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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder; Mevr. M.E.I. 
Volten, wethouder; Dhr. M. Schuring, locosecretaris 

Afwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-146362 - 343493 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen dd 1 september 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen dd 1 september 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145915 - 340513 

Onderwerp Bespreeknotitie Maatschappelijke Agenda Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Bespreeknotitie Maatschappelijke Agenda Teylingen vast te stellen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 

raad voorgesteld wordt om de uitkomsten van de opiniërende 
bespreking van de commissie welzijn over de wenselijkheid van het 
opstellen van een maatschappelijke agenda, en over de inhoud van de 
Bespreeknotitie Maatschappelijke Agenda Teylingen mee te geven aan 
het college in het vervolgproces tot aan de besluitvorming. 

Samenvatting Op gezette tijden ontwikkelt de gemeente beleid met als doel dat inwoners naar 
vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Zo is er beleid voor werk en 
inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), onderwijs, accommodaties etc. De wetgever vraagt 
gemeenten om dit op een samenhangende en op elkaar afgestemde wijze te 
doen. Het college is daarom voornemens een integrale Maatschappelijke Agenda 
op te stellen, met daaraan verbonden concrete uitvoeringsprogramma's. De 
maatschappelijke agenda en de uitvoeringsprogramma's worden uiteindelijk 
door de raad vastgesteld. Daarmee voldoet de raad aan de wettelijke 
verplichting om periodiek beleidsplannen vast te stellen. Deze wettelijke plicht 
staat in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en 
Wet publieke gezondheid. Het college vraagt de raad om zijn zienswijze over het 
opstellen van een maatschappelijke agenda en op het eerste concept van deze 
agenda. Op die manier kan de mening van de raad al vroeg worden 
meegenomen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145352 - 338338 

Onderwerp Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan "IKC 
Kinderburg-Rank, Sassenheim" 

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

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het voorontwerpbestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, 
Sassenheim" vast te stellen; 

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "IKC Kinderburg-
Rank, Sassenheim" met identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2020SAS04010-VO01 te starten door het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en 
het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners te starten 
overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
"IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" vast te stellen en aan de 
Commissie Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de 
onderwijshuisvesting. De gemeente moet er zorg voor dragen dat de scholen 
kunnen beschikken over passende huisvesting in relatie tot het leerlingaantal. 
De voorzieningen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is 
vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Teylingen. Daarnaast is in het Integraal HuisvestingsPlan 2019-2022 opgenomen 
dat de gemeente brede scholen en integrale kindcentra stimuleert. Op 21 mei 
2019 heeft het college besloten om de huidige locatie van basisschool De 
Kinderburg aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van de fusieschool 
Kinderburg-Rank. Vervolgens heeft het college op 14 juli 2020 het 
stedenbouwkundige kader en de Kadernotitie Nieuwbouw Kinderburg-Rank 
vastgesteld.  
 
Deze ontwikkeling past niet helemaal binnen het geldende bestemmingsplan 
"Sassenheim-Zuid", vastgesteld op 31 oktober 2013. Op de locatie ligt de 
bestemming 'Maatschappelijk' met een bouwvlak. Het bouwvlak is echter niet 
groot genoeg en de maximaal toegestane bouwhoogte volstaat niet om het 
nieuwe schoolgebouw te kunnen realiseren. Een herziening van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk om de realisatie van een nieuw Integraal 
Kindcentrum (IKC) mogelijk te maken. Voorliggend bestemmingsplan maakt de 
voorgenomen ontwikkeling wel mogelijk. 
 
Besloten wordt om de inspraakprocedure en het wettelijke vooroverleg voor het 
voorontwerpbestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" te starten en 
de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


