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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-18-046699 - 153445 

Onderwerp Definitief ontwerp en financiering fietsenstalling station Sassenheim 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het definitieve ontwerp van de bewaakte fietsenstalling vast 

te stellen. 
2. Het krediet voor uitbreiding fietsenstalling station 

Sassenheim van €150.000,- vrij te geven. 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake de bewaakte 

fietsenstalling vast te stellen en aan de gemeenteraad aan 
te bieden. 
  

  

Samenvatting De gemeenteraad van Teylingen heeft in 2017 besloten om de nieuwe 
fietsenstalling bij Station Sassenheim bewaakt te maken. De aanleiding tot dit 
besluit was het aantal fietsendiefstallen op Station Sassenheim en om dit aan te 
pakken heeft u besloten om de nieuwe fietsenstalling bewaakt te maken met 
hekwerk en zogenoemd ‘warm toezicht’.  
Voor de laatste stap richting opdrachtverlening aan ProRail, voor de realisatie 
van de fietsenstalling, dient het college het definitieve ontwerp van de bewaakte 
fietsenstalling vast te stellen en akkoord te geven op de benodigde 
gemeentelijke financiering.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074136 - 178246 

Onderwerp Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2018 gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2018" vast te stellen. 

Samenvatting Op 6 maart 2018 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2018 (hierna: HUP 
2018) vastgesteld (zie bijlage 2). Met het uitvoeringsprogramma concretiseren 
wij de handhavingsnota op het gebied van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) taken, de Algemene plaatselijke verordening 
(hierna: APV) en de Drank- en horecawet (hierna: DHW). Voor het cluster Boa’s 
bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2018 uit het afhandelen van 
klachten en meldingen. Daarnaast heeft het cluster overtredingen opgespoord 
op het gebied van o.a. parkeren en toezicht gehouden bij evenementen, 
winkelcentra en het station. De meeste bekeuringen zijn uitgeschreven op het 
verkeerd parkeren en blauwe zone. Bovendien is een groot deel van de 
capaciteit ingezet bij de in het HUP 2018 benoemde projecten, zoals de 
weesfietsenactie, toezicht op het station en Koudenhoorn. De BOA’s/DHW-
inspecteurs hebben ook controles uitgevoerd op de naleving van de Drank- en 
Horecawet. 
Voor het cluster Bouw- en Woningtoezicht (hierna: cluster Bwt) bestond een 
deel van de werkvoorraad in 2018 uit zaken met een doorloop uit 2017. Dit gold 
zowel voor de controle op verleende vergunningen als voor de behandeling van 
handhavingsdossiers. Daarnaast zijn er nieuwe zaken (handhaving en toezicht) 



overeenkomstig de prioritering gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen 
zijn de handhavingszaken en meldingen opgelost door te overleggen met de 
betrokkenen (melder/verzoeker en overtreder). Slechts in een enkel geval is een 
handhavingsbesluit genomen. Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het 
cluster Bwt ook projectmatige werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het 
teken van strijdig gebruik bestemmingsplannen en illegale bouw. Dit waren o.a. 
de projecten illegale bewoning, recreatiepark Hoflee en Watertuin. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075126 - 180954 

Onderwerp Vaststellen beleidsplan openbare verlichting gemeente Teylingen 2019-2023 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen, 
waarbij wordt voorgesteld het bijgevoegde "Beleidsplan openbare verlichting 
Teylingen 2019-2023" vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Voorafgaand aan het beleidsplan is een keuzenotitie, met 3 verschillende 
scenario's en een advies, opiniërend ingebracht in de commissie Ruimte en 
Infrastructuur van 13 november 2018. Daarbij heeft de commissie 
unaniem ingestemd met het nader laten uitwerken van scenario 3 (voldoen aan 
het Nationaal Energieakkoord 2030) tot het beleidsplan. Het uitgangspunt hierbij 
is om de maximaal haalbare energiebesparing, die bij de vervanging van de 
conventionele armaturen door led-armaturen aan het einde van hun levensduur 
pas in 2038 zou worden behaald, te realiseren in 2030. Hierdoor zal een aantal 
armaturen enkele jaren vervroegd moeten worden vervangen. De verwachting is 
dat hierdoor, de in het Nationaal Energieakkoord gestelde 
50% energiebesparing, in 2030 (t.o.v 2013) zeker zal worden gehaald. 
Door het vaststellen van dit beleidsplan ligt er een bestuurlijke, beheermatige en 
financiële basis voor het beheer van de openbare verlichting de komende vijf 
jaar.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074618 - 182566 

Onderwerp Principeverzoek GOM-woningen Torenlaan 3, Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in principe medewerking te verlenen aan de bouw van twee GOM-
woningen en omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar een 
GOM-woning op het perceel Torenlaan 3 in Voorhout. 

2. de bijgevoegde raadsbrief 'Principeverzoek GOM-woningen Torenlaan 
3, Voorhout' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Op 25 februari jl. ontving de gemeente van C.E.J. Damen Beheer B.V. (hierna: 
aanvrager) een principeverzoek voor de Torenlaan 3 in Voorhout. Het verzoek 
houdt in: de sloop van alle aanwezige bedrijfsbebouwing, de bouw van drie 
GOM-woningen en het veranderen van de bestaande bedrijfswoning naar een 
GOM-woning. Het plan van aanvrager is om de bedrijfsvoering van het 
bollenteeltbedrijf alsmede de benodigde bedrijfsbebouwing te clusteren op diens 
perceel Prinsenweg 2. Voor dit laatste volgt een apart verzoek. 
 
De bouw van woningen is in strijd met het geldende bestemmingsplan 
Buitengebied, Teylingen. Voor het perceel geldt namelijk de bestemming 
Agrarisch-bollenteelt-bollenzone 1. Het verzoek past wél binnen de kaders van 
de vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en 
Bollenstreek en ligt binnen het zogenaamde werkingsgebied van de GOM. 
Besloten wordt daarom om onder voorwaarden in afwijking van het geldende 
bestemmingsplan medewerking te verlenen aan de realisatie van drie in plaats 
van vier GOM-woningen (inclusief het 'omzetten' van de bestaande 
bedrijfswoning naar een GOM-woning) op het perceel Torenlaan 3 in Voorhout. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076171 - 183682 



Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan 'Hyacintenlaan 5, Warmond' 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Hyacintenlaan 5, Warmond' vast te 
stellen. 

2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Hyacintenlaan 
5, Warmond' met de identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2019WAR10026-VO01 te starten door het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en 
het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners te starten 
overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro. 

3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
'Hyacintenlaan 5, Warmond' vast te stellen en aan de Commissie 
Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting Op 16 oktober 2018 heeft het college besloten om in principe medewerking te 
verlenen aan de bouw van één extra woning op het perceel Hyacintenlaan 5 in 
Warmond. 
 
Het plangebied valt binnen bestemmingsplan 'Kom Warmond 2009'. Op het 
betreffende perceel is volgens dit bestemmingsplan slechts één vrijstaande 
woning toegestaan. Het verzoek sluit aan op de in 2016 vastgestelde 'Visie 
Verdichting Warmond West'. 
 
Inmiddels is voor deze ontwikkeling een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld 
met de daarbij behorende omgevingsonderzoeken. Besloten wordt om het 
wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure voor het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Hyacintenlaan 5, Warmond' te starten en de 
raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-050912 - 183990 

Onderwerp Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  In te stemmen met de conceptstatuten van 26 maart 2019 voor de op te 
richten stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. 
  
2. Te besluiten om samen met de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse en 
Noordwijk, de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek op te richten conform 
het voornemen van 2 oktober 2018 definitief op basis van de aangepaste 
conceptstatuten. 
  
3. De burgemeester: te besluiten de coördinerend wethouder Greenport, de heer 
G. Mostert, middels een burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het 
oprichten van deze stichting. 
  
4. Te besluiten met de stichting na oprichting de overeenkomst aan te gaan over 
de door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in de ‘overeenkomst 
besteding exploitatiebijdragen’, en de tekst hiervan vast te stellen. 
  
5. De burgemeester: te besluiten de portefeuillehouder Greenport, Bas 
Brekelmans bij burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het ondertekenen 
van de ‘overeenkomst besteding exploitatiebijdragen’. 
  
6. Gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief te informeren over wat er met de 
resultaten van de wensen en bedenkingen procedure is gedaan. 
  

Samenvatting In 2012 is het programmabureau Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht 
door de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen om de economische ontwikkeling van de Greenport te versterken. 
Gedurende de afgelopen jaren is de behoefte gegroeid om de samenwerking 
binnen de triple Helix ,die benodigd is om een succesvol economisch programma 
te uit te voeren, meer te formaliseren. Daarom hebben de gemeenten Hillegom, 
Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen besloten de stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek per 1 april 2019 op te richten. In deze stichting worden de zetels 
binnen het bestuur verdeeld over verschillende vertegenwoordigers uit de triple 
Helix. Namens de gemeenten nemen Jeanet van der Laan, wethouder te Lisse, 
en Gerard Mostert, wethouder te Katwijk, zitting in de stichting. De stichting 
wordt deels gefinancierd vanuit de gemeenten maar de provincie Zuid-Holland 
draagt via een subsidie bij. En op projectbasis worden er bijdragen gevraagd van 
de Economic Board.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-038157 - 184960 

Onderwerp Tussenevaluatie HLTsamen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'Tussenevaluatie HLTsamen, omgevingsanalyse Teylingen en de 
monitor HLTsamen' vast te stellen en deze aan de gemeenteraad van Teylingen 
toe te sturen. 

Samenvatting Met bijgaande raadsbrief informeert het college de raad van Teylingen over de 
Tussenevaluatie HLTsamen, de Omgevingsanalyse Teylingen en de Monitor HLT. 
 
 
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076968 - 185983 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst 2019 Belastingen Bollenstreek 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst 2019 bij de 'Gemeenschappelijke 
Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek' te sluiten; 
2. dat burgemeester mevrouw Breuer wethouder Brekelmans machtigt voor het 
ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst 2019. 

Samenvatting Naar aanleiding van het vormen van de nieuwe gemeente Noordwijk is het 
noodzakelijk de Dienstverleningsovereenkomst 2019 behorende bij de 
gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek opnieuw 
vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met 
de Dienstverleningsovereenkomst 2019 en de burgemeester machtigt wethouder 
Brekelmans om de overeenkomst te ondertekenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075981 - 187488 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 26 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. 26 maart 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


