BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

25 augustus 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr.
M.E.I. Volten, wethouder; Dhr. M. Schuring, locosecretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris

Z-20-141592 - 339328
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 18 augustus 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 18 augustus 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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-144590 - 337192
Wijziging beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege
corona
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. De Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties
vanwege Corona 2020 te wijzigen, volgens bijgevoegd besluit tot
wijziging van deze beleidsregels.
2. De bijgevoegde raadsbrief over de wijziging van de beleidsregels vast
te stellen.

Voor de zomer 2020 heeft de gemeente een steunfonds voor financiële steun
aan maatschappelijke organisaties opgezet. De raad stelde daarvoor geld
beschikbaar en het college stelde beleidsregels vast. Met het steunfonds wil de
gemeente bereiken dat belangrijke sociaal-maatschappelijke infrastructuur in de
gemeente zo veel als mogelijk op niveau blijft en dat deze non-profitorganisaties
na de crisis hun belangrijke functie in onze gemeenschap kunnen oppakken. De
ervaring die is opgedaan met het steunfonds is aanleiding om de beleidsregels
aan te passen. Door de wijzigingen kunnen culturele organisaties de bijdrage
van het fonds beter gebruiken om het komende seizoen een minimaal niveau
van activiteiten te organiseren, onder andere omdat de termijn waarbinnen zij
de bijdrage uit het steunfonds kunnen besteden met een half jaar is verlengd.
Dit sluit ook aan op het appel van het rijk voor het ondersteunen van de lokale
culturele sector. Daarnaast is de uiterste datum waarvoor de bijdrage moet
worden aangevraagd voor alle organisaties met een maand verlengd tot 1
januari 2021. Het college neemt een besluit over een gewijzigde regeling.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-132996 - 337797
Verlenging van de “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met
coronamaatregelen”, voor de duur van 1 september 2020 tot 1 november 2020
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Strategie en Projecten

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De verlenging van de “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met
coronamaatregelen”, voor de duur van 1 september 2020 tot 1 november 2020,
door het college vast te stellen.
2. De verlenging van de “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met
coronamaatregelen”, voor de duur van 1 september 2020 tot 1 november 2020,
door de burgemeester vast te stellen.

Samenvatting

De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers slechts
met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar
een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen.
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen
ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund
is betreft. Dit stelsel is vastgelegd in genoemde beleidsregel, welke in eerste
instantie vastgesteld is voor de periode tot 1 september. In de beleidsregel is de
mogelijkheid gecreëerd om deze, indien de situatie daarom vraagt, te verlengen
tot 1 november. Hiertoe wordt via dit voorstel besloten.

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-20-138067 - 323215
Voorontwerpbestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Torenlaan tussen 4 en
6, Voorhout' en daarmee de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse te verbeteren.
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Torenlaan tussen 4 en
6, Voorhout' met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2020TEY0105-VO01 te
starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor
inspraak en vooroverleg overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan 'Torenlaan tussen 4 en 6, Voorhout' vast te
stellen.
Op de locatie tussen Torenlaan 4 en 6 in Voorhout waar voorheen het
bloembollenbedrijf Molenaar en van Ginhoven B.V. gevestigd was, zijn recent de
bestaande bedrijfsopstallen met een oppervlakte van ruim 10.000 m2 gesloopt.
Daarvoor in de plaats is inmiddels ongeveer 13,000 m2 aan 1e klas bollengrond
teruggebracht. Dit is een ontwikkeling die past in het landschapsperspectief van
de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). De ruimtelijke kwaliteit
wordt hierdoor aanzienlijk vergroot omdat het landschap hierdoor een stuk
opener wordt en daarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan
de herstructureringsopgave uit de ISG. Daarnaast worden 3 nieuwe GOMwoningen, in het bestaande lint waar voorheen de bedrijfsbebouwing stond, op
stedenbouwkundig en landschappelijk verantwoorde wijze ingepast in het
landschap. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar
burgerwoningen. Dit initiatief past niet binnen de vigerende bestemming 'bedrijfagrarische handels- en exportbedrijf'. Daarom is het voorliggende
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te
kunnen maken. Besloten wordt om: in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan 'Torenlaan tussen 4 en 6, Voorhout' om daarmee
de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te verbeteren, de procedure voor
inspraak en vooroverleg te starten en de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-143683 - 336475
Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp tussen de gemeente en
Holland Rijnland te verlengen met een jaar en in te stemmen
met de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2021.
2. Volmacht te verlenen door de burgemeester aan de secretaris van
Holland Rijnland en in te stemmen met het Besluit mandaat volmacht
en machtiging Holland Rijnland dat is verbonden aan de
dienstverleningsovereenkomst.
3. Mandaat te verlenen door het college aan het dagelijks bestuur van
Holland Rijnland en in te stemmen met het Besluit mandaat volmacht
en machtiging Holland Rijnland dat is verbonden aan de

dienstverleningsovereenkomst.
4. De bijgevoegde raadsbrief over de verlenging van de
Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021 vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn samen opdrachtgever en kopen
samen jeugdhulp in. De TWO Jeugdhulp, ondergebracht bij Holland Rijnland,
voert dit voor de gemeenten uit. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten tussen de 13 gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland. De dienstverleningsovereenkomst loopt per 1 januari 2020 af en kan
met één jaar worden verlengd. Het college wil het gezamenlijke
opdrachtgeverschap continueren en besluit over het verlengen van deze
overeenkomst. Daarnaast is de overeenkomst op een aantal punten
geactualiseerd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-111079 - 324143
Addendum bij anterieure grondexploitatieovereenkomst inzake locatie 'Plan
Koetsiershof' in Sassenheim.
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De bijgevoegde overeenkomst, addendum bij de op 12 mei 2016
afgesloten anterieure grondexploitatie voor het ‘Plan Koetsiershof’,
met Holland Property Participations B.V. vast te stellen.
2. Volmacht te verlenen door burgemeester mevrouw C.G.J. Breuer
aan wethouder mevrouw M.E.I. Volten voor het ondertekenen van het
addendum.
3. De bijgaande (concept)brief aan de omwonenden van het
appartementengebouw, die zich de afgelopen periode betrokken
hebben getoond bij dit onderwerp, vast te stellen.

Samenvatting

Holland Property Participations Group, gevestigd te Warmond (hierna: HPP), is
eigenaar en verhuurder van het appartementencomplex ‘Arend’ en de 19
bijbehorende parkeerplaatsen op de locatie ‘Plan Koetsiershof’ te Sassenheim.
HPG heeft de onverhuurde parkeerplaatsen afgesloten met een beugel. Diverse
omwonenden hebben over het afsluiten van de parkeerplaatsen diverse mailtjes
en brieven gestuurd aan de gemeente. Zij willen dat alle 19 parkeerplaatsen per
direct in gebruik worden genomen. Van de 19 parkeerplaatsen zijn er op dit
moment 5 parkeerplaatsen verhuurd.
Om tot een oplossing te komen voor deze parkeerkwestie hebben de gemeente
en HPP uitvoerig overleg gevoerd. Dit heeft uiteindelijk tot een aantal concrete
aanvullende afspraken geleid, die in dit addendum zijn vastgelegd. Dit
addendum is een toevoeging op de op 12 mei 2016 afgesloten anterieure
grondexploitatie overeenkomst voor het ‘Plan Koetsiershof’.
Met het sluiten van het addendum wordt een oplossing bereikt voor de
parkeersituatie in 'Plan Koetsiershof' in Sassenheim. Naast de benodigde 92
parkeerplaatsen zijn er 13 extra parkeerplaatsen aangelegd.
Besloten wordt om dit addendum vast te stellen en volmacht te verlenen aan
wethouder mevrouw M.E.I. Volten voor het ondertekenen van dit addendum.
Tevens wordt de (concept)brief aan de omwonenden, die zich de afgelopen
periode betrokken hebben getoond bij dit onderwerp, vastgesteld.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

