
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 28 april 2021 

 
 

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-21-171923 - 417034 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 20 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 20 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171109 - 414408 

Onderwerp Schriftelijke vragen over de aansluiting van dorpen op het glasvezelnetwerk door 
KPN 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA inzake 
de aansluiting van dorpen op het glasvezelnetwerk door KPN vast te stellen. 

Samenvatting Door het CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over de aansluiting van dorpen op 
het glasvezelnetwerk door KPN. Besloten wordt om de beantwoording van de 
schriftelijke vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171576 - 416141 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CDA over participatie energietransitie 
maatschappelijke haalbaarheid 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van VVD en 
CDA inzake participatie energietransitie maatschappelijke haalbaarheid d.d. 30 
maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Op 30 maart hebben de VVD en het CDA schriftelijke vragen aan het college 
gesteld over de participatie energietransitie maatschappelijke haalbaarheid. 
Het college besluit om de beantwoording van de door fractie VVD en CDA 
ingediende vragen hierbij vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-173244 - 414939 

Onderwerp zienswijze op conceptprogrammabegroting 2022 RDOG HM 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt een zienswijze uit te brengen over de concept 
programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) overeenkomstig 
de bij het raadsvoorstel gevoegde brief. 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De 
RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het 
gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het programma RDOG2024 wil de 
RDOG HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten 
werken. Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere 
ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert. De 
RODG HM heeft een concept programmabegroting 2022 opgesteld. Deze is aan 
de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze daarop 
kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van 
de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op 
30 juni 2021. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173282 - 414562 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GRKDB 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad 
voorgesteld wordt een positieve zienswijze uit te brengen aan het 
bestuur van de GR KDB over de ontwerpbegroting 2022. 

Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan 
werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut 
werk en re-integratie. 
 
Conform de tekst van de GR KDB waaraan de gemeente Teylingen 
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regeling, wordt de 
ontwerpbegroting 2022 voor een zienswijze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten voorgelegd. Het voorstel aan de raad is om in 
te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 GR KDB. Daarmee geeft de 
gemeenteraad uitvoering aan de begrotingscyclus en worden de 
belangen van de gemeente Teylingen in de gemeenschappelijke 
regeling behartigd. 
 
De totale bijdrage aan de GR KDB 2022 voor Teylingen is € 3.207.059. Dit wordt 
grotendeels gedekt door rijksbijdragen. Er wordt een extra gemeentelijke 
bijdrage gevraagd van € 270.000 voor het programma Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw). De rijksbijdrage ter uitvoering van het 
participatiebudget Wsw neemt af. Door een lagere financiële bijdrage van het 
Rijk treedt er een exploitatietekort op voor de uitvoering Wsw. Dit tekort is 
ondanks maatregelen van de GR KDB niet helemaal op te lossen. De extra 
gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de aankomende kadernota. 
 
Om de raad meer zicht te geven op de resultaten van de GR KDB wordt in de 
zienswijze gevraagd om in de ontwerpbegroting van 2023 prestatie-indicatoren 
op te nemen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172907 - 413588 

Onderwerp Uitvoeringsplan 2021 Arbeidsmarktregio Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het Uitvoeringsplan 2021 Arbeidsmarktregio Holland Rijnland vast te stellen. 

Samenvatting Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 
(Wetgeving SUWI) gewijzigd. Hierin staat hoe gemeenten en het UWV hun 
wettelijke taken moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden. De 
wijziging heeft betrekking op het verder versterken van de samenwerking tussen 
gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Vanaf 1 
januari 2021 zullen de Werkgevers servicepunten (WSP’s) van de 35 
arbeidsmarktregio’s één helder aanspreekpunt inrichten voor werkgevers. Ook 
zullen de colleges van B&W in de arbeidsmarktregio’s en het UWV jaarlijks een 
uitvoeringsplan opstellen. Zo biedt elk WSP straks hetzelfde basispakket aan 
diensten aan, zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen. 
Het college van Burgemeester en Wethouders Teylingen heeft het 
Uitvoeringsplan 2021 arbeidsmarktregio Holland Rijnland vastgesteld. Hierin 
staat hoe invulling wordt gegeven aan de werkgeversdienstverlening in relatie 
tot het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een 
baan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171039 - 408824 

Onderwerp (T) Zienswijze ontwerpbegroting ODWH 2022 

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 bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om; 
1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.  

Samenvatting De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft aan de gemeenteraad van 
Teylingen een reactie (zienswijze) gevraagd op de ontwerpbegroting 2022. Het 
college stelt de raad voor om een positieve reactie (zienswijze) te sturen aan de 
ODWH.  
Het college besluit om de raad de concept zienswijze vast te laten stellen waarin 
de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170392 - 405561 

Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, Sassenheim" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het voorontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, Sassenheim" vast te 
stellen; 

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, 
Sassenheim" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2021SAS05011-
VO01 te starten door het voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen 
aan de overlegpartners en het vooroverleg met de wettelijke 
overlegpartners te starten overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
"Bloementuin, Sassenheim" vast te stellen en aan de Commissie 
Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting In 2018 is voor het gebied Narcissenlaan - Parklaan in Sassenheim het 
stedenbouwkundig plan Bloementuin (2018) vastgesteld. Dit stedenbouwkundig 
plan voorziet in de bouw van 86 woningen in het gebied Narcissenlaan-Parklaan 
in Sassenheim, waarvan ten minste 30 woningen in de sociale sector 
gerealiseerd worden. Het stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen met 
inbreng van omwonenden. De nieuwe woningen worden duurzaam ontwikkeld. 
De raad heeft in september 2020 de grondexploitatie voor het project 
'Bloementuin' op basis van onderliggend woningbouwprogramma vastgesteld. 
 
Het plangebied valt onder bestemmingsplan "Oost, Sassenheim" (2007). Deze 
ontwikkeling past niet binnen de huidige regels van het bestemmingsplan. Wel is 
bij de vaststelling een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in bestemmingsplan 
"Oost, Sassenheim". De voorgenomen ruimtelijke inrichting is sindsdien echter 
gewijzigd, waardoor het huidige plan niet meer past binnen de kaders en 
mogelijkheden van de wijzigingsbevoegdheid van het geldende 



bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie is 
daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt de voorgenomen 
ontwikkeling wel mogelijk. 
 
Besloten is om het voorontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, Sassenheim" 
vast te stellen, het wettelijke vooroverleg voor het 
voorontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, Sassenheim" te starten en de 
raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


