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Zaak / doc nr Z-17-006626 - 147168 

Onderwerp Notitie Binnensportaccommodaties Teylingen 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het memo ontwikkelscenario's en de notitie 
Binnensportaccommodaties Teylingen met de twee onderzoeken van 
ICSadviseurs en Mulier Instituut als bijlagen voor kennisgeving aan te 
nemen. 

2. De volgende voorgestelde ontwikkelscenario's uit het memo 
ontwikkelscenario's verder uit te werken en nader te onderzoeken op 
haalbaarheid:   

1. Het vinden van een structurele betere spreiding van 
gymlocaties voor geheel Teylingen met als prioriteit 
Sassenheim; 

2. Het oplossen van behoefte aan trainingsruimte voor de 
lokale sportverenigingen, met als prioriteit de kern 
Voorhout; 

3. Het realiseren van beperkte facilitaire aanpassingen ten 
behoeve van de topsport;  

4. Bij renovatie en/of vervanging van de bestaande 
sportaccommodaties, topsport facilitering meewegen in 
besluitvorming. 

 
3. De volgende oplossingsrichtingen en afwegingskader uit het rapport 'Ruimte 
voor Binnensport' van het Mulier Instituut uit te werken of realiseren:  

1. 'Het opsplitsen van sporthal De Tulp van twee naar drie zaaldelen niet 
nader uit te werken; 

2. 'Roosters optimaliseren om de beschikbare 75 uur tussen 17:00 en 
23:00 uur te vullen' bespreekbaar te maken binnen het reguliere 
management overleg met Stiwa; 

3. 'Sportaccommodaties Teylingen college- KTS betrekken'  bespreekbaar 
te maken binnen het reguliere management overleg met Stiwa; 

4. 'Overkappen veld HV Foreholte' volgens het projectplan 'In de Geest 
van Els' te realiseren;  

5. 'Vervanging sporthal De Schans voor breedtesporthal' niet over te 
nemen maar wel de veiligheid van sportzaal bespreekbaar te maken 
binnen het reguliere management overleg met Stiwa en op te nemen 
in het Groot Onderhoud Plan;  

6. 'Regionale afspraken topsportbehoefte' niet nader uit te werken; 
7. Aanpassen bestaande sporthal ten behoeve van topsportbehoeften' 

mee te wegen bij eventueel versneld doorvoeren van 
duurzaamheidsmaatregelen voor sportcomplex De Wasbeek. 

  
  

Samenvatting Naar aanleiding van signalen van verschillende binnensportverenigingen en 
STIWA over het tekort aan beschikbare binnensportvoorzieningen in de 
gemeente Teylingen, heeft de gemeente Teylingen in de periode 2017/2018 
twee onderzoeken laten uitvoeren. Hierna is een werkgroep Binnensport 
Teylingen samengesteld, die op basis van de twee onderliggende rapportages: 
‘Behoefteonderzoek Binnensportaccommodaties’ van ICSadviseurs en ‘Ruimte 
voor Binnensport Teylingen’ van het Mulier Instituut de aangereikte 
aanbevelingen nader heeft uitgewerkt. De bevindingen van de werkgroep zijn 
verwoord in de notitie ‘Binnensportaccommodaties Teylingen’. En vormt 
daarmee de uitwerking van de twee onderliggende onderzoeken, welke in 
participatie met de gebruikers tot stand is gekomen. 
 



In dit voorstel wordt geadviseerd een deel van de aanbevelingen en scenario's 
over te nemen, waarbij in de uitwerking gehouden wordt met: 
1.  Het vinden van een structureel betere spreiding van gymlocaties voor geheel 
Teylingen met als prioriteit de kern Sassenheim. 
2. Het oplossen van behoefte aan trainingsruimte voor de lokale 
sportverenigingen, met als prioriteit de kern Voorhout. 
3. Het realiseren van beperkte facilitaire aanpassingen ten behoeve van de 
topsport. 
4. Bij renovatie en/of vervanging van de bestaande sportaccommodaties, 
topsport facilitering meewegen in besluitvorming (langere termijn). 
  
De ontwikkelscenario's sluiten aan bij het Collegewerkprogramma 'Vitaal 
Teylingen 2018-2021', waarbij in de uitwerking rekening wordt gehouden met de 
geformuleerde ambities onder: E22 :De uitvoering van accommodatiebeleid is 
gericht op de koppeling met wijk en buurt, waarbij de accommodaties een rol 
spelen bij ontmoetingen en activiteiten in de wijk of buurt (draagt bij aan een 
inclusieve samenleving). En E24 :Wij hebben de ambitie om het 
accommodatiebeleid voor de binnen- en buitensport te harmoniseren en meer 
op elkaar te laten aansluiten. We willen verder de beweging maken naar een 
insteek waarbij we het zwaartepunt van de subsidiering verleggen van 
accommodaties naar een meer activiteiten gerichte benadering waarbij 
gesubsidieerde wordt naargelang de activiteit bijdraagt aan sociaal- of 
maatschappelijke doelstelling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073407 - 176044 

Onderwerp Handtekeningenactie Dirck van Delffstraat / Willem Barthoenstraat 
beantwoording en advisering 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Niet in te gaan op de handtekeningen actie. 
De bijgevoegde raadsbrief inzake “Beantwoording schriftelijke vragen van 
bewoner” vast te stellen. 
 
 
  
  

Samenvatting In de commissie Ruimte van dinsdag 13 november 2018 heeft een inwoner 30 
handtekeningen ingebracht. Met deze handtekeningen vraagt de 
inwoner aandacht voor een nieuwe speelplaats aan de Willem Barthoenstraat te 
Voorhout. De handtekeningen zijn aangevuld met 14 tal vragen. 
  
Middels deze raadsbrief ontvangt u de antwoorden van beheer buitenruimte op 
de 14 vragen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075550 - 195879 

Onderwerp Locatie nieuwbouw Kinderburg / Rank 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De huidige locatie van basisschool De Kinderburg aan te wijzen als locatie 
voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank; 
2. Na uitwerking van o.a. het stedenbouwkundig plan de raad te vragen het 
definitieve investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van 
Kinderburg/Rank.  

Samenvatting Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld voor het uitvoeren van een locatieonderzoek naar de meest geschikte 
locatie voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De 
Rank. 
Na gesprekken met Sophia Scholen, waar zowel basisschool De Kinderburg als 
basisschool De Rank onder vallen, en een quick scan van een paar andere 
locaties, kwam de huidige locatie van basisschool De Kinderburg als 
voorkeurslocatie naar voren. Uit de inpassingsstudie blijkt dat de huidige locatie 
van basisschool De Kinderburg zowel ruimtelijk als verkeerskundig geschikt is 
om twee nieuwe scholen te realiseren inclusief extra m2 ten behoeve van 
kinderopvang. 
op 19 maart 2019 heeft het college het voornemen uitgesproken om de huidige 
locatie van basisschool De Kinderburg aan te wijzen als locatie voor de 
nieuwbouw van Kinderburg/Rank en de voorgenomen keuze toe te lichten aan 



de raadscommissie van 8 april 2019. Naar aanleiding van behandeling in de 
raadscommissie van 8 april 2019 ziet het college geen aanleiding om af te 
wijken van de voorgenomen keuze om de locatie van de huidige basisschool 
De Kinderburg aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van 
Kinderburg/Rank. Bij de verdere uitwerking om te komen tot een 
stedenbouwkundig plan zal participatie van omwonenden, ouders en 
belanghebbenden een belangrijk aandachtspunt zijn.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081693 - 198441 

Onderwerp Onderzoek draagvlak vuurwerkverbod 

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

Afdeling Team Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een kwantitatief onderzoek uit te laten voeren naar draagvlak bij 
inwoners voor een vuurwerkvrije gemeente. 

Samenvatting In de commissie DEB van 13 maart 2019 is er een debat geweest over een 
mogelijk  vuurwerkverbod in de gemeente Teylingen. Het college is van mening 
dat bij het instellen van een lokaal algeheel vuurwerkverbod er draagvlak moet 
zijn vanuit de samenleving. Er is toegezegd door het college een onderzoek uit 
te voeren naar het draagvlak van inwoners voor een vuurwerkverbod. Hier 
geven we invulling aan door in eerste instantie een representatief kwantitatief 
onderzoek uit te voeren naar draagvlak voor een vuurwerkverbod. Naar 
aanleiding van de uitkomsten wordt er in navolging op het kwantitatieve deel 
een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit wordt nader ingevuld. Het 
kwantitatieve onderzoek wordt voor de zomer uitgevoerd door het 
onderzoeksbureau Direct Research.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-082451 - 200471 

Onderwerp Opdrachtverlening contractfase Noordelijk Randweg Voorhout aan Waalpartners 
BV 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opdracht te verlenen aan ingenieursbureau Waalpartners BV te 
Naaldwijk voor het opstellen van het contract voor de realisatie van de 
Noordelijke Randweg Voorhout, voor een bedrag van € 138.800,-. 

2. De Domeinmanager Ruimte te mandateren voor het verstrekken van 
de opdracht aan Waalpartners BV. 

Samenvatting De uitvoering van het project Noordelijke Randweg Voorhout gebeurt door 
middel van een aantal deelcontracten.   
De realisatie van de spooronderdoorgang is eerder in samenwerking met ProRail 
aanbesteed en eind 2018 gegund aan Heijmans en wordt op dit moment 
voorbereid. 
In maart 2019 is het contract gegund voor de aanleg van een tijdelijke brug 
nabij de Noordwijkerhoekbrug en aanleg van de voorbelasting (ophoging met 
zand) op het toekomstige tracé van de randweg, aan aannemersbedrijf Mourik 
Groot-Ammers BV. De voorbelasting dient tevens als bouwweg voor Heijmans 
om de bouwlocatie aan de westzijde van het spoor te bereiken.  
Het derde contract (waarop dit besluit betrekking heeft) betreft het contract 
voor de aanleg van de weg en het fietspad op de eerder aangebrachte 
voorbelasting, de realisatie van de aansluiting van de randweg op de N444 
inclusief een fietstunnel onder de N444, de brug voor auto- en langzaam verkeer 
over de trekvaart, de fietsbrug over de trekvaart en de aanleg van de 
ecologische verbindingszone.  
Het opstellen van het contract, op basis waarvan de uitvoering van dit werk kan 
worden aanbesteed, wordt met dit besluit gegund aan ingenieursbureau 
Waalpartners te Naaldwijk. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071123 - 200956 

Onderwerp Adviezen regiodag 22 mei 2019 Holland Rijnland 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande drie 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 22 mei 2019 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
1. PHO Economie, Energie en Leefomgeving 
2. PHO Maatschappij & Jeugd 
3. PHO Bestuur & Middelen 

Samenvatting Op 22 mei 2019 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in de gemeente 
Kaag en Braassem. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en 
standpunten die in bijlage 1 zijn verwoord bij de agendapunten van de 
onderstaande portefeuillehoudersoverleggen: 
 1. PHO Economie, Energie en Leefomgeving 
 2. PHO Maatschappij & Jeugd 
 3. PHO Bestuur & Middelen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081004 - 201398 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen verloop bewonersavond kap kastanjes Sassenheim 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA en 
GroenLinks over het verloop van de bewonersavond over de voorgenomen kap 
van de kastanjebomen in Sassenheim vast te stellen. 
  
  

Samenvatting In de bijgaande raadsbrief vindt u de beantwoording van de vragen over het 
verloop van de bewonersavond over de voorgenomen kap van kastanjebomen in 
Sassenheim. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078494 - 202090 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 14 mei 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 14 mei 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


