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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-19-068958 - 164507 

Onderwerp Ter inzage leggen Verordening Leerlingenvervoer 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Stem in met de ontwerpverordening leerlingenvervoer Teylingen 2019. 
2. Leg de ontwerpverordening ter inzage conform de inspraakverordening 
gemeente Teylingen 

Samenvatting De afgelopen jaren worden steeds meer onderwijs-zorgarrangementen opgezet 
in de regio. Een onderwijs-zorgarrangement combineert onderwijs en 
(jeugd)zorg in een integrale samenwerking. Ook de gemeente Teylingen krijgt 
steeds meer aanvragen voor vervoer naar onderwijs-zorgarrangementen waarbij 
ervaren werd dat de verordening niet altijd voldoende toereikend is om dit 
vervoer mogelijk te maken. Daarom wordt voorgesteld de huidige verordening 
aan te passen. Hier in worden ook direct een aantal andere kleine wijzigingen 
mee genomen. Conform de inspraakverordening dient de verordening zes weken 
ter inzage gelegd te worden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066839 - 165354 

Onderwerp Bevoegd gezag voor het nemen van een mer-beoordelingsbesluit 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel om de besluitvorming 
over het m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van bestemmingsplannen bij 
het college te leggen. 

Samenvatting Sinds begin 2018 worden m.e.r.-beoordelingsbesluiten voorgelegd aan de raad 
ter besluitvorming. Dit is het gevolg van een wijziging van het Besluit 
milieueffectrapportage (m.e.r.) per 1 juli 2017. Het betreft de vormvrije m.e.r.-
beoordeling die voor 7 juli 2017 echt vormvrij was (dus alleen een akkoord van 
de milieuparagraaf), maar na deze datum aan de meeste procedurebepalingen 
moet voldoen van een formele m.e.r.-beoordeling. Deze aanpassing houdt onder 
andere in dat als een bepaalde activiteit wordt genoemd in het Besluit m.e.r., 
het bevoegd gezag een zogenaamde  "vergewisplicht" heeft of voor deze 
activiteit een formele m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze vergewisplicht dient te 
gebeuren via met een m.e.r.-beoordelingsbesluit voordat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In feite zegt dit besluit dat 
geen m.e.r. noodzakelijk is Aangezien het bevoegd gezag voor het vaststellen 
van een bestemmingsplan de raad is, is vooralsnog de besluitvorming over dit 
m.e.r-beoordelingsbesluit bij de raad gelegd.  
  
Voorheen lag het akkoord van de milieuparagraaf, met alle daarin opgenomen 
relevante milieutechnische aspecten bij het college op het moment dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd. 
 
Op 26 september 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State aangegeven dat het m.e.r.-beoordelingsbesluit ook door het college 
genomen mag worden, omdat zij belast is met de voorbereiding van 
bestemmingsplannen. Het nemen van het m.e.r-beoordelingsbesluit door het 
college komt overeen met de werkwijze in het verleden, waarbij het college 
akkoord gaf op de milieuparagraaf. 



Voorgesteld wordt in het vervolg de besluitvorming over het m.e.r.-
beoordelingsbesluit weer bij het college van burgemeester en wethouders neer 
te leggen. Het betreft immers besluiten waar tot de conclusie wordt gekomen 
dat geen m.e.r. noodzakelijk is.  In de totale proceduretijd van een 
bestemmingsplan scheelt deze extra besluitvormingsstap om de raad te laten 
besluiten over het m.e.r.-beoordelingsbesluit circa 2 à 3 maanden. Tot nu toe 
zijn alle raadsbesluiten over dit onderwerp als hamerstuk genomen. Uiteraard 
zullen bestemmingsplannen waar een m.e.r. wel verplicht is aan de raad 
voorgelegd worden. 
 
Besloten wordt de raad voor te stellen in te stemmen om de besluitvorming over 
het m.e.r.-beoordelingsbesluit bij het college te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-069235 - 165981 

Onderwerp Eenmalige Subsidieaanvraag KV TOP renovatie kunstgrasveld 2 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een bedrag van € 108.200 van de aangevraagde subsidie (€ 
130.922) vrijgeven voor de toplaag renovatie van het kunstgrasveld 2 bij de 
korfbalvereniging TOP; 
2. Een bedrag van € 22.722 te reserveren voor het eventueel niet verkrijgen van 
de BOSA subsidie door de vereniging (risico) en de extra kapitaallasten  
   van € 1.515 te dekken uit de post investeringen sport uit de sportnota. 
 
  

Samenvatting Op 2 januari 2019 heeft de korfbalvereniging TOP een aanvraag ingediend bij de 
gemeente voor de renovatie toplaag kunstgrasveld 2.   
In de vastgestelde begroting 2018-2021 is het budget voor deze renovatie al 
opgenomen. Met dit voorstel wordt middels een subsidiebeschikking een bedrag 
van € 108.200,- verstrekt.  De korfbalvereniging TOP is in 2018 met alle 
voorbereidingen begonnen en wil de renovatie van de toplaag voor het 
veldseizoen van 2019 realiseren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070305 - 172542 

Onderwerp Kaderbrief HLTsamen 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de kaderbrief HLTsamen 2020 
  

Samenvatting In de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen is in artikel 19 
vastgelegd dat het bestuur van HLTsamen voor 15 april van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders aan de raden zendt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070275 - 173890 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 5 februari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 5 februari 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


