BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

21 januari 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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-19-108493 - 268046
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 14 januari 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 14 januari 2020 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-109105 - 264850
Vervangen Warmonderhekbrug, extra kredietaanvraag
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin de raad wordt
voorgesteld om:
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 423.000 voor het
vervangen van de Warmonderhekbrug en de kapitaallasten te verwerken in de
Kadernota 2021.
2. De begrotingswijziging nr. 2 vast te stellen ter , waarmee het krediet
beschikbaar komt voor het vervangen van de Warmonderhekbrug.

Samenvatting

De Warmonderhekbrug in de Oranje Nassaulaan in Warmond is in slechte staat
en dient geheel inclusief fundering te worden vervangen voor een nieuwe brug.
In de begroting van 2018 is een krediet van € 597.000 beschikbaar gesteld. Op
basis van het uitgewerkte definitieve ontwerp van de brug met alle
bijkomende werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig van € 423.000. Als
het aanvullend krediet beschikbaar is gesteld, kan de aanbesteding starten
zodat het werk in september 2020 kan starten. De werkzaamheden zullen 5 a 6
maanden duren en in deze periode is de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de
Warmonderhekbrug afgesloten. Warmond is in deze periode voor al het verkeer,
behalve (brom)fietsers en voetgangers, alleen bereikbaar via de Herenweg aan
de noordzijde van Warmond. Voor (brom)fietsers en voetgangers zal een
tijdelijke verbinding over het water worden gerealiseerd. De nieuwe brug zorgt
weer voor een veilige verkeersverbinding die voldoet aan de huidige eisen en
doelmatig en duurzaam kan worden beheerd.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075455 - 252922
Huisvesting Volksuniversiteit Teylingen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. In te stemmen met de verhuur van de leegstaande schoollokalen aan
de Diligence 19 aan de Volksuniversiteit Teylingen tegen een huur van
€ 5.500,- per jaar (maatschappelijk tarief).
2. Een eenmalig bedrag van € 15.000,- ter beschikking te stellen om de

ruimte aan de Diligence verhuur klaar te maken en via de 1e
Voortgangsrapportage 2020 de financiële gevolgen te verwerken.
3. Een jaarlijkse subsidie van maximaal € 18.000,- te verlenen aan de
Volksuniversiteit ter dekking van de huurlasten van de Agneshove 89
te Voorhout.
4. Het collegebesluit ter informatie toe te sturen aan de raad.
Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

De Volksuniversiteit Teylingen maakt voor een deel van haar activiteiten gebruik
van de locatie de 'Kastanjehof' in Sassenheim. In 2016 heeft de raad besloten
de 'Kastanjehof' te verkopen. In Voorhout maakt de Volksuniversiteit gebruik
van de locatie de Agneshove. De Volksuniversiteit kan echter de structurele
huisvestingslasten van de Agneshove niet opvangen in hun begroting. Een
oplossing voor de huisvesting van de Volksuniversiteit is maatwerk. Deze
maatwerkoplossing is in overeenstemming met de Volksuniversiteit Teylingen
vormgegeven. We stellen voor de Volksuniversiteit te herhuisvesten aan de
Diligence 19 in Sassenheim tegen een maatschappelijk tarief. Voor het verhuur
klaar maken van deze locatie is een eenmalig bedrag van € 15.000,- benodigd.
Daarnaast stellen we voor een jaarlijkse subsidie van € 18.000,- te verlenen aan
de Volksuniversiteit ter dekking van de huisvestingslasten van de Agneshove. Op
deze wijze wordt voorzien in een passende oplossing voor de huisvesting van de
Volksuniversiteit Teylingen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-085931 - 208394
Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Strategie en Projecten
1. Het actieprogramma ‘Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten’ zoals
opgenomen in bijlage VI vast te stellen.
2. De gemeenteraad over de in dit voorstel opgenomen beleidslijnen in
de vorm van een raadsbrief informeren en daartoe de als bijlage VIII
bijgevoegde concept raadsbrief vast te stellen.
3. Te starten met de registratiefase.
4. Voor het maken van een begin met uitvoering van het plan van
aanpak, in de lijn van de HLT verdeelsleutel, een incidenteel budget
van € 37.762,- beschikbaar te stellen en via de 1e
voortgangsrapportage te voorzien in de dekking van deze kosten.
5. Nadere voorstellen van de HLT organisatie af te wachten met
betrekking tot de verdere programmafinanciering, waarbij een en
ander in verbinding wordt gebracht met basis- en kwaliteit op orde
(o.a. de basisadministraties) alsmede de relatie, verwevenheid en
prioriteringen op andere activiteiten en thema's (inclusief inzet en
prioriteiten ten aanzien van toezicht en handhaving).
6. In te stemmen met het als bijlage X toegevoegde persbericht.
De als gevolg van de economische groei toenemende behoefte aan inzet van
arbeidsmigranten in combinatie met de schaatste op de woningmarkt en
beperkte mogelijkheden tot areaal uitbreinding maakt het vraagstuk van
huisvesting voor arbeidsmigranten urgent. De rekenkamercommissie voor
Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse heeft in een daartoe uitgebracht rapport
aandacht gevraagd voor dit thema.
Bij de aanpak van dit vraagstuk wordt voorgesteld te kiezen voor een
gefaseerde aanpak, zoals die is verwoord in het 'Actieprogramma Aanpak
vraagstuk arbeidsmigranten’. Het gaat dan om de volgende fasering:
1. Registratie
2. In beeld brengen van de (huisvestings)opgave
3. Formuleren van het nieuwe beleidskader en oppakken van de uitvoering
daarvan
4. Handhaving
5. Flankerend beleid.
In het actieplan wordt uitgegaan van een gezamenlijke HLT aanpak, bij voorkeur
verbreed naar een aanpak in Duin en Bollenstreek verband (dus met Noordwijk
en Katwijk) en zo mogelijk een verdere opschaling in de richting van onze
samenwerkingspartners in Holland Rijnland.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-107230 - 264606
Beantwoording schriftelijke vragen CDA: Gevolgen van de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep bij de toetsing van een aanvraag voor een

maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 en de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Teylingen
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

Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen Gevolgen van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bij de toetsing van een aanvraag
voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 en de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Teylingen, d.d. 16 december 2019 van
Sybrinne de Vries, CDA vast te stellen.
De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 20 november 2019
waarin vier (nieuwe) criteria worden gegeven aan de hand waarvan het college
moet toetsen of een maatwerkvoorziening als “algemeen gebruikelijk”
aangemerkt kan worden onder de Wmo 2015.
Voorgesteld wordt de beantwoording van deze vragen vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-109502 - 265868
Reconstructie kruising Bergamolaan - 's-Gravendamseweg (N443)
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Een krediet van € 525.000 voor de reconstructie kruising Bergamolaan
- 's-Gravendamseweg (N443), beschikbaar te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 3 vast te stellen, waarmee het krediet
beschikbaar komt voor de Reconstructie kruising Bergamolaan - 'sGravendamseweg (N443).
De reconstructie van de kruising Bergamolaan - 's-Gravendamseweg (N443) is
opgenomen in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Teylingen 20102020 (GVVP).
Voor de realisatie van dit project heeft de gemeenteraad in 2018 besloten een
budget van € 100.000 beschikbaar te stellen (zie bijlage). Dit budget is niet
toereikend. De totale projectkosten inclusief grondverwerving en
bollengrondcompensatie zijn geraamd op € 625.000. De bijdragen in dit project
van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland
bedragen respectievelijk € 125.000 en € 250.000. Als opdrachtgever en
aanbestedende dienst van dit project dient het totale projectbudget beschikbaar
te zijn. De opdracht voor de realisatie van het project kan worden verleend,
zodra het benodigde krediet van € 525.000 beschikbaar is gesteld.
Voorgesteld wordt om de raad, via het bijgevoegde raadsvoorstel, een krediet
voor Reconstructie kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443),
beschikbaar te laten stellen en de bijbehorende begrotingswijziging nr. 3 vast te
stellen. Dit is € 525.000 aanvullend op het reeds beschikbaar gestelde bedrag
van € 100.000.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-108009 - 263389
Rapportage GW artikel 213a Beheersbaar tot stand komen onderhoudsplannen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Control

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Het onderzoeksrapport "Waarderend onderzoek naar het beheersbaar tot stand
komen van onderhoudsplannen voor kapitaalgoederen in de gemeenten
Hillegom, Lisse en Teylingen" vast te stellen.

Samenvatting

De drie colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben
opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de kansen voor verdere
professionalisering rondom het beheersbaar tot stand komen van
onderhoudsplannen. Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2019 vastgelegd.
Voor dit onderzoek is gekozen voor de methode van waarderend onderzoeken.
Als kader is aansluiting gezocht bij het kwaliteitsmodel dat de HLT-organisatie
hanteert, namelijk het Overheidsontwikkelmodel (OO-model). De belangrijkste

succesfactoren die uit het onderzoek naar voren komen zijn portefeuillehouder
betrekken in het proces, scenario's vooraf voorleggen en toepassen financiële
kaders. Het verantwoordelijk team binnen het domein Buitenruimte, Beheer,
heeft op basis van het onderzoek een ontwikkelplan geschreven om de
succesfactoren breder te implementeren. Gestart wordt met het benoemen van
een procescoach. Het verder implementeren van het handboek en het eigen
maken van het proces door de medewerkers zijn de stappen tot en met het
derde kwartaal 2020.
Het college stelt de rapportage vast.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-086839 - 229437
Benoeming leden Kunstcommissie Teylingen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. Mevrouw A. Bijlsma-Van Dongen te benoemen als lid van de gemeentelijke
commissie Kunstaankopen Teylingen.
2. Mevrouw D. van der Zande te benoemen als lid van de gemeentelijke
commissie Kunstaankopen Teylingen.
3. De heer T. Zoet te benoemen als lid van de gemeentelijke commissie
Kunstaankopen Teylingen.
In 2017 is de commissie Kunstaankopen ingesteld, die het college van Teylingen
adviseert over kunstopdrachten in de openbare buitenruimte van Teylingen op
grond van de huidige kunstnota. Deze commissie bestaat uit drie beeldend
kunstenaars en/of deskundig kunstliefhebbers. In 2019 hebben alle drie de leden
om hen moverende redenen hun lidmaatschap opgezegd, waardoor een nieuwe
kunstcommissie moet worden samengesteld. Een werving en selectie is gestart,
waaruit drie geschikte kandidaten zijn geselecteerd. Het college wordt
voorgesteld om de dames Bijlsma-Van Dongen en Van der Zande en de heer
Zoet te benoemen als lid van de commissie Kunstaankopen Teylingen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

