
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 30 maart 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-20-158376 - 365053 

Onderwerp Vaststellingsovereenkomsten Rondje Kaag 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgaande vaststellingsovereenkomsten (met bijlagen) met 
grondeigenaren Camping De Horizon (de heer T.L.P. de Haas) en de 
Maatschap C.J. en R.C.T. van Schie vast te stellen. 

Samenvatting Het college wordt gevraagd om vaststellingsovereenkomsten met twee 
grondeigenaren vast te stellen. Op basis van de overeenkomsten 
verwezenlijken, exploiteren en beheren de grondeigenaren het Rondje Kaag 
(fiets- wandelpad door de Zweilanderpolder). Het college besluit om bijgaande 
vaststellingsovereenkomsten met de grondeigenaren inzake Rondje Kaag vast te 
stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171123 - 407735 

Onderwerp Concept openbare besluitenlijst B&W Teylingen 23 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst van B&W Teylingen van 23 maart 2021 vast 
te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169252 - 401910 

Onderwerp ENSIA-rapportages 2020 en collegeverklaring Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 De volgende rapportages over de basisregistraties vast te stellen: 
   a 'Verantwoordingsrapportage BAG 2020 Teylingen', de auditrapportage over 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   b 'Verantwoordingsrapportage BGT 2020 Teylingen', de auditrapportage over 
de Basisregistratie Grootschalige Topografie, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   c 'Verantwoordingsrapportage BRO 2020 Teylingen', de auditrapportage over 
de Basisregistratie Ondergrond, op basis van de jaarlijkse ENSIA-zelfevaluatie. 
 
2 De 'Collegeverklaring Teylingen ENSIA 2020 DigiD en Suwinet', inclusief 
bijlage 1 'DigiD - Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment' 
en bijlage 2 'Gebruik van Suwinet' vast te stellen en te ondertekenen. 



Samenvatting De gemeente legt jaarlijks, door het invullen van de ENSIA-vragenlijst 
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit), verantwoording af over hoe ze 
het afgelopen jaar het gebruik en beheer van de (basis)registraties heeft 
georganiseerd. Dat gebeurt rond de basisregistraties adressen en gebouwen 
(BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO) aan het Ministerie 
van BZK. Over het gebruik en de inzet van DigiD en SUWI 
(Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) gebeurt dat aan de 
ministeries van BZK en SZW. 
  
Het college stelt de rapportages die gemaakt zijn op basis van de vragenlijsten 
vast en verstuurt de resultaten aan de ministeries van BZK en SZW. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166885 - 403223 

Onderwerp Raadsbrief Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest vast 
te stellen. 

Samenvatting Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord (2019) is het ontwikkelen van 
een toekomstbestendig, dekkend, toegankelijk en betrouwbaar netwerk van 
laadinfrastructuur voor alle soorten elektrisch vervoer. Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland en Zeeland hebben de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 
Zuidwest (RAL ZW) op 19 januari 2021 vastgesteld. Het college stelt de 
raadsbrief vast waarmee de raad op hoofdlijnen over de inhoud van de RAL ZW 
wordt geïnformeerd en waarin wordt aangegeven hoe de gemeente Teylingen 
deelneemt en wat de gemeente doet aan de realisatie van laadinfrastructuur. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169929 - 406016 

Onderwerp Schriftelijke vragen Trilokaal Oversteekpunten Componistenlaan 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van Trilokaal inzake 
oversteekplaatsen Componistenlaan vast te stellen. 

Samenvatting Fractie Trilokaal heeft op 12 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld over 
oversteekplaatsen Componistenlaan. Het college besluit om de beantwoording 
van de door de Trilokaal ingediende vragen hierbij vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168648 - 400122 

Onderwerp Uitkomsten burger- en ondernemerspeiling WaarStaatJeGemeente 

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

Afdeling TM Informatiecentrum 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten uit de burger- en 
ondernemerspeiling WaarStaatJeGemeente. 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Waar staat Teylingen?" vast te 
stellen. 

Samenvatting Om inzicht te krijgen in de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente 
Teylingen in samenwerking met I&O Research een Waarstaatjegemeente 
onderzoek uitgevoerd. Behalve de tweejaarlijkse burgerpeiling heeft de 
gemeente Teylingen in het laatste kwartaal van 2020 ook een peiling onder 
ondernemers uit laten voeren. Hierbij is gebruik gemaakt van de door VNG 
realisatie opgestelde en gevalideerde standaardvragenlijsten. De gemeente 
Teylingen heeft hieraan nog 2 extra vragen toegevoegd: (1) In hoeverre sluiten 
de inspanningen van uw gemeente aan bij uw verwachtingen? en (2) Wat wilt u 



aan de gemeente meegeven als het gaat om de dienstverlening aan inwoners / 
ondernemers gedurende deze periode (sinds de uitbraak van het coronavirus? 
 
De scores van de gemeente Teylingen zijn te vergelijken met andere 
deelnemende gemeenten op de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze zijn 
hoger dan gemiddeld in Nederland.  
De scores zijn eind januari 2021 op de benchmarksite Waarstaatjegemeente.nl 
gepubliceerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168554 - 399746 

Onderwerp Vaststelling eindafrekening van de exploitatie Hooghkamer per 15 maart 2021 
en inwilliging verzoek tot afrekening aan 2 vergunninghouders 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De eindafrekening van de exploitatie Hooghkamer per 15 maart 
2021 vast te stellen (bijlage 2). 

2. Het verzoek tot afrekening aan 2 vergunninghouders in te willigen en 
over te gaan tot betaling aan vergunninghouders. 

Samenvatting Wij willen voldoen aan het verzoek tot afrekening aan vergunninghouders 
conform artikel 6.20 lid 4 Wro door een eindafrekening van de exploitatie 
Hooghkamer per 15 maart 2021 vast te stellen en over te gaan tot een betaling 
aan 2 vergunninghouders. Het college besluit om de eindafrekening van de 
exploitatie Hooghkamer per 15 maart 2021 vast te stellen (bijlage 2) en het 
verzoek tot afrekening aan 2 vergunninghouders in te willigen en over te gaan 
tot een betaling aan 2 vergunninghouders. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-140645 - 369965 

Onderwerp Herinrichting Boekhorstlaan, Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Boekhorstlaan vast te 
stellen 
2. Het krediet van € 255.000,- dat betrekking heeft op het project "Herinrichting 
Boekhorstlaan" vrij te geven. 
3. Volmacht te verlenen aan de domeinmanager Buitenruimte voor het 
verstrekken van de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden 
“Herinrichting Boekhorstlaan” na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. 

Samenvatting De Boekhorstlaan staat ingepland voor een herinrichting. Het inrichtingsplan is 
tot stand gekomen in overleg met de bewoners van de Boekhorstlaan via twee 
vertegenwoordigers.  
Het definitief ontwerp is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente 
en de bewoners. 
Door de herinrichting van de Boekhorstlaan wordt de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid in de straat vergroot door de hoeveelheid (vracht)verkeer te 
verminderen. Het parkeren in de straat wordt anders georganiseerd. Met deze 
inrichting wordt uniformiteit gecreëerd tussen het oostelijke en westelijke deel 
van de Boekhorstlaan die nu duidelijk een verschillende uitstraling hebben. 
Daarnaast komen de bomen op de plek met ondergronds de meeste ruimte en 
de meeste zon. We zorgen voor biodiversiteit door verschillende soort groen aan 
te brengen van de juiste grootte en soort. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168667 - 404792 

Onderwerp Overdracht vorderingen onrechtmatig handelen truckfabrikanten 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

de akte van cessie vast te stellen waardoor de vorderingen van de gemeente ten 
aanzien van het onrechtmatig handelen van truckfabrikanten worden 



besluit overgedragen aan Veiligheidsregio Hollands Midden. 
  

Samenvatting De Europese commissie heeft vastgesteld dat in de periode 1997 tot en met 
2011 kartelafspraken zijn gemaakt tussen truckfabrikanten, onder andere over 
de prijzen van vrachtwagens. In die periode heeft de gemeente Teylingen 3 
brandweervoertuigen aangeschaft van deze fabrikanten. Deze 
brandweervoertuigen zijn inmiddels overgedragen aan de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. De gerelateerde economische schade over deze voertuigen wil 
de Veiligheidsregio verhalen op de truckfabrikanten. Om dat te kunnen doen, 
moet de gemeente haar vorderingen, zoals het recht om schadevergoeding te 
kunnen eisen, overdragen aan de Veiligheidsregio. Deze overdracht wordt 
vastgelegd in een akte van cessie. Het college besluit de akte van cessie aan te 
gaan en de vorderingen van de gemeente ten aanzien van het onrechtmatig 
handelen van truckfabrikanten over te dragen aan de Veiligheidsregio. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161624 - 404738 

Onderwerp Verslag jaarwisseling 2020-2021 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2020 - 2021' vast te 
stellen.  

Samenvatting De samenwerking tussen de brandweer, politie, het domein Buitenruimte en de 
gemeente ter voorbereiding en tijdens de jaarwisseling is goed geweest. Er is 
veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken. Er waren veel mensen die 
paraat stonden tijdens de jaarwisseling, en dat terwijl er niet alleen een 
lockdown was, maar ook een vuurwerkverbod. Ook dit jaar zijn er vernielingen 
gepleegd, veelal door gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Vaak wordt 
geconcludeerd dat de jaarwisseling ‘relatief rustig’ is verlopen. Deze conclusie 
valt ten opzichte van de vernielingen niet te rijmen met de feiten in vergelijking 
met een ander weekend van het jaar. Een zorgpunt blijft het gebruik van zwaar 
vuurwerk en de vernielingen die daarmee gepaard gaan. Iedere euro schade 
door vernielingen is er één te veel. Het college besluit de 'Evaluatie bestuurlijke 
maatregelen, jaarwisseling 2020 - 2021' vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170048 - 404367 

Onderwerp Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met februari 2021 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de 'Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met februari 2021' vast 
te stellen. 
2. de bijgevoegde raadsbrief met bijlage inzake 'Voortgangsinformatie 
ruimtelijke projecten tot en met februari 2021' vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Drie keer per jaar biedt het college een overzicht van de projecten in Teylingen 
aan aan de gemeenteraad. Besloten wordt om de 'Voortgangsinformatie 
ruimtelijke projecten tot en met februari 2021' vast te stellen en deze ter 
kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


