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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-20-134292 - 359316 

Onderwerp Afronding Ondernemersfonds 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Steenbergen Advocaten als vertegenwoordiger van de VOT doormiddel van 
bijgaande brief te vragen hun claim voor vergoeding van de juridische kosten 
juridisch te onderbouwen. 
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
2. alle ondernemers die in 2017 extra opslag OZB niet woningen hebben 
betaald, die extra opslag (€ 355.000,-) terug te betalen; 
3. de ondernemers het bedrag te vergoeden van € 100,- die zij hebben ingelegd 
voor juridische kosten (€ 16.000,-); 
4. de ondernemers die beroep hebben aangetekend de griffiekosten (€ 1.665,-) 
over 2017 te vergoeden; 
5. de financiële consequenties te dekken uit het terugontvangen bedrag uit het 
Ondernemersfonds van € 271.518, het terug te ontvangen bedrag van € 
16.500,- inzake de terugbetaling over 2017 en voor het overige deel uit de 
Algemene reserve; 
6. bijgaande begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen. 
  

Samenvatting In een poging om in 2015 een gelijk speelveld voor alle ondernemers in 
Teylingen te creëren wat betreft activiteiten om de winkelkernen gezellig te 
maken, heeft de toenmalige ondernemersvereniging de gemeente gevraagd in 
de benodigde financiering te voorzien via een belastingmaatregel. De gemeente 
heeft aan dit verzoek gehoor gegeven voor een proefperiode van twee jaar, te 
weten 2016 en 2017. Helaas heeft het oprichten van een Ondernemersfonds 
vooral voor een scheuring in het ondernemersveld gezorgd. Na een claim van de 
VOT over 2016 die door de rechtbank niet ontvankelijk is verklaard, is een claim 
van ondernemer Clair Optiek (twee zaken) over 2017 door het gerechtshof in 
2020 toegekend, op basis van het niet juist toepassen van de 
belastingmaatregel, namelijk door uitzonderingen toe te staan. De gemeente is 
als partij betrokken geraakt, als insteller van de belastingmaatregel, maar ook 
als toezichthouder over het resterende bedrag.  
 
Nadat het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Teylingen zichzelf had 
opgeheven, is het resterende budget uit het fonds, ad € 271.518,- aan de 
gemeente overgemaakt. Met de gemeenteraad is na ontvangst van het budget 
afgesproken een voorstel te maken, hoe dit bedrag zo goed mogelijk terug te 
laten vloeien naar de ondernemers uit Teylingen.  De uitspraak in hoger beroep 
van het Gerechtshof Den Haag van 12 mei 2020, waarbij Belastingen 
Bollenstreek is veroordeeld tot terugbetaling van een gedeelte van de ozb aan 
Clair Optiek, heeft verder richting gegeven aan de invulling van het voorstel. 
In gesprekken met vertegenwoordigers van de VOT en het BPT is consensus 
gekregen voor een pakket van maatregelen die er op gericht zijn het verleden af 
te sluiten en het gelijke speelveld tussen ondernemers(groepen) te herstellen. 
Een discussie over de vergoeding van de advocaat van de VOT is nog niet 
afgerond. Echter wij stellen voor de ondernemers van Teylingen in deze toch al 
moeilijke coronaperiode, nu vlot van een financiële oplossing te voorzien. 
Daarom stellen wij de raad nu voor om de oplossing in twee delen te knippen: 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 
- alle ondernemers die in 2017 extra opslag OZB niet woningen hebben betaald, 
die extra opslag terug te betalen; 
- de ondernemers het bedrag van € 100,- die zij hebben ingelegd voor juridische 
kosten deze terug te betalen; 
- de ondernemers die in 2017 beroep hebben aangetekend de griffiekosten over 
2017 te vergoeden. 
 



Daarnaast wordt Steenbergen Advocaten als vertegenwoordiger van de VOT 
doormiddel van bijgaande brief gevraagd hun claim voor vergoeding van de 
juridische kosten juridisch te onderbouwen; aangezien de gesprekken om te 
komen tot een minnelijke schikking op dat vlak niet succesvol zijn geweest. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165291 - 388304 

Onderwerp Bestuurlijke inbreng participatie Regionale Energiestrategie 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde notitie "Bestuurlijk inbreng participatie Regionale 
Energiestrategie" vast te stellen; 

2. De notitie "Bestuurlijke inbreng participatie Regionale 
Energiestrategie" voor 27 januari 2021 aan Holland Rijnland toe te 
zenden;  

Samenvatting In oktober 2020 is gestart met het lokale participatietraject inzake de regionale 
energiestrategie (RES 1.0), lokale energiestrategie en transitievisie warmte. 
Holland Rijnland heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om hun 
participatieopbrengst inzake de RES 1.0 uiterlijk 27 januari 2021 aan te leveren. 
Het gaat hierbij uitsluitend om inbreng die raakt aan de regio en de RES 1.0. 
Bijgesloten notitie vertaald de opbrengst van het participatieproces in een 
negental punten en vraagt Holland Rijnland deze mee te nemen in de 
totstandkoming van de RES 1.0 (deadline 1 juli 2021).  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-162479 - 387647 

Onderwerp Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'Strategische Agenda Ruimte Duin- 
en Bollenstreek'. 

Samenvatting De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken gezamenlijk aan een 
Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek als input voor de Strategische 
Omgevingsagenda Holland Rijnland en het afwegingskader Ruimte. De 
gemeenteraad wordt gevraagd hierover haar wensen en bedenkingen in te 
dienen, eind januari wordt er een informatieve webinar georganiseerd voor de 
vijf gemeenteraden tegelijkertijd. Daarna vindt (indien gewenst) in de 
onafhankelijke gemeenteraden de discussie plaats over wensen en bedenkingen 
op de Placemat en de Agenda. 
 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Strategische Agenda Ruimte Duin- 
en Bollenstreek' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163969 - 387717 

Onderwerp Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het concept van de “Verordening tijdelijke regeling verruiming 
terrassen in verband met coronamaatregelen Teylingen” vast te 
stellen. 

2. Het onder punt 1 genoemde concept op grond van artikel 4 lid 2 van 
de Inspraakverordening voor een periode van 2 weken voor inspraak 
ter inzage te leggen.  

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers 



voorlopig ook wanneer zij weer open mogen 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 een tijdelijke beleidsregel, welke wordt 
vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met  negentig 
dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 
Daarnaast vindt verankering plaats via een tijdelijke verordening. Dit 
collegevoorstel richt zich op het raadsvoorstel tot vaststelling van deze 
verordening.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152716 - 373221 

Onderwerp Intentieovereenkomst Nieuw Boekhorst 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. In te stemmen met het 
voornemen om bijgaande 
intentieovereenkomst te 
sluiten met de in de 
overeenkomst genoemde 
partijen, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het project 
Nieuw Boekhorst te Voorhout. 

2. Aan de raad voor te leggen 
bijgevoegd raadsvoorstel 
waarin de raad wordt 
voorgesteld geen wensen en 
bedenkingen in te brengen 
tegen het voornemen van het 
college om de 
intentieovereenkomst te 
sluiten met de in de 
overeenkomst genoemde 
partijen, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het project 
Nieuw Boekhorst te Voorhout 
 
3. Indien de raad besluit geen 
wensen en bedenkingen in te 
brengen tegen het voornemen 
van het college om 
de intentieovereenkomst te 
sluiten, bijgaande 
intentieovereenkomst aan te 
gaan met de in de 
overeenkomst genoemde 
partijen, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het project 
Nieuw Boekhorst te Voorhout. 
 
4. Dat de burgemeester op 
grond van art. 171, lid 2, 
Gemeentewet juncto artikel 
3:60 Burgerlijk wetboek een 
volmacht verleent aan 
wethouder M. Volten voor het 
ondertekenen van de 
intentieovereenkomst. 

Samenvatting In de Structuurvisie 2030 is Nieuw Boekhorst aangewezen als een geplande 
woningbouwlocatie in Voorhout. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot en ligt 
tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de 
Boekenburglaan. De in de intentieovereenkomst genoemde marktpartijen 
hebben ieder voor zich (delen van) de in het projectgebied gelegen gronden in 
eigendom, dan wel hebben koopovereenkomsten gesloten met betrekking tot 
(delen van) de in het projectgebied gelegen gronden zoals weergegeven op de 
kaart (bijlage 5 van de intentieovereenkomst). De gemeente heeft geen 
eigendom in het projectgebied Nieuw Boekhorst, maar heeft wel aangegeven dat 
zij in samenwerking met de marktpartijen wenst te komen tot de ontwikkeling 
van het project Nieuw Boekhorst.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-163096 - 387010 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 19 januari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 19 januari 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-147059 - 341265 

Onderwerp Het omvormen van het glastuinbouwbedrijf op de locatie Vinkenbaan 4 te 
Warmond naar 3 woningen en het omzetten van de bedrijfswoning naar 
burgerwoning. 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanprocedure 
voor de bouw van drie GOM-woningen van 750m3 en het wijzigen van de 
bedrijfswoning naar burgerwoning voor de locatie Vinkenbaan 4 in Warmond. 
 
2. Aan de medewerking voor de bestemmingsplanprocedure voorwaarden te 
verbinden zoals genoemd in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 
 
3. De initiatiefnemer in kennis te stellen dat medewerking afhankelijk is van 
eventuele inspraakreacties en zienswijzen die naar voren gebracht kunnen 
worden tijdens de bestemmingsplanprocedure en dat de gemeenteraad bevoegd 
gezag is voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
4. De bijgevoegde raadsbrief 'Mededeling instemmen principeverzoek door het 
college voor de bouw van drie GOM-woningen op de locatie Vinkenbaan 4 te 
Warmond' vast te stellen en aan de commissie Ruimte aan te bieden. 
 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen heeft een principeverzoek ontvangen voor de bouw van 
drie GOM-woningen en het omzetten van de bedrijfswoning naar burgerwoning, 
op de locatie Vinkenbaan 4 in Warmond. Deze locatie ligt in het buitengebied en 
kan vanuit de richting A44 en vanuit de richting Wasbeeklaan gezien worden als 
onderdeel van het entreegebied van Warmond. Ter plaatse van de locatie 
Vinkenbaan 4 staat een glastuinbouwbedrijf. De eigenaren willen het 
glastuinbouwbedrijf beëindigen, de kas en bijbehorende bedrijfsobjecten slopen 
en drie GOM-woningen bouwen op percelen van 700 á 800m2. Omdat het 
glastuinbouwcomplex op een terrein staat met een oppervlakte van bijna 
11000m2, wordt volgens het principeverzoek het grootste deel van het terrein, 
circa 7000 m2, gebruikt ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de 
drie GOM-woningen.  
 
Besloten wordt om in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek. 
Dit principebesluit houdt in dat het college medewerking verleent aan een 
bestemmingsplanprocedure op het moment dat de initiatiefnemer een 
bestemmingsplan indient die voorziet in de planologische mogelijkheid van drie 
GOM-woningen, opgezet in een landschappelijke inpassing zoals aangegeven in 
het principeverzoek. Hierbij inbegrepen het omzetten van de bedrijfswoning naar 
burgerwoning. Aan het principebesluit worden voorwaarden gesteld die onder 
meer inhouden dat de initiatiefnemer een getekende overeenkomst met de 
Greenport moet overleggen, kostendrager is van het maken van het 
bestemmingsplan en dat een planschadeverhaalsovereenkomst getekend moet 
worden. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125295 - 372710 

Onderwerp Budgetvraag voor uitvoering Uitvoeringsprogramma Centrumvisie 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het uitvoeringsprogramma inclusief de daarbij horende prioritering vast te 
stellen. 
 
De raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Een voorbereidingskrediet voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 
Centrumvisie van € 1.709.500 beschikbaar te stellen, waarbij voor een bedrag 
van € 412.500 dekking plaatsvindt via de Algemene reserve en voor € 
1.297.000 via kapitaallasten; 
2. Voor een periode van 4 jaar in de begroting als bijdrage aan HLT een jaarlijks 
budget op te nemen van € 106.000 voor een programmamanager en voor een 
periode van 2 jaar een jaarlijks budget van € 90.000 voor een BOA, waarbij 
jaarlijks dekking plaatsvindt via de Algemene reserve; 
3. Voor de genoemde investeringskosten voor de buitenruimte bij de kadernota 
2022 kredieten op te laten nemen in het (meerjaren)investeringsplan; 
4. Een dekkingsreserve Uitvoeringsprogramma Centrumvisie te vormen van € 
11.597.000 ten laste van de algemene reserve; 
5. De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet en van de 
investeringsprogramma Centrumvisie te dekken ten laste van de nieuwe 
dekkingsreserve; 
6. Begrotingswijziging R4004 vast te stellen. 
  

Samenvatting Een vitaal Teylingen heeft ook in de toekomst levendige en aantrekkelijke 
centra. Daarom heeft de gemeente Teylingen, vooruitlopend op de 
Omgevingsvisie, een Centrumvisie ontwikkeld. Het doel hiervan is om met deze 
visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma ervoor te zorgen dat de centra 
van Voorhout, Sassenheim en Warmond ook in de toekomst aantrekkelijke 
plaatsen zijn om te wonen, werken, ondernemen, verblijven en ontmoeten. De 
afgelopen twee jaar hebben de gemeente en adviesbureau Over Morgen een 
intensief participatietraject doorlopen waarvan de Centrumvisie het resultaat van 
is. 
 
In de vergadering van december heeft de raad de Centrumvisie vastgesteld en 
het college opdracht gegeven het daarbij horende uitvoeringsprogramma 
inclusief prioritering vast te stellen. Hiervoor is wel geld nodig en daarom vraagt 
het college de raad om middelen voor de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma, zodat er direct gewerkt kan worden om de beschreven 
stip aan de horizon te gaan bereiken. Het college stelt het 
uitvoeringsprogramma vast en vraagt de raad om een voorbereidingskrediet 
van €2.313.500,- om de activiteiten die beschreven staan voor de 1e drie jaar 
uit te kunnen voeren. Daarnaast vraagt het college de raad om 
investeringskosten voor de buitenruimte op te nemen in het 
(meerjaren)investeringsplan in de kadernota van 2022. Dit alles ten laste van de 
algemene reserve.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164825 - 386735 

Onderwerp Raadsvoorstel Jeugdzorg Teylingen en Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de notitie "JEUGDZORG TEYLINGEN EN 
HOLLAND RIJNLAND - Tot hier en hoe nu verder?". 

2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin de 
raad wordt voorgesteld om:  

1. Kennis te nemen van de notitie "JEUGDZORG TEYLINGEN EN 
HOLLAND RIJNLAND"; 

2. De voorgestelde maatregelen in de notitie "JEUGDZORG 
TEYLINGEN EN HOLLAND RIJNLAND" te onderschrijven.  

Samenvatting Met dit raadsvoorstel en de bijgaande notitie geeft het college inzicht in de stand 
van zaken van de transformatie en het financiële beheer in de jeugdzorg. 
Daarnaast doet het college voorstellen van mogelijkheden om de transformatie 
(in inhoud en geld) een positieve impuls te geven.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164136 - 386579 

Onderwerp Aanwijzing en mandatering toezichthouder kinderopvang ihkv tijdelijke 
maatregelen bestrijding covid 

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



Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD (DPG), met 
terugwerkende kracht tot 9 januari 2021, aan te wijzen als toezichthouder zoals 
bedoeld in artikel 1.61 van de Wet Kinderopvang, welke omvat het toezicht op 
de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid 
gestelde regels in de kinderopvang artikel 58r lid 5 Wet publieke gezondheid. 
2. De DPG toestemming te verlenen om één of meerdere GGD-medewerkers te 
machtigen om namens hem als toezichthouder op te treden. 
3. De burgemeester (onder)mandaat te laten verlenen aan de DPG, met 
terugwerkende kracht tot 9 januari 2021, om bevelen te geven op grond van 
artikel 58n Wet publieke gezondheid. 

Samenvatting De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). In hoofdstuk Va van de Wpg staan onder andere 
maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de epidemie. 
Maatregelen in de kinderopvang zijn daar onderdeel van. In het nieuwe artikel 
58r Wpg, geldend vanaf 9 januari 2021, zijn voor toezicht en handhaving op de 
maatregelen de relevante artikelen uit de we kinderopvang van toepassing 
verklaard, o.a. artikel 1.61 Wet Kinderopvang (Wko). Artikel 1.61 Wko regelt dat 
de DPG toezicht houdt op de maatregelen rondom kindcentra. Daarmee lijkt het 
geregeld te zijn dat de DPG van de GGD toezicht houdt op de maatregelen uit de 
Wpg bij kindcentra, maar in de tekst of Memorie van Toelichting van de Twm is 
niet expliciet opgenomen dat de DPG ook krachtens artikel 1.61 Wko bevoegd is 
om toe te zien op maatregelen uit de WPG. Daarom regelen we dat in dit 
collegebesluit.  
Daarnaast mandateren we de bevoegdheid tot bevel aan de DPG. Het is mogelijk 
dat onze gemeente of GGD bekend wordt met een situatie waarbij direct 
ingrijpen nodig is om verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Artikel 58n Wpg 
geeft de burgemeester de bevoegdheid om dan in te grijpen door middel van 
een bevel. De burgemeester kan daartoe ook de toezichthouder mandateren, 
zodat deze ook direct kan ingrijpen wanneer de GGD dergelijke situatie 
aantreft.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161500 - 375720 

Onderwerp Tussenrapportage Armoedebeleid Teylingen 2018-2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Tussenrapportage Armoedebeleid Teylingen 2018-2021 vast te stellen 
2. De raadsbrief Tussenrapportage Armoedebeleid Teylingen 2018-2021 vast te 
stellen 

Samenvatting Op 26 april 2018 heeft de gemeenteraad van Teylingen de beleidsnota 
"Investeren in de Basis, Armoedebeleid Teylingen 2018-2021" vastgesteld. Het 
beleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van 
inwoners van Teylingen. Hiertoe zijn 14 maatregelen beschreven in het 
Armoedebeleid. In deze tussenrapportage wordt per maatregel de voortgang van 
de eerste periode van het armoedebeleid beschreven. Hieruit blijkt dat negen 
maatregelen zijn uitgevoerd en met de meeste andere maatregelen een goede 
start is gemaakt. De tussenrapportage wordt middels dit voorstel vastgesteld en 
ter informatie gedeeld met de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163969 - 383651 

Onderwerp Beleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beleidsregel “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen” door het college vast te stellen, vanaf de 
dag na bekendmaking tot en met negentig dagen na intrekking of 
het zonder opvolging van rechtswege aflopen van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19  en voorafgaande aan deze vaststelling te 
besluiten om geen inspraak te verlenen op voornoemde beleidsregel; 

2. De beleidsregel “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen” door de burgemeester vast te stellen, vanaf 
de dag na bekendmaking tot en met  negentig dagen na intrekking 
of het zonder opvolging van rechtswege aflopen van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19 en voorafgaande aan deze vaststelling te 



besluiten om geen inspraak te verlenen op voornoemde beleidsregel. 

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers 
voorlopig ook wanneer zij weer open mogen 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 een tijdelijke beleidsregel, welke wordt 
vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met  negentig 
dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 In 
deze periode wordt gewerkt aan een aanpassing van het juridisch kader voor de 
verdere periode dat de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID 19’ van kracht is. 
Deze aanpassing vraagt uitvoeriger (raads)besluitvorming dan deze beleidsregel. 
Om te voorkomen dat regelgeving tot het moment van deze 
(raads)besluitvorming ‘knelt’, is deze beleidsregel opgesteld. Echter, ook na een 
meer robuustere verankering zal de beleidsregel noodzakelijk blijven om te 
kunnen voorzien in situaties die alleen op langere termijn steviger in regelgeving 
verankerd kunnen worden.   
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 386124 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 27 januari 2021 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
(PHO) Maatschappij en Jeugd van 27 januari 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 27 januari 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 
en Jeugd via Microsoft Teams plaats. Het college wordt geadviseerd in te 
stemmen met de adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134375 - 386109 

Onderwerp Raadsvoorstel vaststellen "Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en 
Transitievisie Warmte" 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,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. De bijgevoegde notitie “Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievi
sie Warmte” vast te stellen. 

Samenvatting In mei 2020 zijn we gestart met het opstellen van de Lokale Energiestrategie 
(LES) en Transitievisie Warmte (TVW). In september 2020 is het college en de 
raadscommissie geinformeerd over het proces om te komen tot de LES en TVW. 
In het najaar van 2020 heeft er onder inwoners en stakeholders participatie 
plaatsgevonden. Op basis van deze participatie, bestaand beleid en 
onderzoeksrapporten zijn de uitgangspunten Lokale Energiestrategie en 
Transitievisie Warmte opgesteld. Besloten wordt om aan de raad voor te leggen 
het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt om: De 
bijgevoegde notitie "Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie 
Warmte" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164343 - 386041 

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. wateroverlast park Molentocht 

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



Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het 
wateroverlast in park Molentocht (Strausspark en Vivaldipark) en aangrenzende 
fietspaden van de fractie van D66 Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting Door mevrouw Edith Alkemade van de fractie van D66 zijn schriftelijke vragen 
gesteld over het wateroverlast in park Molentocht (Strausspark en Vivaldipark) 
en aangrenzende fietspaden. 
Het college beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150873 - 348179 

Onderwerp Evaluatie Bomenbeleid Teylingen 

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

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Bomenbeleid Teylingen. 
2. In te stemmen met de aanbevelingen die in hoofdstuk 5 van Evaluatie 

Bomenbeleid Teylingen zijn opgenomen.  
3. Bijgevoegde raadsbrief inzake "Evaluatie bomenbeleid Teylingen" vast 

te stellen.  

Samenvatting In 2015 is het bomenbeleid van Teylingen opgesteld en vastgesteld. Daarbij is 
bepaald dat dit beleid in 2020 geëvalueerd moest worden. Dit is vorig jaar dan 
ook gedaan middels een enquête naar het burgerpanel en inwoners die destijds 
bij het opstellen van het beleid hebben geparticipeerd, en medewerkers die 
(zijdelings) betrokken zijn bij uitvoering of toepassing van het bomenbeleid.  
 
Het huidige bomenbeleid bevat veel ingrediënten die bijdragen aan een goed 
functionerend bomenbestand en die wenselijk en passend zijn bij de transitie 
naar de nieuwe omgevingswet. Bij het opstellen van het beleid is destijds geen 
nulpunt voor het bomenbestand bepaald waardoor het nu lastig is om te 
beoordelen in hoeverre diverse doelen van kwaliteit en kwantiteit zijn behaald. 
Uit de evaluatie blijkt ook dat de huidige vergunningstelsel ruimte laat voor 
discussie en onduidelijkheid, wat met name wordt veroorzaakt door de huidige 
(status)categorieën indeling met beschermingsniveaus. Zowel bij de beoordeling 
van Waardevolle bomen, overlast bomen en in participatietrajecten is niet altijd 
duidelijk wanneer een vergunning wel of niet moet worden toegepast. Om nu de 
beleidseffecten te verbeteren en de haalbaarheid beter te meten zijn in de 
evaluatie aanbevelingen geformuleerd en vervolgstappen voorgesteld. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164480 - 385477 

Onderwerp Jaarlijkse bijdrage aan Cultuurhistorische Organisaties Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het ter beschikking stellen van een jaarlijkse bijdrage à € 
20.000 aan de Cultuurhistorische Organisaties (Stichting Oud Sassenheim, 
Historische Kring Voorhout en Warmelda) ten behoeve van in een door deze 
organisaties op te stellen beleidsnota met uitvoeringsprogramma benoemde 
activiteiten rondom cultuurhistorisch erfgoed in Teylingen op basis van de Nota 
Erfgoedzaken – Verbindend Erfgoed.  
  

Samenvatting In 2020 is na overleg tussen de gemeente Teylingen en de drie 
cultuurhistorische organisaties overeenstemming bereikt over bijgevoegde Nota 
Erfgoedzaken – Verbindend Erfgoed. De nota dient als basis voor een jaarlijkse 
subsidieverlening à € 20.000 bestemd voor de cultuurhistorische organisaties 
ten behoeve van activiteiten ter bevordering van erfgoed en cultuur in 
Teylingen. 
 
Het college besluit om in te stemmen met het ter beschikking stellen van een 
jaarlijkse bijdrage à € 20.000 aan de Cultuurhistorische Organisaties (Stichting 
Oud Sassenheim, Historische Kring Voorhout en Warmelda) ten behoeve van in 
een door deze organisaties op te stellen beleidsnota met uitvoeringsprogramma 
benoemde activiteiten rondom cultuurhistorisch erfgoed in Teylingen op basis 
van de Nota Erfgoedzaken – Verbindend Erfgoed.  
 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160756 - 373394 

Onderwerp Financiële kaderstelling 2022 Verbonden partijen regio Hollands-Midden 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling ook van 
toepassing te verklaren voor de overige gemeenschappelijke 
regelingen; 

3. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen met 
bijgaande memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de gezamenlijke 
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
kaderstelling geeft de richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruikten voor de begroting 2022. 
Daarnaast is er een algemene oproep opgenomen om de financiële problematiek 
van de gemeenten onder de aandacht te brengen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160841 - 385156 

Onderwerp Opsporingsvergunningen aardwarmte Katwijk en Oude Rijn 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de RES regio Holland 
Rijnland op de twee concept adviezen; 

3. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeenten in de Duin- 
en Bollenstreek, op deze twee concept adviezen; 

4. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Hooij voor het (mede) ondertekenen van de gezamenlijke 
reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in navolging op de 
aanvragen Leiden2, Leiden3 en Rijnland twee aanvragen voor 
opsporingsvergunningen aardwarmte in onze regio ontvangen. EZK neemt de 
twee aanvragen in behandeling en beoordeelt die op grond van de Mijnbouwwet. 
Conform de Mijnbouwwet worden de aanvragen ter advisering voorgelegd aan 
onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de 
betreffende gemeenten verzocht om vóór 8 februari 2021 te reageren op haar 
conceptadviezen. Om de reacties kracht bij te zetten is vanuit de Duin- en 
Bollenstreek bijgaande gezamenlijke reactie opgesteld. 
 
In de gezamenlijke reactie laten de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
weten dat zij positief staan tegenover initiatieven voor het opsporen en winnen 
van aardwarmte en dat zij de conceptadviezen van de provincie Zuid-Holland 
onderschrijven. Daarnaast herhalen zij hun voorkeur voor opsporingsaanvraag 
‘Rijnland’. Tot slot vragen zij om de aanvraag af te stemmen met andere 
initiatieven. 
 
 
Het college besluit om:  

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de RES Holland 
Rijnland op de twee concept adviezen; 

3. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeenten in de Duin- 
en Bollenstreek, op deze twee concept adviezen; 

4. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Hoekstra voor het (mede) ondertekenen van de 
gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 385148 

Onderwerp Raadsbrief aanbieding publicatie 'Structuuropgaven Duin- en Bollenstreek door 
Blaauwberg 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake publicatie 
'Structuuropgaven Duin- en Bollenstreek' vast te 
stellen. 

Samenvatting Het college informeert de gemeenteraad over een publicatie van Blaauwberg en 
doet een procesvoorstel hoe hiermee om te gaan. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159399 - 384639 

Onderwerp De functie van omgevingsmanager vanaf april 2021 als structurele taak borgen 

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

Afdeling TM Informatiecentrum 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  
   

1. Vast te stellen dat de functie van Omgevingsmanager vanaf 1 april 
2021 als structurele taak voor Teylingen in de HLTsamen organisatie 
wordt geborgd en de structurele last hiervoor in de begroting op te 
nemen. 

2. Begrotingswijziging nr.R4005 vast te stellen. 

Samenvatting Met ingang van april 2020 is de functie van Omgevingsmanager voor een jaar 
ingevuld. Er is afgesproken dat na dit jaar een evaluatie plaatsvindt. De 
evaluatie en het voorstel voor het vervolg leggen we nu voor aan de 
gemeenteraad om over te beslissen. Het voorstel aan de gemeenteraad is om de 
functie van Omgevingsmanager als structurele taak te borgen vanaf april 2021.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-162944 - 383933 

Onderwerp Beantwoording CDA vragen VON-rapport 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de op 28 december 2020 door het CDA ingediende 
schriftelijke vragen over de reactie van het gemeentebestuur van Noordwijk, 
mede namens het college van burgemeester en wethouders van Teylingen op 
het door de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) opgestelde rapport 'Duin- en 
Bollenstreek 2020+' vast te stellen. 
  

Samenvatting Het CDA heeft op 28 december 2020 het college schriftelijke vragen gestelde 
over de reactie van het gemeentebestuur van Noordwijk, mede namens het 
college van burgemeester en wethouders van Teylingen op het door de Vrije 
Ondernemers Noordwijk (VON) opgestelde rapport 'Duin- en Bollenstreek 
2020+. 
 
Besloten wordt om de beantwoording van de op 28 december 2020 door het 
CDA ingediende schriftelijke vragen over de reactie van het gemeentebestuur 
van Noordwijk, mede namens het college  van burgemeester en wethouders van 
Teylingen op het door de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) opgestelde 
rapport 'Duin- en Bollenstreek 2020+' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-163745 - 383038 

Onderwerp Raadsbrief 'Stand van zaken en uitstel decentralisatie Maatschappelijke Zorg' 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief ‘Stand van zaken en uitstel decentralisatie Maatschappelijke Zorg’ 
vast te stellen.  
  

Samenvatting Het afgelopen jaar hebben we ons volop voorbereid op de decentralisatie van de 
Maatschappelijke Zorg die op 1 januari 2022 plaats zou vinden. Tijdens een 
gemeenteraadsavond in oktober 2020 is aangekondigd dat de gemeenteraad in 
januari 2021 een besluit zou moeten nemen, zodat de inkoop van Beschermd 
Wonen gestart kon worden. Onlangs is gebleken dat het verdeelmodel van het 
Rijk later beschikbaar is dan gepland. Dit betekent dat de decentralisatie van 
taken per 1 januari 2022 niet meer haalbaar is. Naar verwachting komt er in het 
eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid over het verdeelmodel Beschermd 
Wonen. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Door dit nieuwe tijdpad van de Rijksoverheid is er onvoldoende tijd om de 
gemeenteraad een besluit te laten nemen over de financiële kaders en de 
inkooptrajecten zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Daarom is binnen de regio 
Holland Rijnland besloten de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg met 
een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023. 
 
Met deze raadsbrief en de bijlage Infographic ‘Doordecentralisatie 
Maatschappelijke Zorg’ willen we de raad over dit uitstel informeren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159403 - 383623 

Onderwerp Realisatie Fase II Sassenheimse Tennisvereniging 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het conceptraadsvoorstel vast te stellen en het volgende beslispunt voor te 
leggen aan de raad: Te kiezen voor variant 2 (uitbreiding richting Langeveld) als 
voorkeursvariant voor de realisatie van fase 2 van het tennispark en deze verder 
te onderzoeken. 
  

Samenvatting De gemeenteraad heeft in 2014 het raadsvoorstel, verplaatsing Sassenheimse 
Tennisvereniging (STV ) vastgesteld. Het college voert dit besluit uit. In 2018 is 
de 1ste fase (realisatie 9 banen, clubhuis en terras) afgerond. Fase 2, de overige 
tennisbanen en vaste opslag bleken niet haalbaar op de daarvoor destijds 
gekozen locatie. In overleg met Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen 
(SESRM) als uitvoerende partij en STV als gebruiker worden twee varianten 
voorgelegd aan de gemeenteraad (zie bijlage 1). Omwonenden zijn hierover per 
brief geïnformeerd en gehoord (zie bijlage 5). Het college stelt aan de raad voor 
om te kiezen voor variant 2, richting Langeveld. Dat kan ook op de meeste 
steun rekenen van de omwonenden, STV en SESRM. In een kostenraming die 
hiervoor is opgesteld, is variant 2 de duurste variant. Het college wil na de keuze 
van de raad een gedegen risicoanalyse en projectbegroting opstellen voor de 
betreffende variant. Als dit is afgerond zal het college de raad de uitwerking en 
kosten ter besluitvorming voorleggen. Het college wil hiermee de gemaakte 
afspraken met de raad uit 2014 nakomen.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


