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Zaak / doc nr Z-17-013495 - 157849 

Onderwerp Verstrekken PGB voor permanente bewoning De Hoflee (aanvraag nav 
handhavingsactie) 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan aanvrager een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 
stacaravan op het park De Hoflee. 

Samenvatting Aanvrager heeft aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op De 
Hoflee te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan onafgebroken 
te hebben bewoond. Daarmee komt aanvrager volgens ons beleid in aanmerking 
voor een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066483 - 158259 

Onderwerp Verstrekken PGB bewoning Oosteinde 3a 005 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan aanvrager een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 
stacaravan op camping De Dinsdagse Wetering. 

Samenvatting Aanvrager heeft aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op De 
Dinsdagse Wetering te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan 
onafgebroken te hebben bewoond. Daarmee komt aanvrager volgens ons beleid 
in aanmerking voor een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te 
verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066486 - 158264 

Onderwerp Verstrekken PGB bewoning Oosteinde 3a 004 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan aanvrager een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 
stacaravan op camping De Dinsdagse Wetering. 

Samenvatting Aanvrager heeft aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op De 
Dinsdagse Wetering te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan 
onafgebroken te hebben bewoond. Daarmee komt aanvrager in aanmerking voor 
een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-066488 - 159847 

Onderwerp Verstrekken PGB bewoning Oosteinde 9B - B. 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan aanvrager een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 
stacaravan op camping Zonnekamp. 

Samenvatting Aanvrager heeft aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op 
Zonnekamp te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan 
onafgebroken te hebben bewoond. Daarmee komt aanvrager in aanmerking voor 
een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066489 - 159849 

Onderwerp Verstrekken PGB bewoning Oosteinde 9B - J. 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan aanvragers een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 
stacaravan op camping Zonnekamp. 

Samenvatting Aanvragers hebben aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op 
Zonnekamp te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan 
onafgebroken te hebben bewoond. Daarmee komen aanvragers in aanmerking 
voor een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034922 - 171631 

Onderwerp Vaststelling wijzigingsplan 'Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, 
Sassenheim' 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijzen van indieners ontvankelijk te verklaren en in 
behandeling te nemen. 

2. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en daarmee 
gedeeltelijk tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen. 

3. De voorgestelde ambtshalve wijzigingen van het wijzigingsplan ten 
opzichte van het ontwerpwijzigingsplan vast te stellen. 

4. Het wijzigingsplan 'Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, 
Sassenheim' (identificatiecode NL.IMRO.1525.WP2015SAS4006-VA01) 
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. 

5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

6. De commissie Ruimte over dit besluit te informeren conform bijgaande 
raadsbrief 'Vaststelling wijzigingsplan 'Hoek 
Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim'.  

Samenvatting Het wijzigingsplan 'Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim' 
maakt de nieuwbouw van een supermarkt (Dirk) met maximaal 26 
appartementen en een parkeerkelder mogelijk. Het plan vindt planologische 
grondslag in het door de raad in 2013 vastgestelde bestemmingsplan 
'Sassenheim, Centrum', waarin ten behoeve van het plan een 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Het ontwerpwijzigingsplan heeft  van 
donderdag 22 februari t/m woensdag 4 april 2018 ter inzage gelegen. Tijdens 
deze periode zijn 10 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben betrekking 
op onderwerpen als bouwvolume, bouwhoogte, verlies aan bezonning en 
privacy, parkeren, laden en lossen, verkeersveiligheid, schade/overlast ten 
gevolge van de bouwactiviteiten en de bescherming van archeologische 
waarden. In de Nota beantwoording zienswijzen zijn de zienswijzen samengevat 
en van een reactie voorzien. Het college besluit het wijzigingsplan 'Hoek 
Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim' gewijzigd vast te stellen 
ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan conform de Nota beantwoording 



zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen. Het college besluit dat 
geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. Tot slot besluit het college de 
raad te informeren via bijgaande raadsbrief 'Vaststelling wijzigingsplan 
Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim. Het plan kan een 
duurzame kwaliteitsimpuls bieden voor het noordelijk deel van het centrum van 
Sassenheim, draagt bij aan het voorzieningenniveau in de gemeente en het 
aanbod van huurwoningen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-072466 - 174090 

Onderwerp Vaststelling exploitatieplan 'Hooghkamer 2011, 4e herziening' 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te stellen het exploitatieplan 'Hooghkamer 2011, 4e 
herziening' met identificatienummer NL.IMRO.1525.EXPL2019VHT07009-VA01 
vast te stellen volgens het bijgevoegde ontwerpexploitatieplan 'Hooghkamer 
2011, 4e herziening'. 

Samenvatting Het college besluit de raad voor te stellen het exploitatieplan 'Hooghkamer 2011, 
4e herziening' vast te stellen. Het betreft een herziening van het exploitatieplan 
op niet-structurele onderdelen, waaronder wordt verstaan:  
  

a. uitwerking en detaillering van de ramingen van de kosten en 
opbrengsten; 

b. aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het 
exploitatieplan aangegeven methoden van indexering; 

c. vervanging van de ramingen van de gemeentelijke kosten door 
gerealiseerde kosten. 

  
Het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 4e herziening’ heeft nog steeds als basis 
het vigerende bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’. Dit heeft de 
gemeenteraad vastgesteld op 1 juni 2017. Met het geldende bestemmingsplan 
‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ en het bijbehorende exploitatieplan 
‘Hooghkamer 2011, 4e herziening’ wordt de bouw van de laatste 259 woningen 
in Hooghkamer mogelijk gemaakt. De plannen geven de ontwikkelaars; 
woningcorporatie Stek en een particulier de mogelijkheid om het bouwproces 
van deze woningen te starten. Daarnaast kan de bij de woonomgeving 
behorende openbare ruimte worden aangelegd. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066120 - 174347 

Onderwerp Boardletter HLTsamen 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Boardletter HLTsamen 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De brief aan de auditcommissie vast te stellen. 
3. De Boardletter HLTsamen 2018 en de brief te verstrekken aan de 
auditcommissie. 

Samenvatting Jaarlijks beoordeelt de accountant het bestaan en de werking van interne 
beheersmaatregelen van de belangrijkste financiële processen tijdens de 
interimcontrole. De bevindingen hieruit alsmede adviezen over de belangrijkste 
ontwikkelingen voor de organisatie, zijn vastgelegd in de Boardletter HLTsamen 
2018. 
Met de vorming van HLTsamen zijn de bedrijfsprocessen van de deelnemende 
gemeenten voor het grootste deel overgegaan naar HLTsamen. Dit heeft tot 
gevolg dat er geen afzonderlijke interimcontroles voor de drie gemeenten 
worden uitgevoerd. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-072466 - 176445 



Onderwerp Vaststelling gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2019 in relatie tot 
exploitatieplan Hooghkamer 2011, 4e herziening. 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gemeenteraad voor te stellen de oplegnotitie gemeentelijke 
grondexploitaties Hooghkamer 2019 van Next Vastgoed d.d. 12 maart 2019 vast 
te stellen inclusief twee bijlagen:  

 Bijlage 1: Samengestelde grondexploitatie 
 Bijlage 2: Gesplitste grondexploitatie  
 - Actief grondbeleid deel grondexploitatie (uitgifte deel) 
 - Passief grondbeleid deel (kostenverhaal) 

2. De gemeenteraad voor te stellen de Risicoanalyse Hooghkamer van Next 
Vastgoed d.d. 12 maart 2019 vast te stellen.. 
 
3. De gemeenteraad voor te stellen in het besloten deel van de 
raadsvergadering van 25 april 2019 de gemeentelijke grondexploitaties 
Hooghkamer 2019  (Bijlage 1 van de oplegnotitie van Next Vastgoed van 12 
maart 2019) vast te stellen. 
 
4. Besluit tot het opleggen aan de commissie Ruimte en de gemeenteraad van 
geheimhouding over de inhoud van dit voorstel, de Risicoanalyse Hooghkamer 
2019 van Next Vastgoed en de oplegnotitie gemeentelijke grondexploitaties 
Hooghkamer 2019 van Next Vastgoed van 12 maart 2019 inclusief twee 
bijlagen, te weten: 
- Bijlage 1: samengestelde grondexploitatie 
- Bijlage 2: gesplitste grondexploitaties bestaande uit: 
- . Actief grondbeleid deel grondexploitatie (uitgifte deel) 
- . Passief grondbeleid deel (kostenverhaal) 
zulks op grond van artikel 25, 55 en 86 van de Gemeentewet gelet op de 
financiële belangen van de gemeente die zich verzetten tegen openbaarheid van 
deze informatie. 
 
5. De gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering voor te stellen de door 
het college opgelegde geheimhouding op de navolgende stukken: 
- het collegevoorstel 
- de oplegnotitie gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2019 van  Next 
Vastgoed d.d. 12 maart 2019 inclusief twee bijlagen, te weten: 
Bijlage 1: Samengestelde grondexploitatie 
Bijlage 2: Gesplitste grondexploitaties bestaande uit:    
- . Actief grondbeleid deel grondexploitatie (uitgifte deel) 
- . Passief grondbeleid deel (kostenverhaal) 
- de Risicoanalyse Hooghkamer 2019 van Next Vastgoed d.d. 12 maart 2019 
te laten bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet 
omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt en 
daarbij te bepalen dat de geheimhouding voort duurt totdat deze weer door 
middel van een raadsbesluit wordt opgeheven. 
 
6. Leg op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 Wob 
geheimhouding op de navolgende stukken: 
- de oplegnotitie gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2019 van  Next 
Vastgoed d.d. 12 maart 2019 inclusief twee bijlagen, te weten: 
Bijlage 1: Samengestelde grondexploitatie 
Bijlage 2: Gesplitste grondexploitaties bestaande uit:    
- . Actief grondbeleid deel grondexploitatie (uitgifte deel) 
- . Passief grondbeleid deel (kostenverhaal) 
- de Risicoanalyse Hooghkamer 2019 van Next Vastgoed d.d. 12 maart 2019 
en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding  duurt voort 
totdat deze weer door middel van een collegebesluit wordt opgeheven.  

Samenvatting De positie van de gemeente binnen Hooghkamer, het financiële verschil tussen 
het exploitatieplan Hooghkamer 2011, 4e herziening en de geconsolideerde 
gemeentelijke grondexploitatie 2017 met de daarbij behorende risico's en 
kansen worden in de oplegnotitie van Next Vastgoed beschreven. Hiermee is het 
college en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over deze onderwerpen en kan 
het college deze tezamen met de commissie Ruimte en de gemeenteraad onder 
geheimhouding delen. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad op 25 april 2019 in beslotenheid voor te 
stellen de gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2017 (bijlage 1 van de 
oplegnotitie) vast te stellen nadat het exploitatieplan Hooghkamer 2011, 4e 
herziening in de openbaarheid is vastgesteld. 
 
Gelet op de financiële belangen van de gemeente die hiermee gemoeid zijn 
wordt tevens voorgesteld om tot geheimhouding van het in deze vergadering 
behandelde alsmede van dit voorstel en de daarbij behorende stukken over te 
gaan, zulks op grond van artikel 25, 55 en 86 van de Gemeentewet.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-074576 - 180052 

Onderwerp Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad het Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Teylingen (bijlage 1) 
opiniërend voor te leggen middels bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 2). 

Samenvatting De woonvisie van Teylingen loopt eind 2019 af en is dan vijf jaar het kader 
geweest voor woonbeleid in de gemeente. In de afgelopen vijf jaar is er veel 
veranderd: de crisis is voorbij en er wordt volop gebouwd, de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen zijn ambtelijk gefuseerd en werken op allerlei 
vlakken samen. De druk op de woningmarkt is toegenomen en duurzaamheid 
speelt een steeds belangrijkere rol, evenals het thema wonen, welzijn en zorg. 
Daarom zal dit jaar de woonvisie geactualiseerd worden. Het procesvoorstel 
hiervoor is als bijlage 1 bij dit voorstel gevoegd. Het College besluit de 
gemeenteraad het Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Teylingen opiniërend 
voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070754 - 180389 

Onderwerp Zienswijze voorgenomen verkoop complex SassemBourg 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De zienswijze van de gemeente Teylingen op de voorgenomen verkoop van 
woonservicecomplex SassemBourg in Sassenheim door Woonstichting 
Vooruitgang, vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente geeft een positieve zienswijze op de (voorgenomen) verkoop van 
woonservicecomplex SassemBourg in Sassenheim. Positief acht het college met 
name de nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan om te investeren in de 
ontwikkeling van nieuwe betaalbare woningen, in het upgraden van de 
bestaande voorraad en in verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook zijn de 
huurders goed geïnformeerd en betrokken en is er sprake van een transparant 
verkoopproces en aandacht voor integriteit. Een punt van aandacht is het 
behoud van het woon-zorgconcept. Gelet op de gezamenlijke opgave vraagt het 
college in de uiteindelijke verkoopovereenkomst goed te waarborgen dat het 
concept waar SassemBourg voor staat, behouden blijft en verder wordt 
uitgewerkt. Daarnaast spreekt het college haar sterke voorkeur uit dat 
Vooruitgang eigenaar blijft van de 14 sociale huurwoningen in SassemBourg. 
Mocht dit echt niet haalbaar blijken dan geeft de gemeente in overweging in het 
verkoopcontract een tweetal afspraken op te nemen om de maximumhuurprijs 
en de huurverhoging van de huidige sociale huurwoningen te begrenzen. Het 
college besluit de zienswijze vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073182 - 180574 

Onderwerp Nota reserves en voorzieningen gemeenschappelijke regeling werkorganisatie 
HLTsamen 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de raad voor te stellen de nota reserves en voorzieningen 
gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 2018 goed te keuren. 

Samenvatting In de themabijeenkomst Financiën van 8 mei 2017 van het bestuur HLTsamen is 
de wens uitgesproken om, binnen een aantal richtlijnen, reserves te kunnen 
vormen. Hiervoor was nog een fiscaal onderzoek nodig naar een eventuele 
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor HLTsamen. Dit onderzoek is 
in 2018 afgerond. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er voor het cluster 
ambtelijk apparaat de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt. Doordat 
bovenstaande nu bevestigd is door de belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de 
mogelijkheid om reserves en voorzieningen te vormen. 
 
Tot nu toe werden er door HLTsamen geen reserves aangehouden, waardoor de 
resultaten een op een werden verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Er 
bestond daarmee geen mogelijkheid om bijvoorbeeld middelen te reserveren 
voor het opvangen van onvoorziene incidenten of voor het overhevelen van 



middelen voor activiteiten die wel geraamd waren, maar die nog niet tot 
uitvoering waren gekomen in dat jaar. Nu reservevorming mogelijk is, worden- 
conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling- in deze nota richtlijnen 
gegeven met betrekking tot reserves en voorzieningen. 
 
De nota behoeft conform artikel 22 lid 2 goedkeuring van de gemeenteraden van 
Hillegom, Lisse en Teylingen. De nota is conform artikel 22 lid 1 van de 
Gemeenschappelijke Regeling in de vergadering van het bestuur van HLTsamen 
dd 7 maart 2019 vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075042 - 180682 

Onderwerp Definitieve gunning bestek "voorbelasting Noordelijke Randweg Voorhout" 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Opdracht te verlenen door middel van de definitieve gunning van het 

bestek “voorbelasting Noordelijke Randweg Voorhout” (bestek met 
nummer Z-19-069313) aan de firma Mourik Groot-Ammers BV, na 
meervoudig onderhandse aanbesteding, voor een bedrag van € 
1.674.000,-. 

2. De Domeinmanager Ruimte te mandateren voor het aangaan van de 
bij de opdracht behorende overeenkomst. 

Samenvatting Voor de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout dient er een voorbelasting 
te worden aangebracht op het tracé van de toekomstige weg, om zettingen na 
aanleg te voorkomen. Deze voorbelasting (ophoging met zand) dient dan tevens 
als route voor het bouwverkeer, tussen een over de Haarlemmertrekvaart aan te 
leggen (tijdelijke) bouwbrug en het werkterrein voor de bouw van de 
onderdoorgang onder het spoor, ten westen van de spoorlijn. Met deze route 
wordt voorkomen dat bouwverkeer via de bebouwde kom van Voorhout naar het 
projectgebied moet rijden. De realisatie van de spooronderdoorgang is eerder in 
samenwerking met ProRail aanbesteed en wordt op dit moment voorbereid. Dit 
voorstel heeft betrekking op het contract voor de bouw van de (tijdelijke) brug 
over de Haarlemmertrekvaart nabij de Noordwijkerhoekbrug, de aanleg van een 
vaarduiker halverwege het tracé en de aanleg van de voorbelasting/bouwweg op 
het tracé van de randweg. Na meervoudig onderhandse aanbesteding is Mourik 
Groot-Ammers als laagste inschrijver naar voren gekomen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075235 - 181225 

Onderwerp Opheffing stichting Ondernemersfonds Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief 'Opheffing stichting Ondernemersfonds Teylingen' 
vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.   

Samenvatting De stichting Ondernemersfonds Teylingen heeft besloten om zichzelf op te 
heffen. Dit betekent dat de overgebleven gelden in het fonds terug worden 
gestort naar de gemeente. Het college zou deze gelden graag ten goede laten 
komen voor de ondernemers van Teylingen. Hierover wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd.  Besloten wordt de raadsbrief  vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074787 - 181459 

Onderwerp Adviezen AB Holland Rijnland 13 maart 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 13 maart 
2019. 



Samenvatting Op woensdag 13 maart 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. Deze 
adviezen zijn op 6 maart ook besproken met de AB-leden uit de Duin- en 
Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de bespreking met de AB-
leden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074722 - 181895 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 5 maart 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 maart 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


