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Zaak / doc nr Z-18-055987 - 134589 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen CDA over uitstallingen 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De vragen van het CDA te beantwoorden zoals beschreven in de bijlage. 

Samenvatting Het CDA heeft raadsvragen gesteld over de stand van zaken rond het 
uitstallingenbeleid. Deze vragen zijn beantwoord. Daarbij is ook verwezen naar 
de memo over het uitstallingenbeleid die op 7 september 2018 aan de 
gemeenteraad is aangeboden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-057424 - 134756 

Onderwerp Oprichting Meermaker Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het “Businessplan Meermaker Teylingen’ vast te stellen; 
  
2. het ontwerpbesluit te nemen de BV Meermaker Teylingen op te richten, 
    conform bijgaande (concept) oprichtingsakte; 
  
3. de raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken omtrent de oprichting van de BV Meermaker Teylingen voor 1/11/2018; 
  
4 .Meermaker Teylingen te belasten met een dienst van algemeen economisch 
belang (DAEB), te weten het verstrekken van leningen aan en garanties voor het 
deelnemen in projecten voor inwoners en bedrijven in Teylingen die bijdragen 
aan de duurzaamheidsambities van de gemeente, voor de duur van vier 
jaar,onder de randvoorwaarden als in dit voorstel beschreven; 
  
5. een sollicitatieprocedure te starten voor de werving van een medewerker voor 
Meermaker Teylingen. De huidige directeur MMH (mevr A. van de Graaf) tot de 
datum van start van de BV in te huren voor de uitvoering van de benodigde 
werkzaamheden voor de voorbereiding en opstart van Meermaker Teylingen. 
  
6. het besluit te nemen samen met de gemeente Haarlemmermeer te streven 
naar het oprichten van een overkoepelende organisatie waarin de praktische 
uitvoeringsorganisatie wordt belegd. Daarbij wordt in eerste instantie bekeken of 
een stichting daarvoor een geschikte rechtsvorm is; 
  
7. Onderstaande beslispunten voor te leggen aan de raad in de 
raadsvergadering van 1 november;  

1. Kennis te nemen van het businessplan ‘Meermaker 
Teylingen ’met de daarbij behorende bijlagen; 

2. Kennis te nemen van het voornemen van het college om 
over te gaan tot oprichting van de BV Meermaker Teylingen 
en eventuele bedenkingen en wensen kenbaar te maken 
vóór behandeling in de raad op 1 november 2018; 

3. Meermaker Teylingen te belasten met een dienst van 



algemeen economisch belang, te weten het verstrekken van 
leningen aan en garanties voor het deelnemen in projecten 
voor inwoners en bedrijven in Teylingen die bijdragen aan 
de duurzaamheidsambities van de gemeente, voor de duur 
van 4 jaar , onder de randvoorwaarden als in dit voorstel 
beschreven. Daarnaast dient MMT als informatiepunt voor 
inwoners, bedrijven en organisaties en zal zij acties vanuit 
de duurzaamheidsagenda uitvoeren; 

4. Te besluiten tot het vormen van een bestemmingsreserve 
van € 2.4 miljoen ten laste van de algemene reserve voor 
het investeringsfonds waaruit leningen worden verstrekt 
door MMT. 

5. Kennis te nemen van het voornemen van het college tot het 
vormen van een koepelorganisatie Meermaker samen met 
de gemeente Haarlemmeer. 

8. Burgemeester: 
Te besluiten volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder financiën om in de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders van Meermaker Teylingen de 
gemeente Teylingen te doen vertegenwoordigen. 

Samenvatting De gemeente Teylingen wil samen met ondernemers, inwoners, koplopers en 
belanghebbenden bouwen aan een duurzaam Teylingen. 
De gemeenteraad heeft, op basis van eerdere onderzoeken, besloten hiervoor 
een eigen duurzaamheidsmaatschappij op te richten. De beste keus voor 
Teylingen is om aan te sluiten bij BV Meermaker, het Duurzaam Bedrijf van de 
gemeente Haarlemmermeer. De organisatie van Teylingen zal Meermaker 
Teylingen gaan heten. 
  
Met Meermaker Teylingen realiseert de gemeente duurzaamheid vanuit een 
economisch perspectief, biedt ruimte voor een proeftuin, faciliteert innovatieve 
projecten, biedt actief beschikbare kennis aan en faciliteert en verbindt 
bedrijven.  
Meermaker Teylingen is ook een kennisplatform, opereert lokaal en heeft geen 
winstoogmerk. De organisatie biedt slimme, verrassende mogelijkheden die 
economisch haalbaar zijn.  
  
Meermaker Teylingen is gericht op het verbinden, versnellen en verbreden van 
de duurzaamheidsambities in Teylingen en heeft drie belangrijke taken; 
investeringsfonds voor duurzame, innovatieve projecten, een informatiepunt 
voor inwoners, bedrijven en organisaties en het uitvoeren van acties uit de 
duurzaamheidsagenda Teylingen. 
  
De wens van Meermaker Teylingen is een organische samenwerking aan te gaan 
tussen de partijen die projecten opzetten, de samenwerking met Meermaker 
Haarlemmermeer, de aandeelhouders en de stakeholders in de samenwerking. 
Hiervoor heeft de organisatie straks een flexibele directeur, die zich verdeeld 
over Meermaker Teylingen en Meermaker Haarlemmermeer en een medewerker 
als lokale spin in het web. 
  
Na het doorlopen van het besluitproces zal de oprichting van de BV Meermaker 
Teylingen per 1 januari 2019 een feit zijn. 
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-030045 - 136303 

Onderwerp Instemmen met het gewijzigde opiniÃ«rend raadsvoorstel Herenweg 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het opiniërend raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld 
kennis te nemen van het ontwerp en waarin wordt voorgesteld alternatief 
“urgent” nader uit te laten werken in een besluitvormend raadsvoorstel.  

Samenvatting Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het gewijzigde opiniërend 
raadsvoorstel voor de herinrichting van de Herenweg/doorgaande weg door 
Warmond waarin wordt voorgesteld alternatief “urgent” nader uit te laten 
werken.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058139 - 136624 

Onderwerp Duurzame toekomst voor polders rond de Kaag 

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



Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad voor te stellen:  

1. Kennis te nemen van de samenvattende rapportage “Duurzame 
toekomst voor polders rond de Kaag” d.d. 7 september 2018. 

2. Conform de uitkomsten van de inventarisatie onder de stakeholders 
het projectinitiatief Waterpark (LTO) te gebruiken als basis voor het 
ontwikkelen van een visie die een duurzaam toekomstperspectief biedt 
voor de polders rond de Kaag. 

3. De uitkomsten van het projectinitiatief Waterpark uit te werken en 
nader te borgen in de op te stellen Omgevingsvisie voor Teylingen. 

Samenvatting 
De op 30 maart 2017 door de raad unaniem ondersteunde motie "Duurzame 
toekomst voor polders rond de Kaag" roept het college van Teylingen op:  

1. In overleg te treden met alle belanghebbenden in het gebied en de genoemde 
medeoverheden over hun visie op het gebied;  

2. Als partner met alle belanghebbenden in het gebied en medeoverheden een 
traject te starten, zodat er integraal gekeken wordt naar het probleem met als 
mogelijk resultaat een visie met een plan of agenda die kansrijk is voor een 
“welvarend” en toekomstbestendig perspectief voor de polders rond de Kaag.  

3. In overleg te treden met de Provincie Zuid-Holland om de bereidheid te peilen 
of zij bovenstaand proces (i.v.m. regisserende en overkoepelende rol van de 
Provincie) wil faciliteren en mogelijk coördineren.  

Daarnaast is de motie "Nationaal weidevogel alarm" aangenomen die het college 
oproept om als partner met alle belanghebbenden in het gebied en 
medeoverheden een traject te starten, zodat er integraal gekeken wordt naar 
het probleem en de oplossingen voor dit probleem ter bevordering van de 
weidevogelstand voor de polders rond de Kaag. Over de stand van zaken van dit 
traject is de raad geïnformeerd door middel van het raadsmemo Stappenplan 
weidevogelreservaat 3 polders/motie "Nationaal weidevogelalarm" d.d. 29 mei 
2018.  

Naar aanleiding van deze moties is opdracht verleend aan Marcel Vissers Advies 
om een verkenning uit te voeren naar het toekomstperspectief van de polders 
rond de Kaag. Als eerste fase van deze verkenning zijn in de tweede helft van 
2017 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 16 organisaties, 
overheden en bedrijven die betrokken zijn bij het gebied. 

Besloten wordt de raad voor te stellen kennis te nemen van de samenvattende 
rapportage, conform de uitkomsten van de gesprekken met de stakeholders het 
projectinitiatief Waterpark (LTO) als basis te gebruiken voor de te ontwikkelen 
visie die een duurzaam toekomstperspectief biedt voor de polders rond de Kaag 
en de uitkomsten nader uit te werken en te borgen in de op te stellen 
Omgevingsvisie voor Teylingen. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-047732 - 136930 

Onderwerp Tussenevaluatie implementatie beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2017-
2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de  tussenevaluatie implementatie beleidsplan 
integrale schuldhulpverlening 2017-2021. 

2. De tussenevaluatie implementatie beleidsplan integrale 
schuldhulpverlening 2017-2021 voor kennisgeving aan te bieden aan 
de raad. 

  
  

Samenvatting De tussenevaluatie geeft een beeld van de stand van zaken betreffende de 
uitvoering van het implementatieplan beleidsplan integrale schuldhulpverlening 
2017-2021. 
De tussenevaluatie gaat in op welke onderdelen zijn opgepakt en welke nog 
niet. Onder de opgepakte onderdelen vallen bijvoorbeeld de pilot 
Vroegsignalering schulden (Vroeg eropaf), drempelverlagend en meer integraal 
werken en stress sensitieve dienstverlening. De tussenevaluatie gaat nog minder 
in op de resultaten van de implementatie van het beleidsplan, omdat de 
onderdelen die in het implementatieplan staan, tijd vragen om opgezet en 
geïmplementeerd te worden alvorens zij voor inwoners en de gemeente (als 
groter geheel), effect sorteren.  De pilot Vroeg Eropaf is hiervan een voorbeeld, 
te meer omdat in navolging van de gemeente Teylingen, ook de vier andere 



Bollengemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout een besluit 
hebben genomen om mee te doen in de pilot Vroegsiganlering schulden (Vroeg 
Eropaf). Dit vraagt nu meer tijd dan in 2017 is voorzien. De projectleider 
bespreekt met de gemeente(n)de betekenis hiervan, ook voor de uitvoering van 
de andere onderdelen van het beleidsplan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056360 - 137253 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 18 september 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 18 september 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032834 - 137312 

Onderwerp Adviezen portefeuillehoudersoverleg Maatschappij HR 26 september 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen zoals verwoord in bijlage 1 over het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij op 26 september 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 26 september vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland 
Rijnland plaats. In bijlage 1 staan de ambtelijke adviezen over de punten op de 
agenda, u wordt geadviseerd hiermee in te stemmen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


