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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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-108491 - 263529 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 17 december 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 17 december 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-092108 - 258247 

Onderwerp Vaststellen GR HLTsamen na 1e wijziging 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 
vast te stellen, zodat deze komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij dit 
voorstel. 

Samenvatting Het bestuur van HLTsamen heeft voorgesteld de gemeenschappelijke regeling 
HLTsamen te wijzigen. Het college heeft op grond van artikel 1 Wet 
gemeenschappelijke regelingen toestemming gekregen van de gemeenteraad 
om de gewijzigde regeling vast te stellen. De voorgestelde wijziging is 
aangenomen als de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen daarmee 
eensluidend instemmen, op grond van artikel 24 van de gemeenschappelijke 
regeling. Dit voorstel voorziet in deze besluitvorming. De gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking door 
gemeente Hillegom, de wijziging van artikel 13 treedt met terugwerkende kracht 
in werking met ingang van 1 januari 2020. In dat artikel is geregeld dat de cao 
Samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing is,  een 
wijziging vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren die eveneens op 1 januari 2020 in werking treedt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107930 - 262389 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen Trilokaal inz intrekken landelijke subsidie Veteranen 
Ontmoetings Centrum 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
In te stemmen met de beantwoording van de bijgevoegde raadsvragen. 

Samenvatting Trilokaal stelt 5 vragen inzake het stoppen van de landelijke subsidie voor het 
Veteranen Ontmoetings centrum in Teylingen. Deze vragen worden beantwoord. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102012 - 246576 

Onderwerp Opdracht verlenen aan aannemersbedrijf Bijleveld BV voor de realisatie van het 
werk "WRM Hooghkamer bouw stroom III" onderdeel Terra fase 3 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het verlenen van de opdracht tot volledige realisatie van 
Hooghkamer Bouwstroom III, onderdeel Terra fase 3, te Voorhout, voor het 
totaalbedrag van € 692.500,-  aan Bijleveld Infra uit Koudekerk a/d Rijn. 
  

Samenvatting Het ontwikkelproject Hooghkamer fase III wordt ten noorden van de Molentocht 
en ten westen van de Bollendreef te Voorhout gerealiseerd. 
Voor het woonrijpmaken van Bouwfase III heeft de gemeente een meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure gehouden met als gunningscriteria; 
laagste prijs. Uit de aanbesteding is aannemersbedrijf Bijleveld Infra uit 
Koudekerk a/d Rijn, conform de geldende aanbestedingsregels de laagste 
inschrijver geworden voor het woonrijpmaken van het onderdeel Terra fase 3. 
Hierbij het verzoek om in te stemmen met het verlenen van deze werkzaam aan 
Bijleveld Infra uit Koudekerk a/d Rijn voor het bedrag € 692.500,-.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-106597 - 259288 

Onderwerp Aanpassen beleidsregels leges omgevingsvergunningen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beleidsregels voor de berekening van de bouwkosten ten behoeve van de 
heffing van leges Teylingen 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Het college is op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
bevoegd beleidsregels vast te stellen. De beleidsregels moeten voor het 
vaststellen van de grondslag voor de leges opnieuw worden vastgesteld omdat 
niet alleen de aannemingssom wordt getoetst, maar bij het ontbreken daarvan, 
ook de kostenraming. Daarnaast wordt er in de eerder vastgestelde 
beleidsregels verwezen naar een verouderde uitgave van het normblad NEN 
2699 en worden deze getoetst aan de hand van de meest recente uitgave van 
"Bouwkostenkompas Woning- en Utiliteitsbouw. De nieuw vast te stellen 
beleidsregels sluiten beter aan bij de huidige werkwijze van de medewerkers 
vergunningverlening van de werkorganisatie HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-106641 - 259281 

Onderwerp Regionale kostendeling VSV projecten 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Akkoord te gaan met het advies van het PHO Maatschappij om de kosten van 
preventieve projecten voortijdig schoolverlaten met de gemeenten binnen de 
regio Holland Rijnland te delen. 
2. Hiervoor een bedrag van € 11.682 vrij te maken vanuit het budget aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt. 

Samenvatting We gaan in de regio Holland Rijnland met alle gemeenten de kosten delen van 
preventieve projecten om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het 
resultaat moet zijn: een afname van het aantal jongeren dat zonder een 
startkwalificatie (diploma Havo, VWO, MBO-2 of hoger) de arbeidsmarkt 
betreedt. Een startkwalificatie geeft meer kans op een passende plek in de 
maatschappij. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-106286 - 258463 

Onderwerp VTH-beleidsplan Gemeente Teylingen 2020-2024 en 
Handhavinguitvoeringprogramma 2020 (HUP 2020) Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "VTH-Beleidsplan Gemeente Teylingen 2020-2024" vast te stellen. 
2. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2020" vast te stellen. 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het "VTH-Beleidsplan Gemeente 

Teylingen 2020-2024" en het "Handhavinguitvoeringsprogramma 
2020" vast te stellen. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders is op grond van het besluit 
omgevingsrecht (Bor) verplicht Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 
(VTH beleid) vast te stellen. Tevens moeten op grond van het Bor en de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) op basis van dit beleid jaarlijks 
uitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld. Met dit beleid en de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s wordt de kwaliteit van de VTH uitvoeringstaken voor de 
periode 2020-2024 geborgd. Daarnaast wordt door middel van het VTH beleid 
inzicht gegeven in de prioritering en doelen voor de komende beleidsperiode.  
  
Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 (HUP 2020) is een uitwerking van 
het VTH beleid. Dit wordt jaarlijks opgesteld en vastgesteld door het college. Het 
HUP 2020 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs 
(BWT’ers). 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


