
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 november 2018 

VAN TEYLINGEN  
 
 
 

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-18-042612 - 138830 
 

Onderwerp Aanvraag eenmalige subsidie investering tennisbanen SV Voorhout 
 

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

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van      1. Een eenmalige subsidie van € 170.500,- te verlenen aan SV Voorhout voor de 

burgemeester en wethouders      renovatie van drie gravel tennisbanen naar Matchclay tennisbanen inclusief  
besluit afrastering. 

 
 

Samenvatting De nota 'Sport en Bewegen' (hierna te noemen sportnota) is in december  
2017 door de raad vastgesteld. SV Voorhout is de eerste vereniging die op basis 

van de sportnota een subsidiebedrag van €170.500,- heeft aangevraagd voor 

2018. Zij vraagt daarnaast nog een subsidiebedrag van €170.500,- aan 

binnen vier jaar. Het subsidiebedrag wordt aangevraagd voor de renovatie van 

(gravel)tennisbanen naar Matchclay tennisbanen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-027570 - 144192 
 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout' 
 

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

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van De gemeenteraad voor te stellen: 
burgemeester en wethouders 

besluit 1. het bestemmingsplan 'Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout' met 

identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2017TEY01048-VA01 

ongewijzigd vast te stellen.  
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal is verzekerd door 

middel van een anterieure overeenkomst. 

 
Samenvatting Het college heeft op 28 augustus 2018 besloten om de procedure voor het 

ontwerpbestemmingsplan 'Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout' te starten door 

dit ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Het plan is gericht op het 

verplaatsen van een kassencomplex. 
 

Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen' 

omdat het nieuwe kassencomplex niet past binnen het huidige bouwvlak en er 

na realisatie van het bouwplan een grotere oppervlakte aan kassen aanwezig is 

dan is toegestaan volgens de bestemmingsplanregels. 
 

De inzagetermijn is geëindigd op 18 oktober 2018. Er zijn geen zienswijzen 

ingebracht. Het college besluit om de gemeenteraad daarom voor te stellen 

om bestemmingsplan 'Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout' ongewijzigd vast 

te stellen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
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Z-18-061148 - 146057 
 
Beantwoording schriftelijke vragen inzake Begroting Jeugdhulp 
 
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 
 
TM JOSVC 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 

inzake begroting Jeugdhulp 

 
Raadsleden van de PvdA, Groen Links en de CU stellen vragen over de 

inschatting van het begrotingstekort op het gebied van jeugdzorg de komende 

jaren en om vóór besluitvorming over de inkoop scenario's aan de raad voor te 

leggen. Op het belang van sturing op dit dossier is gewezen in de 

raadsvergadering van 27 september jl. 
 
Bij de beantwoording wordt eerst de gevraagde inschatting van de ontwikkeling 

van de begroting weergegeven op basis van de meest recente bekende 

gegevens met een toelichting hierop.  
Hierna wordt in beantwoording op de tweede vraag vermeld dat op dit moment 
geen inkoopscenario's voorliggen op regionaal niveau. De insteek van  
de gemeenten binnen Holland Rijnland is de contracten met een jaar te 

verlengen, zodat in de komende maanden de inkoopstrategie verder kan worden 

uitgewerkt. Met deze verlenging is er in de komende periode voldoende tijd om 

de inkoopstrategie uit te werken. De raad zal daarin dan conform toezegging 

worden betrokken. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-18-062866 - 149087 
 
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 30 oktober 2018 

 

 
TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 30 oktober 2018 vast te 

stellen. 

 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-18-062866 - 149097 
 
Uitnodigingen 

 

 
TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
1. Scouting Boerhaavegroep: afscheid voorzitter Ton Koster op 8 december 2018 

van 16.30 tot 18.00 uur in Voorhout. 

 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

 
Zaak / doc nr Z-18-061694 - 149215 

 
Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA inzake functioneren college Teylingen 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

 
Het College van      In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de 

burgemeester en wethouders      PvdA inzake het functioneren van het college van B&W van Teylingen als  
besluit opgenomen in de bijlage. 

 
Samenvatting De PvdA heeft raadsvragen gesteld over het optreden van het college tijdens de 

bespreking van het onderwerp herinrichting Herenweg/doorgaande weg door 

Warmond in de commissie Ruimte en de oprichting Meermaker Teylingen in de 

commissie DEB. 
 

Het college geeft in de beantwoording aan dat zij de twee genoemde voorstellen 

heeft aangeboden aan de gemeenteraad zodat de raad erover kan discussieren. 

Het college betreurt het indien naar het oordeel van een raadsfractie in de 

commissies vragen niet naar tevredenheid zijn beantwoord. De collegeleden 

reflecteren, zowel individueel als in teamverband, uiteraard op hun optreden en 

streven altijd naar verbetering. 

 
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 

 

 

 
 

 

Zaak/doc.nr:  Z-18-061056 - 144268 

Onderwerp:  Verkoop ambtswoning gemeente Teylingen 

Portefeuillehouder:  Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling: TM Beleid en advies 

 

Het College van burgemeester en wethouders besluit: 

1. In te stemmen met het in de verkoop te brengen van de gemeentelijke ambtswoning aan de prof. Aalberselaan 1 te Voorhout.  
2. De raad via bijgaande raadsbrief van het besluit in kennis te stellen. 

 
Samenvatting 
De ambtswoning kan binnen de gemeente op dit moment niet worden ingezet voor een ander doel. Voor de specifieke doelgroepen 

respijtzorg, spoedzoekers, arbeidsmigranten, maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden op dit moment woningen gezocht 

binnen de gemeente. De ambtswoning is echter niet geschikt voor deze doelgroepen, omdat de lay-out en het beperkte aantal vierkante 

meters woonoppervlakte het pand niet geschikt maken voor verhuur van aparte kamers of zorgverlening. De hoge WOZ-waarde en de 

daarmee samenhangende verkoopprijs maken het financieel en beleidsmatig niet mogelijk om de ambtswoning te gebruiken voor de 

opvang van slechts één gezin of één zorgbehoevende persoon binnen de specifieke doelgroepen. 

Het gemeentelijk beleid is om zo min mogelijk eigen vastgoed te hebben en waar mogelijk overtollig vastgoed te verkopen. Om langdurige 

leegstand te voorkomen en de onderhoudskosten en overige vaste lasten die vanaf 1 november voor rekening zijn van de gemeente te 

beperken, wordt de woning op korte termijn verkocht.”  
 

Besluit: Akkoord (gewijzigd besloten) 

 

 

 

 


