BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

2 juni 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
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-098849 - 304153
Aanvraag SESRM gemeentegarantie
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Bijgaand raadsvoorstel met het volgende beslispunt aan de raad voor te
leggen: Een garantie te verstrekken van € 145.000 aan SESRM ter behoeve van
de financiering van LED verlichting op sportpark Roodemolen;
2. De akte van borgtocht vast te stellen.

Samenvatting

Op 30 september 2019 ontving de gemeente Teylingen het verzoek voor een
gemeentegarantie voor € 145.000,- van SESRM. SESRM realiseert op het
sportpark Roodemolen LED verlichting rondom de voetbalvelden en wil deze
financieren. Dit past binnen de duurzaamheidsambities van de Gemeente
Teylingen. De Rabobank is welwillend om SESRM hierbij te helpen met als
voorwaarde dat de gemeente garant staat voor de aangevraagde geldlening. De
huidige financiële markt kent een gunstig renteklimaat. De looptijd is 120
maanden. Bij het verstrekken van een gemeentegarantie is het
Treasurystatuut (2012) van de gemeente Teylingen van toepassing. Het huidige
beleid van Teylingen is dat alle garanties door de gemeenteraad worden
goedgekeurd. Aangezien de aangevraagde garantie boven € 100.000 uitkomt is
het een raadsbevoegdheid om hierover te besluiten. Na een positief besluit van
de raad draagt het college zorg voor de verdere afwikkeling van de aanvraag.
Een akte van borgtocht wordt ondertekend. Jaarlijks worden de jaarcijfers van
SESRM beoordeeld.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-127315 - 311073
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 28 mei 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 28 mei 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-131153 - 310780
Oordeelsvormende bespreking concept Plan Duurzame ontwikkeling Teylingen
2020-2022
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad

burgemeester en wethouders
besluit

voorgesteld wordt:
1. Kennis te nemen van het aangepaste concept Plan Duurzame Ontwikkeling
Teylingen 2020-2022.
2. Kennis te nemen van aangepaste concept Uitvoeringsprogramma Duurzame
Ontwikkeling 2020-2022.
3. De conceptstukken oordeelsvormend te bespreken.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Het college heeft bij het opstellen van het collegewerkprogramma Vitaal
Teylingen duurzame ontwikkeling als integraal thema door het programma heen
gebruikt. Het concept Plan duurzame ontwikkeling Teylingen 2020-2022 en het
concept Uitvoeringsprogramma sluiten daarbij aan en stellen de raad in de
gelegenheid om nadere kaders ten aanzien van duurzame ontwikkeling vast te
stellen, en daarbij vanuit de raad ook nadere focus aan te brengen en
prioriteiten te stellen. De stukken zijn beeldvormend besproken in de commissie
DEB van 13 mei jl. Naar aanleiding van deze bespreking zijn de stukken op een
aantal punten aangepast en aangevuld. Besloten wordt om de stukken
oordeelsvormend door de raad te laten bespreken.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-127315 - 310443
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 26 mei 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 26 mei 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-20-130618 - 309603
Vuurwerkonderzoek
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. De uitkomsten van het onderzoek 'Vuurwerk rond de jaarwisseling. Beeld van
meningen en feiten over vuurwerk' ter consultatie voor te leggen aan de
commissie DEB van 15 juni of 2 september 2020.
2. Na consultatie van de commissie DEB over te gaan tot het innemen van een
definitief standpunt omtrent het vuurwerkbeleid.
Vanaf jaarwisseling 2020-2021 geldt er een verbod op knalvuurwerk en
vuurpijlen. Hierdoor ontstaat er vanaf de komende jaarwisseling een nieuwe
situatie. Lokale initiatieven tot het gezamenlijk afsteken van vuurwerk zijn
toegestaan, maar alleen onder leiding van een professionele
vuurwerkdeskundige. Het is belangrijk dat we in aansluiting op deze
ontwikkelingen als lokale overheid een visie ontwikkelen op vuurwerk en deze
omzetten in beleid en regelgeving. Daarvoor hebben we aanvullend onderzoek
gedaan gericht op gevoelens en argumenten van Teylingers over vuurwerk.
Deze nota maakt de stand van zaken op van het debat over vuurwerk. Het legt
een basis voor toetsing en eventuele aanpassing van de gemeentelijke regels
over vuurwerk. Vooralsnog ziet het college geen aanleiding om van het eerdere
beleid van vuurwerkvrije zones af te wijken, maar neemt wel het advies over om
een aantal verbeteringen hierin aan te brengen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-128104 - 308249
Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Sport en Corona
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

De beantwoording op de schriftelijke vragen van de CDA-fractie met als
onderwerp 'Oproep van het kabinet aan gemeenten om sportactiviteiten in de
buitenlucht te faciliteren en te organiseren op grond van het “Protocol
verantwoord sporten” tijdens de coronacrisis' vast te stellen en de
beantwoording aan de gemeenteraad te sturen.
De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan over de oproep van het
kabinet aan gemeenten om sportactiviteiten in de buitenlucht te faciliteren en te
organiseren op grond van het "Protocol verantwoord sporten" tijdens de
coronacrisis'. Wij vragen u een besluit te nemen over de (concept)
beantwoording van deze vragen. U vindt de beantwoording in de bijlagen
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-117882 - 309132
Afronding beeldvormende fase Nota Volksgezondheid
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
Aan de raad voor te leggen, het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad
voorgesteld wordt om: de beeldvormende fase Nota Volksgezondheid af te
sluiten en te starten met de oordeelvormende fase Nota Volksgezondheid.
Binnen Teylingen werken we, voor het opstellen van een nieuw beleid voor
Volksgezondheid, met een BOB-model. Tijdens de beeldvormende fase heeft de
Raad gesproken met de sportformateur over het sportakkoord, met
beleidsadviseurs van de GGD over de uitwerking van het preventieakkoord en
met leden van de stuurgroep positieve gezondheid. Met het bijgesloten
beeldverslag en aanvullende bijlagen is er voldoende informatie vergaard om de
beeldvormende fase af te sluiten.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-121050 - 309031
Spreidingsplan 2.0 basisonderwijs Voorhout
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. Het document 'Spreidingsplan 2.0 basisonderwijs Voorhout' vast te stellen.
De schoolbesturen basisonderwijs in Voorhout (Sophia Scholen en Stichting
OBODB) en de gemeente Teylingen staan samen voor kwalitatief goed
onderwijs. Goede schoolgebouwen, verspreid over Voorhout met niet te grote en
niet te kleine klassen zijn daarbij belangrijk. De schoolbesturen en de gemeente
hebben eerder in 2018 een spreidingsplan opgesteld. Dit spreidingsplan is echter
opgeleverd als werkdocument. De schoolbesturen waren van mening dat er
destijds te veel ontwikkelingen gaande waren waarvan de uitkomst onduidelijk
was om het spreidingsplan definitief vast te stellen.
Sophia Scholen heeft nu haar koers bepaald voor de toekomst van haar scholen
en er is meer duidelijkheid over de ontwikkelingen op het gebied van de
woningbouw in Voorhout. Tevens zijn er nieuwe leerlingenprognoses opgesteld.
Doel van het Spreidingsplan 2.0 basisonderwijs Voorhout is zicht krijgen op de
vraag naar en aanbod van onderwijs in Voorhout en maatregelen die nodig zijn
om voor de toekomst te zorgen dat er sprake is van een goede balans in vraag
en aanbod verspreid over Voorhout.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-127203 - 308751
Beantwoording schriftelijke vragen CDA - terrassen en horeca
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Financien
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het in 2020 als

burgemeester en wethouders
besluit

gevolg van de coronacrisis niet innen en eenmalig kwijtschelden van de
gemeentelijke lasten voor horecaondernemers in Teylingen die samenhangen
met het uitbaten van terrassen op de openbare weg c.q. op gemeentegrond van
Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (CDA) d.d. 4 mei 2020 vast te stellen.

Samenvatting

Sybrinne de Vries en Reny Wietsma van het CDA hebben vragen gesteld over
het in 2020 als gevolg van de coronacrisis niet innen en eenmalig kwijtschelden
van de gemeentelijke lasten voor horecaondernemers in Teylingen die
samenhangen met het uitbaten van terrassen op de openbare weg c.q. op
gemeentegrond . Besloten wordt om de beantwoording van deze vragen vast te
stellen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-129765 - 307895
Scenario's begrotingswijziging 2021 ISD Bollenstreek
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde opiënerend raadsvoorstel waarin de
raad wordt voorgesteld om:
- Van gedachten te wisselen over de memo 'Wijziging begroting 2021' van de
ISD Bollenstreek, in een reactie op de zienswijze van de commissie op de
ontwerpbegroting 2021 ISD Bollenstreek.

Samenvatting

Op 18 mei jl. heeft de commissie besloten de zienswijze op de ontwerpbegroting
van de ISD Bollenstreek als hamerstuk te behandelen in de raad van 4 juni as.
Die zienswijze luidt dat de raad kan instemmen onder de voorwaarde dat de ISD
een aantal scenario's uitwerkt hoe er bespaard kan worden op de uitgaven voor
2021.
De ISD Bollenstreek heeft de besparingen in de memo 'Wijziging begroting
2021' inmiddels uitgewerkt. Door over deze memo voor het AB van 29 juni van
gedachten te wisselen, kan de commissie aan de leden van het Algemene
Bestuur (AB) van de ISD een richting mee geven voor het bespreken van de
definitieve begroting 2021 van de ISD Bollenstreek. En komt wethouder van
Kempen zijn toezegging na dat hij deze scenario's met de raad zal delen.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-116517 - 280768
Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Teylingen
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt
1. In te stemmen met de voorgenomen aanleg van een Fiber-to-theHome (FttH) glasvezelnetwerk in het buitengebied van Teylingen.
2. In te stemmen met een vergoeding achteraf van € 63.543,- aan de
aanleggende partij bij het definitief doorgaan van het aanlegproject
als gedeeltelijke vergoeding van de kosten van alle aanlegactiviteiten.
Als het project niet tot stand komt, is geen bijdrage verschuldigd.
De gemeente Teylingen beschouwt de beschikbaarheid van snel internet als een
groot maatschappelijk belang. Snel internet is maatschappelijk en economisch
van grote waarde en draagt bij aan een vitale samenleving.
Daarom participeert de gemeente voor de aanleg van snel internet in het
buitengebied in een regionaal project van de gemeenten Katwijk, Noordwijk,
Hillegom, Lisse en Teylingen gezamenlijk. Om dit project tot stand te kunnen
brengen, maakt de gemeente nadere werkafspraken over de wijze van
uitvoering en de gemeentelijke leges en degeneratiekosten die voor dit project
van toepassing zijn.
Deze werkafspraken worden door het college vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst met de aanleggende partij. Op deze wijze maakt de
gemeente Teylingen de aanleg van breedband/snel internet in het buitengebied
van de gemeente mogelijk door het scheppen van de benodigde
randvoorwaarden. De definitieve aanleg is en blijft afhankelijk van het aantal
inwoners dat zich gaat aanmelden en de besluitvorming van de marktpartij zelf.
Besloten wordt om akkoord te gaan met de voorgestelde punten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

