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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. M. 
Schuring, loco-secretaris 

Afwezig Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-043154 - 97970 

Onderwerp Vaststellen markttekening marktplein Sassenheim 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De nieuwe markttekening die voldoet aan de daaraan gestelde 
(brand)veiligheidseisen van het marktplein te Sassenheim vast te stellen; 
2. Opdracht te verlenen voor het plaatsen van nieuwe stormankers. 

Samenvatting De opstelling van de weekmarkt Sassenheim voldoet momenteel niet aan de 
daaraan gestelde brandveiligheidseisen. Om te voldoen aan deze eisen is 
plaatsen van nieuwe stormankers noodzakelijk. Er is een nieuwe 
markttekening gemaakt en goedgekeurd door de brandweer. Besloten is 
de nieuwe markttekening vast te stellen en opdracht te verlenen voor het 
plaatsen van nieuwe stormankers. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039964 - 111003 

Onderwerp Nadere regels jeugdhulp Teylingen 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Nadere regels jeugdhulp Teylingen 2018 vast te stellen. 
2. De raad met bijgevoegde raadsmemo te informeren. 

Samenvatting De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Naast 
de verordening zijn hier Nadere regels jeugdhulp voor opgesteld. Deze Nadere 
regels zijn voor 2018 herschreven. Duidelijke kaders voor het toewijzen van een 
PGB, maar ook het vervoer binnen de Jeugdwet zijn in deze Nadere regels 
opgenomen en zullen moeten bijdragen tot meer zorgvuldige besluitvorming. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-006036 - 113282 

Onderwerp Start gerechtelijke onteigeningsprocedure bestemmingsplan Noordelijke 
Randweg Voorhout 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gerechtelijke onteigeningsprocedure te starten voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout  om een eindvonnis te 
verkrijgen waarin de onteigening wordt uitgesproken, welke onteigening wordt 
ingeschreven in het kadaster, door de eigenaren te dagvaarden, die in het 
Koninklijk Besluit van 26 april 2018, nr 2018000778, zijn genoemd. 
 
2. De gemeenteraad van dit besluit in kennis te stellen door middel van 
bijgaande raadsbrief. 



Samenvatting Voor de aanleg van het project Noordelijke Randweg Voorhout heeft de 
gemeente nog enkele percelen en delen van percelen nodig. Er is momenteel 
geen zekerheid van minnelijke overeenstemming met alle grondeigenaren en 
beperkt gerechtigden binnen redelijke termijn. De gemeenteraad heeft daarom 
op 29 juni 2017 de Kroon gevraagd de percelen en delen van percelen die nog 
niet zijn verworven, ter onteigening aan te wijzen. De Kroon heeft hieraan 
uitvoering gegeven met het Koninklijk besluit van 26 april 2018, nr 2018000778. 
 
Met dit besluit start het college de gerechtelijke procedure door de eigenaren te 
dagvaarden die in het Koninklijk Besluit zijn genoemd en waarmee nog niet tot 
minnelijke overeenstemming is gekomen. In deze procedure spreekt de rechter 
de onteigening uit en wordt de schadeloosstelling bepaald. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-047032 - 121284 

Onderwerp Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen mevrouw M. Magala met terugwerkende kracht per 1 
april 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG).  

Samenvatting Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Vanaf dat moment zijn alle overheidsorganisaties op grond van 
artikel 37 lid 1 van de AVG verplicht een FG aan te wijzen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen.  
  
Mevrouw Magala is vanaf 1 april 2018 in dienst getreden van de werkorganisatie 
HLTSamen. Zij is ook 6 uur per week gedetacheerd bij de ISD om daar ook als 
FG werkzaamheden te verrichten. Het college heeft Mevrouw Magala al 
aangewezen als FG. Formeel gezien moet ook de gemeenteraad als 
bestuursorgaan een FG aanwijzen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049491 - 122756 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 juli 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 17.07.2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049491 - 122784 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Uitnodigingen  

 Afscheid wethouders gemeente Wassenaar  
o Wethouder Van Kempen gaat mogelijk. 

 Bollenstreek in Bedrijf  
o Wethouder Brekelmans gaat. 

 Bollenstreekgala  
o College gaat niet naar het gala. 

 Wethouder van Kempen opent 11 augustus jeu de boules toernooi bij 
vaste voet. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


