
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 8 december 2020 

 
 

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-20-153349 - 373470 

Onderwerp Herziene belastingverordeningen 2021 OZB en RZB 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. akkoord te gaan met de gewijzigde verordeningen OZB en RZB; 
2. de gewijzigde verordeningen te laten vaststellen door de 

gemeenteraad op 17 december 2020. 

Samenvatting Bij het verwerken van de conceptverordeningen op de heffing en invordering van 
Onroerend zaakbelastingen Teylingen 2021 (OZB) en de conceptverordening op 
de heffing en invordering van belastingen op roerende woon-en bedrijfsruimten 
Teylingen 2021 (RZB) zijn de verkeerde tarieven in de verordeningen 
voorgesteld. Het college van B&W biedt de aangepaste verordeningen met de 
juiste tarieven ter vaststelling aan de raad aan met het raadsvoorstel 
Belastingverordeningen 2021 voor de raad van 17 december 2020 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159834 - 372787 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 1 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 1 december 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-151155 - 348683 

Onderwerp Munnickenbos, Warmond- kap boom en opheffen wandelpad 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  Medewerking te verlenen aan het plaatsen van een hekwerk en het 
kadastraal inmeten van de percelen. 
2.  Het verlenen van de omgevingsvergunning 'kappen' voor de Acer 
pseudoplatanus "Autropurpurea", zoals afgebeeld op kaart 1. 
3.  De omwonenden met een brief te informeren over dit besluit, de 
onderhoudsfrequentie en de wijze waarop groenproblemen kunnen worden 
gemeld. 
 
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
gevraagd wordt om:  

1. Op grond van artikel 9 en 11 Wegenwet en afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht, het ontwerpbesluit, tot het onttrekken aan het 



openbaar verkeer van het wandelpad achter Hagheweide 2 en 4 
Warmond, ter inzage te leggen voor een periode van zes weken.  

2. Het ontwerpbesluit – zoals bedoeld in besluitpunt 1 - als besluit tot het 
onttrekken aan het openbaar verkeer van het wandelpad achter 
Hagheweide 2 en 4 Warmond vast te stellen, voor zover geen 
zienswijze is ingediend gedurende de in besluitpunt 1 genoemde 
inspraaktermijn.  

3. De bijgevoegde zienswijzenota als bedoeld in artikel 5 
Inspraakverordening vast te stellen, indien besluitpunt 2 zich 
verwezenlijkt. 

Samenvatting Al enkele jaren worden er gesprekken gevoerd over het Munnickenbos, een 
groenstrook met half verhard wandelpad tussen het water Poelmeer en een 
aantal tuinen aan de Hagheweide. Door de omwonenden wordt het wandelpad 
achter hun woningen (Hagheweide 2, 4 en 19) als onprettig en onveilig ervaren. 
Ook wordt er veel overlast ervaren van één van de bomen op deze locatie. 
Omwonenden verzoeken om maatregelen te treffen. 
 
In 2019 is er onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van de groenstructuren ten noordwesten van de Oranje Nassaulaan. 
Hieruit blijkt dat het Munnickenbos een hoge waarde heeft. Behoud van deze 
waarden is wenselijk. Het betreft een enigszins verruigde bosstrook, 
die eeuwenlang werd gebruikt als natuurlijke waterbuffer en hakhoutbos. 
Tegelijkertijd vinden we een prettige en veilige woonomgeving voor onze 
inwoners belangrijk. Daarom wordt, alles overwegende, besloten om de 
betreffende boom te laten kappen en verschillende werkzaamheden uit te 
voeren.  
 
Door deze aanpak te kiezen wordt zowel de waarde van het gebied 
gerespecteerd en bijgedragen aan een prettige woonomgeving. 
 
Besloten wordt om medewerking te verlenen aan het plaatsen van een hekwerk, 
het kadastraal inmeten van de percelen, het verlenen van een 
omgevingsvergunning 'kappen' en de omwonenden over dit besluit te 
informeren. Daarnaast wordt besloten om aan de raad voor te leggen om het 
ontwerpbesluit, om het wandelpad achter Hagheweide 2 en 4 te Warmond te 
onttrekken aan het openbaar verkeer, ter inzage te leggen.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157833 - 365880 

Onderwerp Prestatieafspraken 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder M.E.I. Volten voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
 
  
 
 
 
 
  

Samenvatting In de prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie en de 
woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij het komend jaar zullen 
leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. De concept prestatieafspraken 
zijn bij dit besluit gevoegd als bijlage. Deze prestatieafspraken zijn opgebouwd 
uit zes thema's, waarbij ieder thema steeds bestaat uit afspraken op lokaal 
niveau en afspraken die voor het hele werkgebied van Stek gelden. De fusie van 
Stek met de Noordwijkse Woningstichting betekent dat dit jaar voor het eerst 
ook de gemeente Noordwijk en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) bij 
de totstandkoming van de prestatieafspraken zijn betrokken. Besloten wordt 
om: 
1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder M.E.I. Volten voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 



wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-148447 - 343507 

Onderwerp Nieuw Beleid: Geldleningen en Garanties 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het (bijgevoegde) document 'Beleid en uitvoering Leningen en 
Garanties (Teylingen)' vast te stellen.  

2. De raad te informeren over het genomen besluit.  

 
  

Samenvatting Het document 'Beleid en uitvoering en garanties' maakt inzichtelijk wat de 
integrale kosten van een financieel instrument zijn zodat de raad beter wordt 
gepositioneerd om kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Daarnaast wordt 
nadere invulling gegeven aan de financiële verordening van de gemeente die 
stelt dat de integrale kosten in rekening gebracht dienen te worden. Met dit 
document maakt de gemeente de spelregels voor de verstrekking van een 
financieel instrument concreet en borgt zij dat de verstrekking plaatsvindt 
conform de vigerende wet-en regelgeving. Hierbij wordt eveneens gekeken naar 
het aspect staatssteun. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


