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Zaak / doc nr Z-18-066804 - 165401 

Onderwerp Eenmalige aanvullende bijdrage kosten verkeers- en veiligheidsmaatregelen 
bloemencorso 2018 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In aanvulling op de subsidiebeschikking veiligheidskosten 2015 voor 
het jaar 2018 een eenmalige incidentele bijdrage van € 10.748,06,- 
(incl. btw) voor de verkeers- en veiligheidskosten te verstrekken. 

Samenvatting Stichting Bloemencorso Bollenstreek (hierna: SBB) is een stichting zonder 
winstoogmerk en heeft ten doel het organiseren van een met bloemen versierde 
optocht. Indirect bevordert de stichting met deze optocht de bolbloemen, een 
van de agrarische producten van de Bollenstreek. Daarnaast bevordert het corso 
het toerisme in de Bollenstreek. De voortzetting van dit evenement is voor de 
Bollenstreek belangrijk.  
  
De Bollengemeenten betalen jaarlijks een financiële bijdrage voor de eigen 
corsowagen en een financiële bijdrage voor de georganiseerde verkeers- en 
veiligheidsmaatregelen in Zuid-Holland. 
De verkeers- en veiligheidsmaatregelen worden ingericht conform de 
voorwaarden gesteld door gemeenten. De toegekende bijdrage voor verkeers- 
en veiligheidskosten in 2018 is niet toereikend gebleken.   
SBB heeft in boekjaar 2017/2018 een liquiditeitstekort van € 36.000,-. Zij 
hebben een verzoek aan Keukenhof en de 5 Bollengemeenten gedaan om te 
helpen dit tekort te dekken en een additionele financiële bijdrage toe te kennen.  
  
Keukenhof heeft een toezegging gedaan van € 6.000,-, waarna een bedrag van 
€ 30.000 overblijft. Dit bedrag is verhoudingsgewijs naar inwonersaantallen per 
gemeente gevraagd. De verdeelsleutel op basis van inwonersaantal wordt 
jaarlijks voor de veiligheidskosten toegepast, en is in die zin een passende 
verdeelsleutel voor dit verzoek. Uitgangspunten voor de berekening zijn: 
inwonersaantal gemeente Teylingen 36.030; totaal 5 Bollenstreekgemeenten 
121.686 (stand 2018). Aan gemeente Teylingen is een bijdrage gevraagd van: 
  
€ 10.748,06,- (incl. 21% btw) 
€ 8.882,70,- (excl. btw)   
   
De gemaakte kosten hebben plaatsgevonden in 2018. Het bedrag kan worden 
gedekt vanuit de begroting 2018. In de administratie van 2018 is hiervoor een 
verplichting opgenomen.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066973 - 190134 

Onderwerp Starten procedure ontwerpbestemmingsplan 'Bergamolaan - 's 
Gravendamseweg, Voorhout' 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Nota van beantwoording inspraak vast te stellen; 
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Bergamolaan - 's 

Gravendamseweg, Voorhout" met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2018TEY01054-ON01 te starten door het 



ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 
3. de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit conform 

bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Op 4 februari 2010 is door de gemeenteraad het Gemeentelijke Verkeers- en 
Vervoerplan Teylingen 2010-2020 (GVVP) vastgesteld. Eén van de actiepunten 
was de kruising Bergamolaan - 's Gravendamseweg. In 2015 heeft het college 
besloten om gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland de kruising 
Bergamolaan - 's Gravendamseweg/N443 aan te pakken. Dit besluit is genomen 
vanwege klachten uit de omgeving over de onoverzichtelijkheid voor het 
uitrijdende verkeer vanaf de Bergamolaan de N443 op. Deze kruising wordt door 
omwonenden als onveilig ervaren. In 2017 heeft de gemeente een tussenbalans 
opgemaakt door middel van een evaluatie van het GVVP. Het doel van deze 
evaluatie was 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. Op 5 september 2017 heeft het college ingestemd met het 
geactualiseerde uitvoeringsprogramma GVVP. In het uitvoeringsprogramma zijn 
werkzaamheden opgenomen. Eén van deze werkzaamheden is de reconstructie 
van de kruising Begamolaan - 's Gravendamseweg. 
 
In het kader van de herinrichting van deze kruising is de naastgelegen 
(agrarische) grond aangekocht. De verkeerskundige ingreep past echter niet 
binnen het huidige bestemmingsplan "Buitengebied Teylingen". Een herziening 
van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de voorgenomen ontwikkeling 
mogelijk te kunnen maken. Op 15 januari 2019 heeft het college besloten om 
voor deze locatie een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
inspraak en het wettelijke vooroverleg te starten. 
 
In de periode van 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019 heeft het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Ook is er op 20 februari 2019 
een inloopbijeenkomst geweest. Naar aanleiding van de vooroverleg- en 
inspraakreacties is een Nota van Beantwoording opgesteld. Deze is als bijlage 
aan het ontwerpbestemmingsplan toegevoegd. Naar aanleiding van de 
vooroverleg en inspraakreacties is de toelichting van het bestemmingsplan 
tekstueel aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. 
 
Besloten wordt de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Bergamolaan - 
's Gravendamseweg, Voorhout" te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter 
visie te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-068334 - 193037 

Onderwerp Beantwoording motie Onderzoek realiseren respijthuis in de gemeente Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'Onderzoek realiseren respijthuis in de gemeente Teylingen' vast 
te stellen en deze ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad. 

Samenvatting Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Teylingen een motie 
aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid een respijthuis te realiseren in de gemeente Teylingen. Het college 
geeft met deze raadsbrief schriftelijk antwoord op de drie vragen in de motie:  

 welke locaties in Teylingen geschikt zijn om een respijthuis te 
realiseren; 

 wat de optimale grootte van het voedingsgebied voor het respijthuis is 
en daarbij de grootte van de HLT-gemeenten als uitgangspunt te 
nemen; 

 welke financiële middelen de overige HLT-gemeenten (Lisse en 
Hillegom) in redelijkheid aan de realisering van een respijthuis voor 
ook hun mantelzorgers willen bijdragen. 

Op het moment van onderzoek waren geen huizen beschikbaar die voldoen aan 
het programma van eisen voor een respijthuis. De optimale grootte van het 
voedingsgebied is 300.000 inwoners en overstijgt daarmee het gebied van HLT-
gemeenten. De colleges van Lisse en Hillegom willen niet bijdragen aan de 
realisering van een respijthuis in de gemeente Teylingen. De drie HLT-
gemeenten gaan gezamenlijk aan de slag met een pilot respijtzorg met verblijf 
in Rustoord in Lisse en willen eerst de resultaten daarvan afwachten. 
 
Het realiseren van een respijthuis vraagt veel financiële middelen, inzet van 
professionals en vrijwilligers. De vraag is wat de gemeente Teylingen zelf 
overheeft voor het realiseren van een respijthuis. 
 
Het advies is de resultaten van de pilot respijtzorg met verblijf in Lisse en de 
evaluatie van de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers af te wachten en op 
basis daarvan begin 2020 opnieuw te bekijken wat gewenste mogelijkheden van 
respijtzorg met verblijf in Teylingen zijn. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-004227 - 196206 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Herziening Bedrijfsperceel Oosthoutlaan, 
Sassenheim’ 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad voor te stellen: 
1. De Nota beantwoording zienswijzen 'Herziening bedrijfsperceel Oosthoutlaan, 
Sassenheim' vast te stellen en daarmee tegemoet te komen aan de ingediende 
zienswijze. 
2. De nota van wijzigingen 'Herziening bedrijfsperceel Oosthoutlaan, 
Sassenheim' vast te stellen. 
3. In het kader van de externe veiligheid het groepsrisico te accepteren. 
4. Het bestemmingsplan 'Herziening bedrijfsperceel Oosthoutlaan, Sassenheim' 
met de digitale planidentificatie NL.IMRO.1525.BP2019TEY02006-VA01 gewijzigd 
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van 
een anterieure overeenkomst. 
  

Samenvatting Op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
'Herziening bedrijfsperceel Oosthoutlaan, Sassenheim'. Het voorontwerp van dit 
bestemmingsplan was genoemd 'Bouwmarkt Oosthoutlaan'. Na de ter inzage 
legging van het voorontwerpbestemmingsplan zijn destijds inspraakreacties 
ontvangen die gericht waren tegen de komst van de bouwmarkt. Ondanks dat 
Antea had aangegeven dat de inspraakreacties te weerleggen zijn, heeft de 
initiatiefnemer na het voorontwerp gekozen om niet langer vast te houden aan 
de ambitie om te komen tot een bouwmarkt (Antea is de opsteller van de 
Economische Impact Analyse, het document waarmee de economische 
marktruimte voor de bouwmarkt werd aangetoond). 
 
Na het voorontwerpbestemmingsplan is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegd met de naam: 'Herziening bedrijfsperceel Oosthoutlaan, Sassenheim'. 
Met dit bestemmingsplan wordt het bestaande driehoekige bouwvlak met de 
bestemming 'Bedrijf' voor bedrijven tot en met de milieu-categorie 3.2 (en met 
een bouwhoogte van 12 meter) gewijzigd naar een bouwvlak met een vierkante 
vorm. Voor dit vierkante bouwvlak geldt dan ook een bouwhoogte van 12 meter 
en voorziet ook in de bestemming 'Bedrijf' voor bedrijven tot en met de milieu-
categorie 3.2. Het te wijzigen bouwvlak ligt, gezien vanaf de Oosthoutlaan, voor 
PostNL en rechts van het eilandje. Om te voldoen aan de watercompensatie 
wordt het bestaande eilandje versmald. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 maart 2019 tot en met woensdag 24 
april 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één zienswijze 
ingediend. Deze zienswijze heeft betrekking op de 'Staat van 
bedrijfsactiviteiten'. 
 
Besloten wordt de raad voor te stellen de nota beantwoordingzienswijzen vast te 
stellen, de nota van wijzigen vast te stellen, te besluiten om het groepsrisico te 
accepteren, het bestemmingsplan 'Herziening bedrijfsperceel Oosthoutlaan, 
Sassenheim' vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081641 - 198470 

Onderwerp Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2019 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
    1. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Teylingen 2019 vast te stellen: 
    2. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Teylingen 2010 per 1 augustus 2019 in te trekken. 
2. Het bijgevoegd Onderzoeksplan 2019 vast te stellen en aan de raad en de 
Rekenkamercommissie Teylingen aan te bieden. 

Samenvatting Voorgesteld wordt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid te actualiseren. In de huidige verordening staat dat het college 
onderzoek doet naar organisatie-eenheden. Dit is met de komst van de 
werkorganisatie de verantwoordelijkheid van het bestuur HLTsamen geworden. 



Voor het jaar 2019 laat het college onderzoek doen naar "de kansen voor 
verdere professionalisering rondom het beheersbaar tot stand komen van 
onderhoudsplannen". 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078597 - 198497 

Onderwerp Vaststellen ENSIA-rapportage BAG en BGT 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De 'Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
gemeente Teylingen 2018' en de 'Verantwoordingsrapportage Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Teylingen 2018' vast te stellen. 

Samenvatting Net als vorig jaar, moeten we verantwoording afleggen over de wijze waarop de 
organisatie het beheer rond de basisregistraties voor adressen en gebouwen 
(BAG) en voor grootschalige topografie (BGT) heeft geregeld en uitvoert. Met 
ingang van het rapportage-jaar 2018, moeten de verantwoordingsrapportages 
vóór aanlevering ook worden vastgesteld door het college van B&W. Bijgaande 
rapportages zijn automatisch gegenereerd op basis van de antwoorden die we in 
december 2018 via de ENSIA-vragenlijst hebben aangereikt. De rapportages 
bieden het college inzicht over de stand van zaken van beide basisregistraties . 
Daarnaast fungeren de rapportages in dit geval als verantwoordingsdocumenten 
richting de toezichthouder. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081827 - 198751 

Onderwerp Financiële beheersverordening ex art. 212 GW Teylingen 2019 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen  

1. De financiële beheerverordening ex art. 212 Gemeentewet Teylingen 
2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vast te stellen; 

2. De vigerende financiële beheersverordening ex art. 212 per 1 januari 
2019 in te trekken. 

Samenvatting Voorgesteld wordt de financiële beheersverordening ex art. 212 Gemeentewet 
(hierna financiële beheersverordening) te actualiseren. De huidige 
verordeningen van de gemeentes Hillegom en Teylingen dateren van 2014 en 
voldoen niet meer aan de huidige BBV. De huidige verordening van Lisse voldoet 
wel aan de BBV, maar in het kader van harmoniseren waar mogelijk wordt ook 
deze financiële beheersverordening in de actualisatie meegenomen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081844 - 198797 

Onderwerp Nota activabeleid Teylingen 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen:  

1. De nota Activabeleid Teylingen 2020 per 1 januari 2020 vast te 
stellen; 

Samenvatting Voorgesteld wordt de nota Activabeleid Teylingen 2020 vast te stellen. 
De nota activabeleid van HLTsamen is het uitgangspunt geweest voor de nota 
activabeleid voor Teylingen. Daarnaast zijn waar mogelijk de 
afschrijvingstermijnen van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen 
geactualiseerd en geharmoniseerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-078493 - 199764 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 7 mei 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen 7 mei 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


