BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

28 april 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; Mevr. H.M.A. Hooij,
wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-124242 - 299462
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 21 april 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 21 april 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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-117829 - 283171
Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met maart 2020
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming
1. de 'Voortgangsinformatie projecten tot en met maart 2020' vast te stellen.
2. de bijgevoegde raadsbrief met bijlage inzake 'Voortgangsinformatie projecten
tot en met maart 2020' vast te stellen en aan de commissie Ruimte aan te
bieden.
Een paar keer per jaar biedt het college een overzicht van de projecten in
Teylingen aan aan de gemeenteraad. Besloten wordt om de
'Voortgangsinformatie projecten tot en met maart 2020' vast te stellen en deze
ter kennisgeving aan de commissie Ruimte aan te bieden.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-120278 - 288052
Concept Regionale Energiestrategie (RES) Teylingen
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Strategie en Projecten
1. In te stemmen met de concept Regionale Energiestrategie (RES)
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
2.1 De concept Regionale Energiestrategie ter kennisgeving aan te nemen.
2.2 De wensen en bedenkingen vast te stellen.
2.3 De wensen en bedenkingen in te brengen op de bijzondere AB-vergadering
van Holland Rijnland op 25 juni a.s.
Dit voorstel gaat over het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES)
voorkomend uit Holland Rijnland. De voorliggende RES is inmiddels uitgewerkt
en wordt in conceptversie de besluitvormingsprocedure ingebracht. Het doel in
deze fase is om als college de concept RES, inclusief wensen en bedenkingen,
vast te stellen en aan te bieden aan de raad. De raad wordt op haar beurt
gevraagd om deze wensen en bedenkingen, waar nodig, aan te vullen en mee te
geven aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland tijdens de bijzondere

vergadering van 25 juni 2020.
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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-093611 - 228888
Vaststellen huisregels Teylingen
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Facilitair
De huisregels voor het gemeentekantoor Sassenheim, bestuurscentrum en
gemeentewerf Voorhout vast te stellen.
In het gemeentekantoor, het bestuurscentrum en op de gemeentewerf komen
inwoners, bezoekers en medewerkers samen. In deze panden zijn momenteel
geen recent vastgestelde huisregels. Huisregels scheppen duidelijkheid over wat
er wel en niet toegestaan is in het pand. Vaststelling van de huisregels schept
duidelijkheid over wat de inwoner en de gemeente van elkaar kunnen
verwachten en zorgt voor een grond om bezoekers aan te spreken in geval van
ongewenst gedrag. De vastgestelde huisregels worden gecommuniceerd bij de
hoofdentrees van de panden, via de sociale kanalen, website en de lokale krant
zodat voor eenieder duidelijk is aan welke (gedrags)regels een bezoeker zich
moet houden. Dit komt de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en het
pand ten goede. De vastgestelde huisregels worden in het gemeentekantoor en
bestuurscentrum zelf in verkorte versie gecommuniceerd via een nog te plaatsen
scherm bij de hoofdentrees (zie hiervoor het document ‘hostmanshipbord’). Op
de gemeentewerf wordt een nieuw welkomstbord ontwikkeld waarin de
informatie van alle huidige informatieborden samenkomt.

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-124468 - 297226
Gemeenschappelijke regeling VRHM begroting 2020
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om als zienswijze aan de Veiligheidsregio Hollands Midden te
laten weten dat de raad instemt met de ontwerp programmabegroting 2021 en
de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Holland Midden conform bijgevoegde conceptbrief.

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. Het beleidskader voor de ontwerp-Programmabegroting wordt
gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in
samenhang’. Dit beleidsplan is op 30 januari 2020 met de raad besproken.
Vervolgens is het beleidsplan door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio
op 20 februari 2020 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de
beleidsdoelstellingen voor taken van de Veiligheidsregio te weten de meldkamer,
brandweerzorg, de GHOR, risico-en crisisbeheersing en bevolkingszorg. Het
beleidsplan vormt de beleidsagenda van de Veiligheidsregio en kent haar lokale
uitwerking in ons meerjaren veiligheidsbeleid en veiligheidsjaarplannen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-115971 - 279524
Starten vooroverleg en inspraak voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding sporten recreatiepark Elsgeest, Voorhout
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding sport- en recreatiepark
Elsgeest, Voorhout vast te stellen.
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding
sport- en recreatiepark Elsgeest, Voorhout met de
identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2019VHT08004-VO01 te starten
door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor
inspraak en het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners te
starten overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan
Uitbreiding sport- en recreatiepark Elsgeest, Voorhout vast te stellen.
Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Teylingen ten behoeve van
de aanleg van nieuwe sportvelden en herinrichting van sport- en recreatiepark
Elsgeest:
 het projectplan 'In de geest van Els!' vastgesteld.
 het opgenomen krediet voor investeringen van €2.888.000,beschikbaar gesteld voor dit projectplan en de bijbehorende
begrotingswijziging vastgesteld.
 ingestemd met het verzoeken om ontheffing van de regels van
de provinciale Verordening ruimte 2014 aan Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland.
Aangezien de uitbreiding is gepland op gronden in het buitengebied met een
beschermingscategorie voor landschappelijke waarden (beschermd grasland), is
gezamenlijk met de provincie gezocht naar een landschappelijk acceptabele
oplossing. Nadat hierover overeenstemming is bereikt en de gemeenteraad een
verzoek om ontheffing heeft gedaan, heeft Gedeputeerde Staten op 19
december 2017 de aangevraagde ontheffing verleend. Als basis voor het
benodigde nieuwe bestemmingsplan is vervolgens een passend inrichtingsplan
tot stand gekomen. Daarnaast is inmiddels een volledig beeld van de relevante
omgevingsaspecten.
Het traject voorafgaande aan het voorontwerpbestemmingsplan heeft daarmee
al met al meer tijd gekost dan was voorzien. Het voorontwerpbestemmingsplan
Uitbreiding sport- en recreatiepark Elsgeest, Voorhout is nu gereed.
Besloten wordt daarom om het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding sporten recreatiepark Elsgeest, Voorhout vast te stellen en de vooroverleg- en
inspraakprocedure hiervoor te starten.

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-123694 - 295669
Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Juridische Zaken
1. Het Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen
voor kennisgeving aan te nemen.
2. Dit jaarverslag via bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de
gemeenteraad aan te bieden en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale
ombudsman te sturen.
Het Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen
(Commissie BK) is ontvangen. Het jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2019 en aanbevelingen doet.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

