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Zaak / doc nr Z-18-053717 - 126311 

Onderwerp Keuzenotitie beheer Openbare Verlichting gemeente Teylingen 2019-2023 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de "Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting t.b.v. 
beleidsplan 2019-2023". 
 
2. In te stemmen met het bijgaande Raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld 
om: 
        1. De "Keuzenotitie vervangen openbare verlichting t.b.v. beleidsplan 
2019-2023" voor kennisgeving aan te nemen. 
        2. Scenario 3 (versneld vervangen van armaturen zodat vrijwel zeker 
wordt voldaan aan het Energieakkoord 2030) nader te laten uitwerken in het 
beleidsplan. 
 
3. In te stemmen met de presentatie van de "Keuzenotitie vervangingen 
openbare verlichting 2019-2023" in de commissievergadering Ruimte van 13 
november 2018. 
  

Samenvatting In 2012 heeft de gemeenteraad het Beheerplan Openbare Verlichting 2012-2032 
vastgesteld om de achterstand in de vervanging van de openbare verlichting op 
te pakken. 
De laatste jaren hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden 
op het gebied van de Openbare Verlichting (OVL). Met name op het gebied van 
de duurzaamheid. Daarnaast dient de gemeente invulling te geven aan het 
Nationaal Energieakkoord 2013, dat namens de gemeentes door de VNG is 
ondertekend. Dit akkoord bevat onder meer een energiebesparingsdoelstelling 
voor de openbare verlichting. Ook de duurzaamheidszaken uit het 
coalitieakkoord, zoals het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en het 
goede voorbeeld dat de gemeente wil geven, vraagt maatregelen om energie te 
besparen. Tijd dus voor een nieuw beheerplan. Om deze te kunnen opstellen is 
het van belang eerst een beleidsplan door de raad te laten vaststellen. Als 
voorloper is de "Keuzenotitie vervangingen openbare verlichting t.b.v. 
beleidsplan 2019-2023" opgesteld, waarin meerdere scenario's zijn uitgewerkt 
voor de exploitatie van de OVL. Deze notitie legt aan de hand van nieuwe 
ontwikkelingen en wensen een bestuurlijke, beheermatige en financiële 
basis voor het beheer van de openbare verlichting voor de komende vijf 
jaar. Met dit basisbeleid zijn vier scenario's samengesteld, allen met een ander 
ambitieniveau. De focus is daarbij gericht op duurzaamheid en doelmatigheid bij 
beheer en onderhoud. De scenario's zijn door Nobralux in een beheer-
calculatiemodel gestopt. Hieruit blijkt dat met scenario 3 de doelstellingen van 
het Energieakkoord 2030 (in 2030 50% energiebesparing) vrijwel zeker worden 
gehaald.  
De beheerkosten van dit scenario passen binnen het beschikbare budget. 
Daarnaast worden de vervangingsinvesteringen zoals gebruikelijk opgenomen in 
het investeringsplan. 
Vanwege  het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord en het 
coalitieakkoord, en de toekomstbestendigheid wordt u geadviseerd te kiezen 
voor scenario 3. 
Nadat u heeft ingestemd met het collegevoorstel, wordt de raad via een 
opiniërend raadsvoorstel geïnformeerd over de keuzenotie en het geadviseerde 
scenario. De keuzenotie wordt gepresenteerd en besproken in de 
commissievergadering Ruimte van 13 november. Als de Raad instemt 
met Raadsvoorstel, zijn de ambities en de financiële consequenties bekend. Het 
beleidsplan kan vervolgens worden opgesteld en ter vaststelling aan de Raad 
worden aangeboden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-058336 - 139811 

Onderwerp Installeren van een Zorg- en Veiligheidstafel voor 2 jaar 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd HLT breed in te stellen voor een periode 
van twee jaar. 
  

Samenvatting De burgemeesters en wethouders zorg van de HLT gemeenten hebben twee keer 
per jaar een bestuurlijk overleg. Daarin is afgesproken dat we werken aan het 
versterken van de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg. Een 
van de thema’s waarin deze versterking zeer actueel en urgent is, is voor het 
thema jeugd(problematiek). Voor de aanpak van jeugdproblematiek blijkt enkel 
inzet vanuit veiligheid, vaak strafrechtelijk, niet voldoende effectief en is het van 
belang om zorg en veiligheid te combineren. Het project jeugd Hillegom in 2017 
onderschrijft dit. Naar aanleiding van ernstige zorgen bij politie en gemeente 
Hillegom is in 2017 voor een groep overlast gevende jeugd in Hillegom het 
project ‘Jeugd Hillegom’ gestart. De kern van dit project bestond uit een ‘Zorg- 
en Veiligheidstafel’ waarbij zorg- en veiligheidspartners informatie deelden en 
samen kwamen tot een effectieve integrale aanpak van de jongeren in de 
jeugdgroep. Het project is in april 2018 gestopt omdat deze aanpak gericht was 
op een specifieke groep jongeren en de capaciteit en financiële middelen 
eindigden. Het onderliggend convenant, nodig om gegevens te mogen 
uitwisselen tussen zorg- en veiligheidspartners, loopt af. Gedurende het project 
is echter naar voren gekomen dat het voor zorg- en veiligheidspartners 
ontbreekt aan een dergelijk overlegplatform waar zij vroeg signalen en zorgen 
kunnen uitwisselen en kunnen komen tot een sluitende integrale aanpak. Voor 
de aanpak van jeugd(problematiek) bleek dit echter wel noodzakelijk.  We willen 
criminaliteit en ernstige overlast in de buitenruimte voorkomen en ons meer 
richten op preventie. Daarvoor is het nodig dat professionals en organisaties in 
het domein veiligheid en zorg effectief samenwerken voor jeugdigen waarover 
zorgen zijn om samen te komen tot een integrale aanpak. Een dergelijk platform 
stelt professionals in staat om vroegtijdig vanuit hun expertise aan te haken in 
een casus zodat de jeugd in HLT de noodzakelijke zorg en aandacht krijgt. Een 
structureel overlegplatform met de gemeente als keten regisseur creëert kortere 
lijntjes tussen de diverse zorg- en veiligheidspartners waardoor een dergelijk 
platform in de toekomst overbodig wordt. Daarom wordt nu voorgesteld om een 
Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd HLT breed in te stellen voor een periode van 
twee jaar. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-059379 - 143212 

Onderwerp Besluit vormvrije m.e.r. beoordeling passentenhaven Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de raad voor te stellen om te besluiten dat geen milieueffectrapportage in het 
kader van het Besluit m.e.r. benodigd is ten behoeve van de realisatie van de 
passantenhaven bij station Sassenheim. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het in procedure brengen van het 
voorontwerpbestemmingsplan Passantenhaven bij station Sassenheim. 
Vooruitlopend, op een later in te dienen voorstel van het college aan de 
gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen, is een raadsbesluit 
vereist waarmee wordt besloten dat geen milieueffectrapportage is vereist. Dit 
te nemen besluit, is vereist voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd, zodat dit raadsbesluit deel uit kan maken van het formele deel 
van het bestemmingsplanproces. Besloten wordt om de raad voor te stellen te 
besluiten dat geen milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r. 
benodigd is ten behoeve van de realisatie van de passantenhaven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045067 - 144167 

Onderwerp Besluit over 'vormvrije' m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan buitengebied 
Teylingen 

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

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de raad voor te stellen om te besluiten dat geen milieueffectrapportage in het 
kader van het Besluit m.e.r. nodig is ten behoeve van de beoogde vaststelling 
van het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen, 1e herziening. 

Samenvatting In april 2018 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Teylingen, 1e 
herziening ter inzage gelegen. Voordat verder gegaan kan worden met de 
procedure, is een raadsbesluit vereist waarin wordt besloten dat voor deze 1e 
herziening geen milieueffectrapportage is vereist. Het raadsbesluit moet 
genomen worden vóórdat het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gaat, 
zodat het raadsbesluit onderdeel kan uitmaken van het formele deel van het 
bestemmingsplanproces. Besloten wordt om de raad voor te stellen te besluiten 
dat geen milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r. nodig is ten 
behoeve van de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 
Teylingen, 1e herziening. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058388 - 145488 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 16 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. 16 oktober 2018 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


