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Status 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; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-129919 - 308179 

Onderwerp Informatieverzoek gevolgen coronacrisis gemeenschappelijke regelingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het verzenden van een informatieverzoek in de vorm van 
een brief (bijlage 1) over de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en 
effecten van de coronacrisis aan de dagelijkse besturen van onderstaande 
gemeenschappelijke regelingen: 
 
1. Werkorganisatie HLTsamen 
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
3. Vuilafvoerbedrijf Bollenstreek 
4. Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 
5. Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Maregroep) 
6. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
7. Omgevingsdienst West-Holland 
8. Belastingsamenwerking Bollenstreek 

Samenvatting De raadsvoorstellen over de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2021 van 
verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn onlangs besproken in de 
commissies. In de vergadering van de commissie DEB van 18 mei 2020 zijn 
vragen gesteld over de mogelijke gevolgen en effecten van de coronacrisis voor 
de gemeenschappelijke regelingen. Wethouder Marlies Volten heeft aan de 
commissie DEB onder andere toegezegd dat een corona-update gevraagd zal 
worden aan de gemeenschappelijke regelingen  ter behandeling in de commissie 
DEB van oktober 2020. Hiervoor is een informatieverzoek in de vorm van een 
brief opgesteld die aan de dagelijkse besturen van  8 gemeenschappelijke 
regelingen wordt verzonden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127314 - 307992 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 19 mei 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 19 mei 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125945 - 306837 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen Betalingsproblematiek 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Statushouders d.d. 28 april jl. van M. van Dijk, van het CDA vast te stellen. 

Samenvatting Naar aanleiding van een gesprek met vrijwiligers van VluchtelingenWerk heeft 
de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de betalingsproblematiek onder 
statushouders. Voorgesteld wordt de beantwoording van deze vragen vast te 
stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127301 - 303089 

Onderwerp Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 47 Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Het ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 47 Sassenheim (Digros kantoor) 
vast te stellen en de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan met 
identificatienummer NL.IMRO.1525. BP2020 TEY02007- ON01 te starten door 
het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het 
'ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 47 Sassenheim' vast te stellen. 

Samenvatting In mei 2003 is door de gemeente Sassenheim een omgevingsvergunning (met 
kenmerk: BA.02.49) verleend voor het bouwen en gebruiken van een kantoor op 
het perceel Rijksstraatweg 47 Sassenheim in afwijking van het toenmalig 
vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Sassenheim- Zuid'. In de 
daaropvolgende herziening 'Bedrijventerrein Sassenheim- Zuid, 1e herziening' is 
deze vergunning verwerkt, door het opnemen van de functieaanduiding 
'kantoor' voor het perceel Rijksstraatweg 47. Sinds 20 september 2012 geldt het 
bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Teylingen'. In dit vigerende 
bestemmingsplan is de functieaanduiding 'kantoor' per abuis niet opgenomen. 
De eigenaar van het pand heeft de gemeente hierop geattendeerd en verzocht 
deze omissie te herstellen omdat het pand is ontworpen en gebouwd als 
kantoorpand, het pand altijd als zodanig is gebruikt en het ook de intentie is dat 
gebruik voort te zetten. In voorliggend bestemmingsplan voor het perceel 
Rijksstraatweg 47 wordt daarom de functieaanduiding 'kantoor' weer 
opgenomen op de verbeelding en in de regels. 
 
In het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening zijn vooroverlegpartners zoals de provincie Zuid- Holland en 
het Hoogheemraadschap van Rijnland in de gelegenheid gesteld om een reactie 
op het plan kenbaar te maken. Van 8 april tot en met 29 april was dit mogelijk. 
De ontvangen reactie van het Hoogheemraadschap vormt geen aanleiding om 
het plan aan te passen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen het plan. 
 
Het Bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen nieuwe 
ontwikkeling mogelijk. De enige wijziging ten opzichte van de bestaande situatie 
is de reparatie van de omissie uit het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 
Teylingen'. Het gebruik van het kantoor binnen het plangebied was al 
toegestaan op grond van de verleende omgevingsvergunning. Er zijn daarom 
geen omgevingsonderzoeken uitgevoerd en ook het beleidskader is niet 
uiteengezet, omdat in het verleden al is aangetoond dat er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening bij het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 
Het bovenstaande geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan 
Rijksstraatweg 47 Sassenheim vast te stellen en de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan te starten door het plan zes weken ter inzage te 
leggen.  
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128742 - 305866 

Onderwerp locatieplan semi-ondergrondse GFT containers 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. De richtlijnen voor het op te stellen locatieplan voor de plaatsing van 
de semi-ondergrondse containers voor de inzameling van GFT-e bij 



besluit hoogbouw vast te stellen. 

Samenvatting Voor het gescheiden inzamelen van Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten 
(GFT-e) bij hoogbouw is het noodzakelijk om een aantal semi-ondergrondse 
containers verspreid over de gemeente te plaatsen. Om deze plaatsing te 
realiseren is het nodig om een aantal richtlijnen vast te stellen voor het op te 
stellen locatieplan.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128050 - 305655 

Onderwerp Jaarrapportage Jeugdhulp 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief over de jaarrapportage jeugdhulp 2019 vast te 
stellen. 
2. Kennisnemen van de oplegger met de belangrijkste punten voor de gemeente 
Teylingen. 

Samenvatting De jaarrapportage jeugdhulp 2019 bevat cijfermatige informatie over het 
regionale en lokale gebruik van jeugdhulp. De jaarrapportage is zeer uitgebreid. 
In de raadsbrief zijn de regionale bijzonderheden beschreven. Om de 
belangrijkste punten voor de gemeente Teylingen extra aandacht te geven is 
een oplegger opgesteld. In de oplegger zijn de lokale bijzonderheden 
aangegeven en is de opgehaalde informatie uit de duidingssessie met (lokale) 
professionals verwerkt. Aan het college wordt gevraagd de raadsbrief vast te 
stellen en kennis te nemen van de oplegger met de belangrijkste punten voor de 
gemeente Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127210 - 302712 

Onderwerp Vervolg duurzaamheidslening Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De evaluatie duurzaamheidslening Teylingen voor kennisgeving aan te 
nemen; 
2. Bijgevoegde raadsvoorstel, waarin aan de raad wordt voorgesteld om aan de 
hand van voorgelegde scenario's richting te geven aan het (eventuele) vervolg 
van de duurzaamheidslening, aan de raad voor te leggen. 
  

Samenvatting De gemeente staat de komende decennia voor een grote opgave op het gebied 
van energietransitie. Om de doelstellingen en ambities te behalen, dient onder 
andere ingezet te worden op het verduurzamen van de bestaande particuliere 
woningvoorraad. Particuliere huiseigenaren hebben echter niet altijd voldoende 
financiële reserves om in energiebesparende of duurzame maatregelen te 
investeren. Vandaar dat de gemeente Teylingen in 2014 van start is gegaan met 
het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particuliere huiseigenaren. 
Hiertoe heeft de raad €1.000.000 (voor onbepaalde tijd) beschikbaar gesteld. 
Inmiddels is dit incidentele budget uitgeput en zijn er op het gebied van 
duurzaamheid verschillende ontwikkelingen te melden. Alle reden om 
weloverwogen te kiezen hoe het vervolg van de lening eruit dient te zien. In 
overleg met de gemeenteraad willen wij richting geven aan het vervolg van de 
duurzaamheidslening in Teylingen. 
Besloten wordt om bijgevoegd raadsvoorstel  inzake vervolg 
duurzaamheidslening aan de raad voor te leggen en de evaluatie 
duurzaamheidslening Teylingen voor kennisgeving aan te nemen.   
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128091 - 304495 

Onderwerp Aanvraag tweede werkplan 'Omzien naar elkaar' 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Vaststellen tweede werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin- en Bollenstreek en 
hiervoor een bedrag van € 1.282.500,- aan te vragen bij de gemeente Leiden. 
Specifiek voor de gemeente Teylingen vragen we € 235.000,- aan. 

Samenvatting Om de decentralisatie van taken op het gebied van Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Zorg in gang te zetten kunnen middelen aangevraagd worden 
bij centrumgemeente Leiden. In 2019 is het eerste werkplan ingediend. Voor 
2020 is er een tweede werkplan “Omzien naar Elkaar” opgesteld. De activiteiten 
die beschreven zijn zullen de komende periode uitgewerkt gaan worden 
in Teylingen & de Duin- en Bollenstreek.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-082181 - 304324 

Onderwerp Actieplan Fiets: Raadsvoorstel vaststellen Koersdocument en Uitvoeringsagenda 

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: 
1. Het koersdocument Actieplan Fiets Teylingen vast te stellen; 
2. De bijbehorende Uitvoeringsagenda Actieplan Fiets Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting In het raadsprogramma Vitaal Teylingen heeft de coalitie zich als doel gesteld 
om te zorgen voor een goed bereikbaar Teylingen. Met de auto, met het 
openbaar vervoer maar zeker ook met de fiets. 
 
Om dit doel te bereiken wordt het Actieplan Fiets opgesteld, waarin de 
maatregelen voor verbetering van de fietsinfrastructuur voor de komende jaren 
zijn vastgesteld. 
 
Het actieplan is opgesteld volgens het BOB-model. Dit betekent dat de raad dat 
het plan meerdere keren besproken wordt in de raad. Eerder is het plan 
Beelvormend en Oordeelsvormend besproken aan de hand van diverse 
documenten: 
- Beelvorming: Beeldvormingsnotitie (september 2019) en 
Beeldvormingsdocument (januari 2020) 
- Oordeelsvorming: Beeldvormingsdocument en Koersdocument (januari 2020) 
 
Nu zijn we bij de fase van Besluitvorming aangekomen. De raad wordt in deze 
fase gevraagd te besluiten over de visie (Koersdocument) en de 
oplossingsrichtingen die gekozen zijn met bijbehorende prioritering 
(uitvoeringsagenda). 
In het koersdocument wordt het fietsnetwerk beschreven dat het uitgangspunt is 
voor het fietsbeleid. Uit het koersdocument blijkt dat de belangrijkste 
knelpunten zich voordoen op de drie oude hoofdroutes door Sassenheim, 
Voorhout en Warmond. 
In de uitvoeringsagenda, het eigenlijke actieplan, worden de knelpunten en 
kansen op de fietsroutes verder in kaart gebracht en worden 
oplossingsrichtingen aangedragen. 
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat in de uitvoeringsagenda 46 maatregelen zijn 
opgenomen die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. Deze 
maatregelen kunnen binnen bestaande kaders als beschikbare financiële 
middelen en uitvoeringsprogramma van andere bereikbaarheidsprogramma’s 
niet allemaal op korte termijn uitgevoerd worden. In de uitvoeringsagenda is 
daarom een prioritering van de maatregelen opgenomen. 
 
Het college gaat na instemming van de raad met koersdocument en 
uitvoeringsagenda aan de slag met de uitvoering van de agenda. Maatregelen 
die benoemd worden in de uitvoeringsagenda zullen (deels) nog terugkomen in 
de raad. Sommige maatregelen zullen terugkomen als onderdeel van andere 
projecten (HOV-project, Herenweg Warmond, Mobiliteitsplan). Maar maatregelen 
kunnen ook individueel terugkomen, bijvoorbeeld als er grote investeringen mee 
gemoeid zijn. 
 
Uiteindelijk moet realisatie van de uitvoeringsagenda ertoe leiden dat op de 
routes in het fietsnetwerk van de gemeente, prettig, vlot en veilig gefietst kan 
worden en dat er sprake is van goede, voldoende en nabije 
fietsparkeervoorzieningen. 
 
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-121353 - 290534 

Onderwerp Vaststelling exploitatieplan “Hooghkamer 2011, 5e herziening” 

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 exploitatieplan “Hooghkamer 2011, 5e herziening” met 
identificatienummer  NL.IMRO.1525. EXPL2020VHT07011-VA01 vast te stellen 
volgende de bijgevoegde en bij dit besluit behorende ontwerpexploitatieplan 
“Hooghkamer 2011, 5e herziening” 

Samenvatting Op 25 april 2019 heeft de raad de 4e herziening van het exploitatieplan 
Hooghkamer 2011 vastgesteld. Het exploitatieplan “Hooghkamer 2011, 5e 
herziening” betreft een verplichte herziening door de gemeenteraad vast te 
stellen binnen een jaar na vaststelling van de 4de herziening. Besloten wordt om 
het exploitatieplan "Hooghkamer 2011, 5e herziening" vast te stellen en aan de 
raad aan te bieden ter besluitvorming. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-126245 - 300799 

Onderwerp Plan van aanpak demonstratieproject duurzame warmte Sassenheim 

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 wordt 
voorgesteld om:  

1. Het 'Plan van Aanpak demonstratieproject duurzame warmte 
Sassenheim. Datum: 18 mei 2020' vast te stellen. 

2. Een voorkeur uit te spreken om een consortium op te richten. 
3. Een budget beschikbaar te stellen van €230.000 voor het aantrekken 

en inhuren van een projectleider en projectsecretaris en dit ten laste 
te brengen van de algemene reserve. 

4. Een budget beschikbaar te stellen van €150.000 als projectbudget en 
dit ten laste te brengen van de algemene reserve. 

5. Begrotingswijzing 12, jaar 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Op verzoek van het CDA, heeft de gemeente onderzocht of zij deel kan namen 
aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het interbestuurlijk Programma 
Aardgasvrije Wijken is een samenwerking tussen de ministeries van 
Binnenlandse Zaken (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg 
(IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Het PAW heeft tot doel dat 
ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee ook andere gemeenten aan de 
slag kunnen. Onderdeel van het PAW is een subsidie voor een proeftuin 
Aardgasvrije Wijken. Hier kan een gemeente op inschrijven. Als deze inschrijving 
goedgekeurd wordt, ontvangt de gemeente een financiële bijdrage vanuit het 
Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen door middel van een 
wijkgerichte aanpak aardgasvrij te maken.Deelname bleek echter niet mogelijk, 
omdat we nog niet ver genoeg waren. Desondanks is wel verder gewerkt aan 
een plan voor een eerste aardgasvrije wijk.  
  
Allereerst heeft de gemeente verkent welke wijk(en) of buurt(en) kansrijk zijn 
om op korte termijn (binnen nu en maximaal 10 jaar) van het aardgas af te 
halen. Wij kwamen hierbij uit op de Kagerpleinbuurt in Sassenheim. Als eerste 
stap hebben wij een grove verkenning uit laten voeren naar mogelijke 
collectieve alternatieven voor het aardgas. De resultaten van deze verkenning 
vindt u in de ‘Verkenning scenario’s buurtwarmtenet Sassenheim/ Kagerplein’. 
  
Uit de verkenning blijkt dat er kansrijke duurzame warmteoplossingen zijn voor 
de wijk. Om dit een stap verder te brengen, vragen wij het college en de 
gemeenteraad om te bevestigen dat zij door willen met het demonstratieproject 
warmte in de Kagerpleinbuurt, actief een consortium te gaan vormen en om een 
budget ter beschikking te stellen voor de inhuur van een projectleider en 
projectsecretaris. En ook een projectbudget beschikbaar te stellen. Na een 
positief besluit van het college, ontvangen bewoners en bedrijven in de buurt 
een brief met informatie over het besluit dat op donderdag 9 juli bij de 
gemeenteraad voor zal liggen. En daaraan voorafgaand in de 
raadscommissievergadering van 17 juni 2020.  
  
In het plan van aanpak staat  beschreven waarom voor de buurt een collectieve 
oplossing gekozen is, welke rol wij als gemeente in willen nemen en hoe de 



grove vervolgplanning eruitziet. De belangrijkste volgende stap is het 
consulteren van de bewoners van de buurt. De transitie gaat immers een grote 
invloed op hen en hun dagelijkse leven hebben. Deze stap zullen wij daarom, bij 
een positief raadsbesluit, direct aansluitend aan de raadsvergadering in gang 
zetten.  
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
waarin de raad wordt voorgesteld om:  

 Het 'Plan van Aanpak demonstratieproject duurzame warmte 
Sassenheim. Datum: 18 mei 2020' vast te stellen. 

 Een voorkeur uit te spreken om een consortium op te richten. 
 Een budget beschikbaar te stellen €230.000 voor het aantrekken en 

inhuren van een projectleider en projectsecretaris en dit ten laste te 
brengen van de algemene reserve. 

 Een budget beschikbaar te stellen van €150.000 als projectbudget en 
dit ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 Begrotingswijzing 12, jaar 2020 vast te stellen. 

 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


