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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-18-060716 - 145620 

Onderwerp FinanciÃ«le bijdrage aan de restauratie, renovatie en openstelling van 't Huys te 
Warmont. 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raad voor te stellen:  

1. Een bijdrage van maximaal €100.000,- beschikbaar te stellen aan de 
Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam voor de restauratie en 
renovatie van 't Huys te Warmont. 

2. De dekking ten laste brengen van de algemene reserve en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

3. In te stemmen met een garantstelling voor een bedrag van maximaal 
€200.000,- voor Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam 
voor het restaureren van het interieur van de middenbeuk van 't Huys 
te Warmont en het openstellen daarvan. 

Samenvatting De aanleiding voor het verlenen van subsidie voor het restaureren en renoveren 
van 't Huys te Warmont is een subsidieaanvraag van de Vereniging Hendrick de 
Keyser in Amsterdam. Met dit voorstel gaan we €100.000,- subsidie verlenen 
voor de restauratie en renovatie van 't Huys te Warmont. Dit bedrag wordt 
gekoppeld aan de publieke functie. Ook verstrekken we een bankgarantie van 
€200.000,- aan de Vereniging Hendrick de Keyser voor het, op termijn, 
restaureren en openstellen van de middenbeuk van het kasteel. Het kasteel, dat 
nu alleen nog maar van buiten beleefd kan worden, zal daardoor ook van binnen 
te bewonderen zijn. Met dit voorstel willen we bereiken dat 't Huys te Warmont 
wordt behouden voor Teylingen en een toekomst heeft.  De inwoners van 
Teylingen gaan merken dat de gemeente haar erfgoed koestert en daar 
zorgvuldig mee omgaat. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061862 - 146382 

Onderwerp Reconstructie kruising Bergamolaan - 's Gravendamseweg (GVVP-V50) 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te stellen om: 

 Het krediet van € 100.000 voor Reconstructie kruising Bergamolaan - 
's Gravendamseweg (GVVP-V50), zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2018-2021, beschikbaar te stellen. 

 Begrotingswijziging nr. 13 Reconstructie kruising Bergamolaan - 's 
Gravendamseweg (GVVP-V50) vast te stellen. 

Samenvatting Het gemeentelijke verkeersbeleid is vastgesteld in het Gemeentelijke Verkeers- 
en Vervoerplan Teylingen 2010-2020 (GVVP), vastgesteld door de gemeenteraad 
op 4 februari 2010. In 2017 heeft de gemeente de tussenbalans opgemaakt door 
middel van een evaluatie van het GVVP. Het doel van de evaluatie is om een 
beeld te krijgen of de gemeente met de maatregelen op de goede weg is en om 
het uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2020 te concretiseren. 
 
Het college heeft in haar vergadering van 5 september 2017 ingestemd met het 



geactualiseerde uitvoeringsprogramma GVVP. De gemeenteraad is over dit 
besluit geïnformeerd via de raadsbrief van 29 augustus 2017. 
 
In het uitvoeringsprogramma zijn werkzaamheden opgenomen, waarvoor 
kredieten zijn gereserveerd in de programmabegroting 2018-2021. Onderdeel 
van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma is: 
   

 Reconstructie kruising Bergamolaan - 's Gravendamseweg (GVVP-
V50). 

 
Voorgesteld wordt om de raad, via het bijgevoegde raadsvoorstel, het 
gereserveerde krediet voor Reconstructie kruising Bergamolaan - 's 
Gravendamseweg (GVVP-V50), beschikbaar te laten stellen en de bijbehorende 
begrotingswijziging (nr. 13) vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062081 - 146946 

Onderwerp aanwijzing vuurwerkvrije zone 2018, aanvulling 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het aanwijzingsbesluit Vuurwerkvrije zones Teylingen (1e aanvulling) vast te 
stellen. 

Samenvatting Op verzoek van bewoners wordt de locatie Jan Steenlaan/Gemeentehaven te 
Warmond een vuurwerkvrije zone. Uit een enquête is gebleken dat 75% van de 
aldaar wonende inwoners graag een vuurwerkvrije zone wil, hiermee wordt 
voldaan aan de voorwaarde om een vuurwerkvrije zone aan te kunnen wijzen. 
Deze locatie is een aanvulling op de vuurwerkvrije zones die in 2017 door het 
college zijn aangewezen. 
  
Er is ook een verzoek ingediend door een bewoner van de Reigerslaan in 
Voorhout. Omdat uit een enquête bleek dat hier slechts 43% van de inwoners 
instemt met het instellen van een vuurwerkvrije zone in deze straat, wordt hier 
geen vuurwerkvrije zone ingesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061695 - 147738 

Onderwerp Raadsvragen D66 mbt Groot Seminarie Warmond 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van D66 m.b.t. Groot 
Seminarie Warmond.  

Samenvatting D66 heeft op 21 oktober 2018 raadsvragen gesteld over het Groot Seminarie 
Warmond. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de 
schriftelijke vragen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-059357 - 148098 

Onderwerp Belastingverordeningen 2019 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij wordt voorgesteld vast te 
stellen:  

1. de verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2019; 
2. de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

Teylingen 2019; 
3. de verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2019 met bijbehorende 



tarieventabel; 
4. de verordening rioolheffing Teylingen 2019; 
5. de verordening precariobelasting Teylingen 2019 met bijbehorende 

tarieventabel; 
6. de verordening forensenbelasting Teylingen 2019; 
7. de verordening marktgelden Teylingen 2019; 
8. de verordening havengeld Teylingen 2019; 
9. de legesverordening Teylingen 2019 met bijbehorende tarieventabel; 

10. de verordening parkeerbelastingen Teylingen; 
11. de compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2019; 
12. het besluit heffingskorting Teylingen 2019; 
13. de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2019. 

Samenvatting College van Burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel 
voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2019. Het raadsvoorstel, dat 
op donderdag 20 december 2018 wordt behandeld, geeft kort de wijzigingen 
weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld de 
belastingverordeningen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062898 - 149085 

Onderwerp Convenant regionale samenwerking maatschappelijke opvang Holland Rijnland 
2018-2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met het 'Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke 
Opvang Holland Rijnland 2018-2021" 
  
 Burgemeester besluit: 
 2. wethouder wmo, jeugd, werk en inkomen, gezondheid, sport, onderwijs, 
kunst en cultuur, dhr. A.L. van Kempen, te machtigen om het 'Convenant 
Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021' 
te ondertekenen. 

Samenvatting In het Beleidskader Maatschappelijke Zorg en het Uitvoeringsprogramma 
Maatschappelijke Zorg "Omzien naar Elkaar" is vastgesteld hoe de 
maatschappelijke zorg gedecentraliseerd gaat worden. Inwoners krijgen de 
benodigde zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 
Onderdeel van de maatschappelijke zorg is de maatschappelijke opvang die nu 
plaatsvindt in Leiden. Bij de decentralisatie van de maatschappelijke opvang 
hebben drie partijen een verantwoordelijkheid: de centrumgemeente Leiden, de 
regiogemeenten, en Stichting de Binnenvest welke de maatschappelijke opvang 
uitvoert. In het Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang 
Holland Rijnland 2018-2021 zijn deze taken en verantwoordelijkheden 
vastgelegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058046 - 149531 

Onderwerp Vaststellen Visie immaterieel erfgoed Teylingen 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raad voor te stellen: 
1. De zienswijzen van de indieners te beantwoorden, zoals aangegeven in de 
Nota van beantwoording zienswijzen ‘Ontwerp Visie immaterieel erfgoed 
Teylingen 2018’. 
2. De ontwerp Visie immaterieel erfgoed Teylingen 2018 gewijzigd vast te stellen 
met inachtneming van bijgevoegde en bij dit besluit behorende Nota van 
beantwoording zienswijzen. 

Samenvatting De aanleiding voor het maken van een visie voor immaterieel erfgoed is een 
amendement van de gemeenteraad op het vaststellen van de Visie gebouwd 
erfgoed Teylingen 2018 in maart 2018. Met dit voorstel gaan we de Visie 
gebouwd erfgoed Teylingen 2018 uitbreiden met een visie over immaterieel 
erfgoed. Daarmee willen we bereiken dat immaterieel erfgoed in Teylingen wordt 
behouden en een toekomst heeft. De inwoners van Teylingen gaan merken dat 
de gemeente haar erfgoed koestert  en daar zorgvuldig mee omgaat. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-062869 - 150860 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 6 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 6 november 2018 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


