te brengen met positieve strekking. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167647 - 411249 

Onderwerp RES 1.0 Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor te leggen aan de gemeenteraad, 
met positief advies op de volgende bijbehorende beslispunten  

 de RES 1.0 vast te stellen als uitwerking van eerdere afspraken waarin 
de gemeente deel heeft, waaronder: 
- Het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 waarin de ambitie is 
opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn 
- Het Nationale Klimaatakkoord, met daarin de CO2-reductie 
doelstelling voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95% t.o.v. 1990) 
  

 te inventariseren uiterlijk 1 oktober 2021 welke lokale acties nodig zijn 
om verder invulling te geven aan de RES 1.0 
  

 de RES uit te werken in het lokaal (omgevings-)beleid, in afstemming 
met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

 
2. Het PHO+ Energie als bestuurlijk afstemplatform van de RES Holland Rijnland 
te verzoeken een procesplan RES 2.0 op te stellen dat voorziet in verdere 
concretisering en uitwerking van de RES 1.0 tot RES 2.0 

Samenvatting In de zomer van 2020 hebben de vertegenwoordigende organen van onze 
energieregio (Holland Rijnland) wensen en bedenkingen ingebracht op de 
destijds voorliggende concept RES. Daarnaast is sinds vorige zomer de concept 
RES ter participatie voorgelegd en hebben inwoners en stakeholders hun input 
mee kunnen geven aan het bestuur van onze gemeente. Deze input is het 
afgelopen jaar verwerkt en heeft geleid tot de voorliggende RES 1.0.  
 



Door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) wordt aan 
de 30 energieregio's van Nederland gevraagd om voor 1 juli 2021 de Regionale 
Energiestrategie (RES 1.0) aan te leveren. Dit houdt in dat de deelnemende 
partijen van Holland Rijnland (gemeenten, de provincie en twee Waterschappen) 
de RES 1.0 voor 1 juli ter besluitvorming moeten aanbieden aan hun 
vertegenwoordigende organen.  
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de RES 1.0 en 
hiermee de ambities en doelstellingen voor de verduurzaming van onze 
samenleving richting 2030 en 2050 te onderschrijven. Daarnaast wordt 
gevraagd om op lokaal niveau te inventariseren welke verdere acties er nodig 
zijn om invulling te geven aan de RES 1.0 en deze uiteindelijk te verwerken in 
lokaal (omgevings-)beleid.  
 
Op basis van de voorliggende RES 1.0 wordt uitvoering gegeven aan de 
volgende ambities, verdeeld over een viertal sporen:  

1. Energiebesparing: 1.1 TWh energiebesparing in 2030 oftewel 11% ten 
opzichte van 2014 

2. Duurzame mobiliteit: reductie van de CO2-uitstoot door mobiliteit in 
Holland Rijnland met 22% in 2030 ten opzichte van 1990 & reductie 
van energieverbruik door mobiliteit in Holland Rijnland met 11% ten 
opzichte van 2014 

3. Warmte: in 2050 verwarmen we alleen nog met duurzame bronnen 
4. Elektriciteit: 1,05 Terrawattuur (TWh) aanvullende opwek van 

hernieuwbare elektriciteit in 2030 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155875 - 402716 

Onderwerp Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2020 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De "Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 Teylingen" vast te 
stellen  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de "Evaluatie 
Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 Teylingen" vast te stellen 

Samenvatting Aan het begin van het jaar 2020 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 
(hierna: HUP 2020) vastgesteld (zie bijlage). Met een uitvoeringsprogramma is 
het handhavingsbeleid geconcretiseerd. Met de “Evaluatie van het 
handhavinguitvoeringsprogramma 2020” wordt inzicht gegeven in de behaalde 
resultaten. Met dit besluit stelt het college de “Evaluatie van het 
handhavinguitvoeringsprogramma 2020” vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171053 - 409223 

Onderwerp Integraal Plan Groot Seminarie Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met de Initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten. 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad wordt 

voorgesteld wordt om:  

2. De ‘Nota van beantwoording reacties op de presentatie van juni 
2020 over project Groot Seminarie Warmond’ vast te stellen. 

3. Het Integraal Plan Groot Seminarie vast te stellen inclusief de 
voorliggende Parkeervariant A met ‘Reserveringsvariant 2’ voor 
reservering van 15 parkeerplaatsen. 

4. Een éénmalige bijdrage van € 60.000 te verstrekken ter 
compensatie van het niet door de gemeente uitgevoerde onderhoud 
aan wegen en openbare verlichting in het gebied Groot Seminarie 
Warmond. 

5. De éénmalige bijdrage te dekken uit de Algemene Reserve.  
6. Begrotingswijziging nr. R4009 vast te stellen. 

Samenvatting In vervolg op vaststelling van de Integrale Visie op 6 juni 2019, is de 
Initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente gestart met de verdere 
uitwerking van de plannen om te komen tot het Integraal Plan inclusief een 
parkeervariant. De visie is hierbij leidend geweest en als toetsingskader 



gehanteerd.  
In juni 2020 zijn naar aanleiding van een digitale (video)presentatie over de 
eerste concrete resultaten van de plannen vele reacties en vragen ingediend.  
Deze verwerkt in de Nota van Beantwoording en voorzien van een reactie. Aan 
de hand van al deze reacties/vragen zijn de plannen verder 
uitgewerkt/gewijzigd/geoptimaliseerd. 
Eind  2020 zijn raadsleden, stakeholders en inwoners middels een webinar 
geïnformeerd over de stand van zaken van het plan, wat er gedaan is met de 
ingekomen reacties en het onderzoek naar verschillende parkeervarianten.  
Dit heeft geleid tot de voorliggende parkeervariant A, waarbij zoveel mogelijk 
wordt tegemoetgekomen aan de ingediende reacties en petities. Hierbij is tevens 
een reservering opgenomen van 15 van de 220 benodigde parkeerplaatsen voor 
realisering van extra groen. Het Integrale Plan geeft een goede invulling aan de 
kwaliteiten en kansen van het gebied. Het cultuurhistorische gebied wordt in 
oude luister hersteld. Het woonprogramma sluit aan bij de Woonvisie Teylingen. 
Er is sprake van een revitalisatie van het groen en een kwaliteitsimpuls voor het 
gebied. Het verkeers- en parkeeronderzoek toont aan, dat er sprake is van 
voldoende parkeerplaatsen en een verkeersveilige situatie. 
Daarnaast zijn diverse afspraken met Initiatiefnemer vastgelegd in een af te 
sluiten anterieure overeenkomst. 
 
Wij hebben besloten met de Initiatiefnemer een anterieure overeenkomst af te 
sluiten. Tevens stellen wij de raad voor om vast te stellen: de Nota van 
Beantwoording van de reacties op de presentatie van juni 2020, het Integraal 
Plan inclusief de voorliggende parkeervariant A met een reservering van 15 
parkeerplaatsen en een begrotingswijziging voor de verstrekking van een 
éénmalige bijdrage ter compensatie van het niet door de gemeente uitgevoerde 
onderhoud aan wegen en openbare verlichting in het gebied. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171130 - 407797 

Onderwerp Zienswijze Teylingen ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling ISD 
Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Aan de raad voor te leggen het 
bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt een zienswijze uit te 
brengen over de ontwerpbegroting voor 
2022 van de gemeenschappelijke regeling 
ISD Bollenstreek overeenkomstig de bij 
het raadsvoorstel gevoegde brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, 
waaraan de gemeente Teylingen deelneemt en de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, wordt de ontwerpbegroting voor 2022, van de ISD Bollenstreek, 
voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Voor de ontwerpbegroting 2022 van de ISD Bollenstreek is een voorstel 
opgesteld waarin de zienswijze is verwoord. Het voorstel aan de raad is om in te 
stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de ISD Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169062 - 403089 

Onderwerp (T) Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Holland 
Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten 
weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te 
plaatsen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland waaraan 
de gemeente Teylingen deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
wordt de ontwerpbegroting voor 2022 van het samenwerkingsorgaan Holland 



Rijnland voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2022 van Holland Rijnland is een voorstel 
opgesteld waarin de zienswijze is verwoord. Het voorstel aan de raad is om in te 
stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van Holland Rijnland en hierbij een 
kanttekening te plaatsen om extra aandacht te vragen voor de financiële 
situatie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


