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Zaak / doc nr Z-19-078581 - 190306 

Onderwerp Verbod op het oplaten van ballonnen opnemen in de APV 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bij de eerstvolgende wijziging van de APV door de raad een 
verbodsbepaling op het oplaten van ballonen per 1 januari 2020 mee 
te nemen en vooruitlopend op de aanpassing van de APV te starten 
met een ontmoedigingsbeleid. 

Samenvatting Het bewustzijn dat het oplaten van ballonnen bijdraagt aan het veroorzaken van 
milieuschade en zwerfafval is de afgelopen jaren gegroeid. Ballonresten komen 
op uitgebreide schaal in het milieu terecht en worden onderdeel van de steeds 
groeiende hoeveelheid plastic die aanwezig is in onze omgeving. Nergens is dat 
duidelijker dan op stranden waar vaak veel ballonresten en –linten te vinden 
zijn. 
De gemeente wil hier een eind aan maken door het opnemen van een verbod op 
het oplaten van ballonnen in de Algemene Plaatselijke Verordening met ingang 
van 1 januari 2020 en vooruitlopend op de aanpassing van de APV te starten 
met een ontmoedigingsbeleid. Op deze wijze draagt de gemeente bij aan het 
inperken van de hoeveelheden zwerfafval. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081917 - 199015 

Onderwerp Opdrachtverlening aan Terra Ontwikkeling C.V. voor de realisatie van het werk 
“WRM Hooghkamer bouwstroom III” onderdeel Terra fase 1 55 woningen 
Vesteda 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opdracht te verlenen aan Terra Ontwikkeling C.V. voor de realisatie van het 
werk “WRM Hooghkamer bouwstroom III” onderdeel Terra fase 1, voor het 
totaalbedrag van € 109.700 voor de aanleg van parkeervakken en stoepen voor 
de 55 woningen van Vesteda  . 
  
2. Af te wijken van de aanbestedingsregels meervoudig onderhandse 
aanbesteding voor “WRM Hooghkamer bouwstroom III” onderdeel Terra fase 1 
voor de aanleg van parkeervakken en stoepen voor de 55 woningen van Vesteda  

Samenvatting Vanwege het risico dat voor de 55 woningen Vesteda in bouwfase 3 Hooghkamer 
bij de oplevering niet op tijd stoepen en parkeerplaatsen aanwezig zouden zijn 
voor de bewoners heeft Terra noodgedwongen op 1 november 2018 zelf 
opdracht verleend aan de aannemer voor de aanleg daarvan . 
Deze opdracht is marktconform , maar moet vooralsnog verleend worden door 
de gemeente . 
 
De gemeente heeft op basis van de opdracht aan Bijleveld Infra een vergelijking 
laten opstellen met de inschrijfstaat Boogaard Infra ( bijlage 5) . De verleende 
opdracht van Terra aan Boogaard Infra blijkt € 22.919 lager en daarmee 
marktconform. 
Met dit gegeven  wordt voorgesteld om Terra de opdracht te geven voor het 
totaal bedrag van € 109.700 voor de aanleg van parkeervakken en stoepen voor 
de 55 woningen van Vesteda en daarmee af te wijken  van de 
 aanbestedingsregels meervoudig onderhandse aanbesteding. 
Met dit voorstel wordt getracht alsnog recht te doen aan de verplichtingen van 



de gemeente. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-084682 - 205963 

Onderwerp Klok en carillon Bestuurscentrum Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het uitvoeren van werkzaamheden aan de klok in 
de toren van het Bestuurscentrum Voorhout. 

2. De kosten voor de werkzaamheden van € 24.000,-  aan de klok te 
dekken uit de voorziening groot onderhoud gebouwen Teylingen. 

3. In te stemmen met het buitengebruik stellen van het carillon in de 
toren van het Bestuurscentrum Voorhout. 

4. De bijgevoegde raadsbrief inzake de klok en carillon Bestuurscentrum 
Voorhout vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Aan de klok en het carillon in de toren van het Bestuurscentrum in Voorhout 
moeten verschillende onderhoudswerkzaamheden worden gedaan. Ook moeten 
er arbo-technische aanpassingen worden gedaan om veilig aan het carillon 
te kunnen werken en de klok te kunnen bereiken. Deze werkzaamheden 
brengen aanzienlijke kosten met zich mee welke grotendeels niet zijn begroot. 
Tevens ontvangen wij klachten van omwonenden over geluidsoverlast van het 
carillon en het niet op tijd lopen van de klok. Gezien de klachten en de hoge 
onvoorziene kosten voor het repareren van het carillon stellen wij voor deze 
buitengebruik te stellen en de onderhoudswerkzaamheden aan de klok wel uit te 
voeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-029916 - 206759 

Onderwerp Beantwoording motie verkeersonveilige situaties 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake de beantwoording van de motie 
verkeersonveilige situaties vast te stellen. 

Samenvatting De raad heeft de motie van PvdA, ChristenUnie, Trilokaal, D66 en CDA 
aangenomen, waarin men het college vraagt om een grondige inventarisatie van 
alle verkeersonveilige situaties op te starten. Ook willen zij een plan van aanpak 
voorgelegd krijgen voor het oplossen van de geïnventariseerde 
verkeersonveilige situaties en knelpunten. In de toekomst willen zij graag bij alle 
verkeer gerelateerde aanpassingsvoorstellen het kopje/alinea verkeersveiligheid 
toegevoegd zien. 
Besloten wordt om de brief waarin op deze verzoeken wordt ingegaan aan de 
raad voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 207089 

Onderwerp Rapport inzake de jaarrekening 2018 van de Economic Board Duin- en 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het Rapport inzake de jaarrekening 2018 van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek. 

Samenvatting Conform de statuten van en exploitatieovereenkomsten met de Economic Board 
Duin- en Bollenstreek is de jaarrekening 2018 opgesteld en vastgesteld. Omwille 
van zorgvuldige archivering wordt het college gevraagd formeel kennis te nemen 
van de jaarstukken. Besloten wordt om kennis te nemen van het rapport inzake 
de jaarrekening 2018 van de Economic Duin- en Bollenstreek. 



  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-077480 - 207700 

Onderwerp Jaarrekening Teylingen 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening Teylingen 2018. 
2. Wij stellen voor aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
waarin de raad voorgesteld wordt om : 
 

1. De programmarekening 2018 vast te stellen; 

2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2019 
en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 

3. Het resterende jaarrekeningsaldo van € 810.000 toe te 
voegen aan de algemene reserve. 

  

  

Samenvatting Hierbij bieden wij u de gemeentelijke programmarekening over het jaar 2018 
aan. In deze programmarekening doen wij verslag van de in 2018 uitgevoerde 
activiteiten en bereikte resultaten. 
Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot 
het vaststellen van de programmarekening. Het resultaat is naar aanleiding van 
de accountantscontrole nader vastgesteld op € 1.852.000.  
Daarnaast doen wij voorstellen om een aantal budgetten in 2018, die 
eerder voor het boekjaar 2018 beschikbaar zijn gesteld door uw raad, over te 
hevelen naar 2019: 
- budgetten 2018 ten laste van het resultaat 2018 € 1.042.000; 
- budgetten 2018 ten laste van de algemene reserve € 902.000. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-084311 - 209018 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 11 juni 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 11 juni 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


