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Zaak / doc nr Z-18-034499 - 161945 

Onderwerp Programma onderwijshuisvesting Teylingen 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het bijgevoegde programma onderwijshuisvesting Teylingen 2019 vast te 
stellen. 
2. de raad voor te stellen (via de eerste voortgangsrapportage) 7.549 euro 
beschikbaar te stellen voor eerste inrichting bolwerk. 

Samenvatting De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting van 
scholen op haar grondgebied, voor zover het gaat om nieuwbouw, uitbreiding en 
eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Schoolbesturen kunnen 
conform de criteria vermeld in de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs een aanvraag indienen. 
In dit voorstel staat het programma 2019 vermeld. Er zijn voor het jaar 
2019 twee aanvragen ingediend. Voorgesteld wordt beide aanvragen (onder 
voorbehoud) toe te kennen, omdat volgens de verordening recht bestaat op 
toekenning. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-021654 - 174355 

Onderwerp Raadsbrief over voorlopig niet starten van de bouwwerkzaamheden 28 woningen 
in plan 'Hof van Liduina' (Hoek Endepoellaan-De Weiden) in Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het juridisch advies. 
2. De bijgevoegde raadsbrief 'Voorlopig niet starten van de 

bouwwerkzaamheden 28 woningen plan 'Hof van Liduina' (Hoek 
Endepoellaan-De Weiden) in Warmond vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Naar aanleiding van een opiniërend raadsvoorstel over het voorlopig niet starten 
van de bouw van 28 woningen in plan 'Hof van Liduina' in Warmond heeft het 
college tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 15 januari 
2019  aan de commissie toegezegd te onderzoeken of een ingebrekestelling van 
Vorm BV op grond van de afgesloten anterieure overeenkomst mogelijk is. Over 
deze kwestie is inmiddels een juridisch advies opgesteld. 
De conclusie van dit juridisch advies is, dat de gemeente de start van de bouw 
en het daadwerkelijk realiseren van deze 28 woningen niet kan afdwingen. Wel 
is in de anterieure overeenkomst de verplichting opgenomen, dat partijen in 
nader overleg treden als aan het project wegens onvoorziene omstandigeheden 
geen uitvoering kan worden gegeven. 
Besloten wordt kennis te nemen van dit juridisch advies en de bijgevoegde 
raadsbrief aan te bieden aan de gemeenteraad. Tevens worden in de 
raadsbrief scenario's gegeven van de verder te nemen stappen in deze kwestie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071648 - 175352 



Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over de verkeersveiligheid en de 
handhaving in de gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over de 
"verkeersveiligheid en het ontbreken van actieve controle op de handhaving van 
verkeersregels en - tekens in Teylingen door de politie" van 30 januari 2019 vast 
te stellen en via bijgevoegde notitie aan de gemeenteraad te sturen. 
  

Samenvatting Het CDA heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid en het ontbreken van 
actieve controle op de handhaving van verkeersregels en verkeerstekens in 
Teylingen door de politie. Het college en de burgemeester is van mening dat de 
politie verkeerscontroles uitvoert en handhavend optreedt als dat mogelijk is. 
Als een weg onvoldoende juist is ingericht, bemoeilijkt dit de handhaving op de 
verkeersregels en verkeerstekens. De capaciteit van de politie is schaars 
waardoor niet alle taken met dezelfde intensiteit kunnen worden opgepakt. De 
inzet van de politie op veiligheidsthema's wordt onder meer bepaald door de 
gestelde prioriteiten in het meerjarenbeleid. Uit behaalde resultaten blijkt dat de 
inzet op deze geprioriteerde veiligheidsthema's loont. De politie en de gemeente 
blijven hun uiterste best doen om Teylingen veilig en leefbaar te houden.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-057424 - 175663 

Onderwerp Oprichting BV Meermaker Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten tot oprichting van de BV Meermaker Teylingen per 1 maart 2019 
conform uw eerdere voornemen hiertoe (dd 25/9/2018) en de door de raad 
geuite wensen 
    en bedenkingen en bijbehorende amendementen (dd 31/1/2019).  
2. Burgemeester: 
    Te besluiten volmacht te verlenen aan wethouders dhr B. Brekelmans en 
dhr R. ten Boden voor het ondertekenen van de 
    oprichtingsakte (versie2122019, bijlage b) van de BV Meermaker Teylingen. 
 
  

Samenvatting Op 31 januari jl. heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten Meermaker 
Teylingen op de richten. Meermaker Teylingen richt zich op het versnellen en 
verbreden van de duurzaamheidsambities van Teylingen. 
De taken bestaan uit een investeringsfonds van waaruit duurzame initiatieven 
financieel ondersteund worden, een informatiepunt ter ondersteuning van 
ondernemers, inwoners en verenigingen op het gebied van duurzame 
ontwikkelingen en het ondersteunen van de gemeente bij het uitvoeren van 
acties vanuit de duurzaamheidsagenda. Hiermee draagt Meermaker Teylingen bij 
aan de wensen van de gemeente om de CO2 uitstoot terug te brengen. Maar 
ook het aanjagen van het vergroten van de opwek van duurzame 
energie. Daarnaast verbindt Meermaker Teylingen ideeën en uitvoerende 
partijen met elkaar om de duurzaamheid binnen Teylingen te vergroten. 
 
Het college besluit middels dit collegevoorstel over te gaan tot de daadwerkelijke 
oprichting van de BV Meermaker Teylingen en het verder inrichten van de BV. 

Op 1 maart jl. zal de oprichtingsakte ondertekend worden in aanwezigheid van 
belanghebbenden en geïnteresseerden. Na ondertekening is de BV operationeel 
actief en bereikbaar voor ondernemers en inwoners. In de maanden maart en 
april werken Meermaker Teylingen en de gemeente Teylingen hun samenwerking 
verder uit in de vorm van een bestuursreglement of overeenkomst. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073655 - 176680 

Onderwerp Contourennota ISD 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen om de contourennota van de ISD opiniërend voor te leggen 
aan de raadscommissie Welzijn van 11 maart 



Samenvatting Als vervolg op eerdere concepten van een Kadernota heeft de ISD een 
Contourennota aangeboden aan de raden.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071516 - 176953 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over wachtlijsten in de zorg 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording op de schriftelijke vragen van de PvdA over de wachtlijsten in 
de zorg in de gemeente Teylingen vast te stellen en via bijgevoegde notitie aan 
de gemeenteraad toe te sturen. 

Samenvatting De PvdA heeft vragen gesteld over de wachtlijsten in de zorg.  In de notitie 
wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen op het gebied van de 
wachtlijsten bij WMO en Jeugd. 
Bij de ISD Bollenstreek/WMO zijn geen wachttijden bekend en evenmin bij het 
hulp vanuit de Jeugd- en Gezinsteams. 
Er is sprake van wachttijden voor andere vormen van jeugdhulp, de aanpak 
daarvan is een prioriteit voor de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland 
Rijnland in 2019. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073936 - 177563 

Onderwerp Raadsbrief Van Afval Naar Grondstofbeleid 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De als bijlage toegevoegde raadsbrief met betrekking tot de voortgang van de 
opstelling van het beleid "Van afval naar grondstof" vast te stellen en aan de 
gemeenteraad toe te zenden. 

Samenvatting Via de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en 
stand van zaken met betrekking tot de opstelling van het beleid rondom 
afvalstoffen en wordt de planning (op hoofdlijnen) geschetst. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070277 - 178006 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 19 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. 19 februari 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070277 - 178076 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opening Keukenhof op 19 maart 2019 om 15.00 uur. Voltallig college. 
2. Presentatie Veteranenboek Teylingen op 26 april 2019 om 14.00 uur. 
Burgemeester. 

Samenvatting  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


