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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. 
Covers, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-031418 - 133157 

Onderwerp Convenant Citymanagement Teylingen 2018-2022 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met voorgesteld convenant met Citymanagement Teylingen 
voor de convenantsperiode van 1 december 2018 tot en met 31 december 2022 
en de daarbij horende doelstellingen en prestatieafspraken; 
2. Financieel bij te dragen aan de activiteiten die voortvloeien uit de 
doelstellingen zoals beschreven in het convenant, dat betekent voor 2019 een 
bijdrage van €55.000,- voor 2020 €57.500,- voor 2021 €60.000,- en voor 2022  
€60.000,-;, onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de 
raad op 8 november. 
3. De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan wethouder 
Brekelmans voor de ondertekening van dit convenant, Convenant Stichting 
Citymanagement Teylingen 2018 -2022. 

Samenvatting Stichting Citymanagement Teylingen had als doel het verbeteren en stimuleren 
van het economisch functioneren van de kernen van de gemeente Teylingen. De 
stichting kreeg afgelopen jaren hiervoor een financiële vergoeding van de 
gemeente Teylingen. Op basis van het financieel verslag en de 
evaluatie/rapportage is gesteld dat Stichting Citymanagement Teylingen 
invulling heeft gegeven aan gemaakte afspraken in de afgelopen 
convenantsperiode 1 december 2016 tot en met 30 november 2018. Op 8 mei 
2018 heeft het college ingestemd met de evaluatie en het financiële verslag. Op 
basis van de evaluatie en het financiële verslag hebben gesprekken plaats 
gevonden over continuering van het invullen van te bepalen doelstellingen. 
Hierbij is, op basis van het raadsprogramma, verbreding naar de hele gemeente 
en een duurzaamheidscomponent toegevoegd. Deze gesprekken hebben geleid 
tot wederzijds akkoord op aanpassing van doelstellingen en prestatieafspraken.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056278 - 135582 

Onderwerp Raadsvragen CDA Willem Warnaarlaan/Elbalaan 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA 
over de situatie op de hoek van de Willem Warnaarlaan en de Elbalaan. 

Samenvatting Het CDA heeft vragen gesteld over de staat van onderhoud van de Willem 
Warnaarlaan en hoe het onderhoud de afgelopen jaren is uitgevoerd. In de 
beantwoording van de raadsvragen licht het college toe dat de Willem 
Warnaarlaan op de planning staat van "groot onderhoud wegen". En dat het 
project integraal wordt opgepakt vanuit de disciplines wegen, groen, en verkeer. 
Het project wordt vanwege de integraliteit over gedragen naar team projecten 
die het project gaat inplannen tussen 2019 en 2022. In die tijd wordt er alleen 
klein onderhoud uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-058193 - 136737 

Onderwerp Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties voort te zetten in de 
'Brede Regeling combinatiefuncties 2019-2022'. 
 
2. De Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties te ondertekenen 
voor de periode 2019-2022. 
 
3. Het huidige ambitieniveau te verruimen naar 100%, wat overeenkomt met 
6,48 fte Combinatiefunctie.  

Samenvatting Teylingen maakt sinds 2012 succesvol gebruik van de rijksregeling Brede Impuls 
Combinatiefuncties, waarvoor 3,5 fte Combinatiefunctie wordt ingezet. Deze 
regeling vormt een onderdeel van het Programma Sport en Bewegen in de 
Buurt, welke per 31 december 2018 definitief afloopt. 
 
Met de ondertekening van het Nationaal Sportakkoord zijn vanaf 2019 nieuwe 
bestuurlijke afspraken gemaakt, waarbij de impuls regeling is omgezet in een 
structurele maatregel de 'Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022'. 
Inhoudelijk en financieel is de regeling verruimd en biedt meer mogelijkheden 
voor het verbinden van sport en bewegen met aandachtsgebieden uit het Sociale 
Domein, waarbij naast de eigen sportbudgetten ook andere (bestaande) 
budgetten uit het Sociale Domein ingezet kunnen worden als gemeentelijke 
cofinanciering. Deze ruimte maakt het mogelijk om de huidige ambitie van 60% 
deelname (3,5 fte) breder in te zetten en te verruimen naar 100% deelname 
(6,48 fte). 
 
Omdat de intentieverklaring tussen Ministerie van VWS en de 
gemeente Teylingen eind 2018 afloopt, wordt de gemeente nu gevraagd een 
nieuwe verklaring voor de periode 2019-2022 te ondertekenen en aan te geven 
op welke ambitieniveau zij verder gaat. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan 
met de deelname aan de 'Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022' en 
het deelnamepercentage te verruimen naar 100%.  

  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058821 - 138440 

Onderwerp 2e Voortgangsrapportage 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Voortgangsrapportage 2018 van de gemeente 
Teylingen; 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om:  

 Kennis te nemen van de 2e Voortgangsrapportage Teylingen 2018 
 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 13.000 voor het 

investeringskrediet Het Bolwerk 
 Kennis te nemen van de normenkader 2018 (bijlage 1 in de 

voortgangsrapportage) 
 De bij de 2e Voorgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de 

programmabudgetten en de daarbij horende begrotingswijziging 
(bijlage 2 in de voortgangsrapportage) vast te stellen. 

Samenvatting De 2e Voortgangsrapportage laat zien dat het verwachte rekeningresultaat 
uitkomt op € 70.000 voordelig. De rapportage is in feite een integrale afweging, 
waarbij de begrotingsdiscipline wordt gehanteerd. Dat houdt in dat in principe 
slechts zaken die onvermijdbaar, niet beïnvloedbaar (bijvoorbeeld wettelijk 
verplicht) of niet uit te stellen zijn (bijvoorbeeld technisch noodzaak) doorgang 
kunnen vinden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-059379 - 140060 

Onderwerp Voorstel starten vooroverleg en inspraak bestemmingsplan Passantenhaven bij 
station Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Passantenhaven 
bij station Sassenheim. 

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Passantenhaven 
bij station Sassenheim met de identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2018TEY01052-VO01 te starten door het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en 
vooroverleg overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro. 

3. de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit conform de 
bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting De gemeente Teylingen werkt aan een (recreatief) transferium bij het station 
Sassenheim. Een overstapplaats voor trein, bus, auto, maar ook wandelen en 
fietsen. In 2019 wordt dat uitgebreid voor waterrecreanten. Er wordt een 
overstapplaats voor boten gemaakt, aan de achterzijde van de parkeergarage. 
  
Inmiddels is hiervoor een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met daarbij 
behorende omgevingsonderzoeken. 
  
Besloten wordt om het wettelijke vooroverleg en de inspraakprocedure te 
starten voor het bestemmingsplan Passantenhaven nabij station Sassenheim en 
de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-059507 - 140317 

Onderwerp Uitwerking van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020: 
Visiedocument â€˜Uitstraling Duin- en Bollenstreekâ€™ en visiedocument 
â€˜RecreÃ«ren tussen het Erfgoedâ€™. 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

   

1. Het visiedocument ‘Uitstraling Duin- en Bollenstreek’ vast te stellen.  
2. Het visiedocument ‘Recreëren tussen het Erfgoed’ vast te stellen. 

Samenvatting Het college wordt voorgesteld om de visiedocumenten ‘Uitstraling Duin- en 
Bollenstreek’ en ‘Recreëren tussen het Erfgoed’ vast te stellen. Met o.a. deze 
visiedocumenten en de daaropvolgende uitvoeringsprojecten willen we invulling 
gaan geven aan de (sub)doelstellingen van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende 
Bollenstreek 2016-2020. In de openbare ruimte en mogelijk op particulier 
terrein zullen de doelen in de vorm van projecten verspreid over de komende 
jaren tot realisatie komen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032883 - 141336 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 17 oktober 2018 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 17 oktober 
2018. 

Samenvatting Op woensdag 17 oktober 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. Deze 
adviezen worden op 10 oktober ook voorbesproken met de AB-leden uit de Duin- 
en Bollenstreek. De adviezen zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-058385 - 141852 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 2 oktober 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 2 oktober 2018 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


