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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-17-013944 - 57507 

Onderwerp Verlening subsidie Stichting Skeelerbaan Teylingen 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Onder voorbehoud van goedkeuring door algemene ledenvergadering van de 
Warmondse IJsclub medio juli 2019 :  

1. Subsidie te verlenen aan de Warmondse IJsclub ter hoogte van € 
125.000,- voor de aanleg van een Skeelerbaan op de landijsbaan 
Veerpolder in Warmond, onder de voorwaarden dat de Warmondse 
IJsclub daadwerkelijk de opdracht tot aanleg verleent, de 
gebruiksovereenkomst tekent, het bijbehorende recht van opstal 
vestigt. 

2. Het subsidiebedrag te indexeren over een periode van drie jaar te 
weten € 5.509 en de gemeenteraad via de 2de voortgangsrapportage 
voor te stellen dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. 

3. De concept gebruikersovereenkomst en concept recht van opstal vast 
te stellen. 

Samenvatting Op 12 juli 2016 diende de Warmondse IJsclub namens de Stichting Skeelerbaan 
Teylingen en de Teylinger ijsverenigingen, bij de gemeente Teylingen een 
burgerinitiatief in voor de aanleg van een skeelerbaan op de landijsbaan in 
Warmond. Dit initiatief is behandeld in de gemeenteraad van 15 december 2016. 
De gemeenteraad besloot daarbij 125.000 euro beschikbaar te stellen 
onder voorwaarden. Het college dient de subsidie nog formeel te verlenen aan 
de Warmondse IJsclub. Met dit besluit wordt de subsidie formeel verleend, onder 
voorwaarde dat de Warmondse IJsclub daadwerkelijk de opdracht tot aanleg van 
de skeelerbaan verleent, de gebruiksovereenkomst tekent, het bijbehorende 
recht van opstal vestigt. Onder het voorbehoud dat de algemene 
ledenvergadering van de Warmondse IJsclub positief beslist in haar ALV van 
juli 2019 over de aanleg van de Skeelerbaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028853 - 61867 

Onderwerp Raamwerk VVE karpers en forellen Merenwijk n.a.v. aanleg Skeelerbaan 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het concept driepartijen convenant tussen VvE Karpers & Forellen, de 
Warmondse IJsclub en Gemeente zoals in de bijlage 1 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van het Raamwerk (Annex bij convenant - bijlage 2) 
3. Kennis te nemen van de brief van de VvE d.d. 17 juni 2019 (bijlage 3) 
 
  

Samenvatting De bewoners van 26 huizen aan de rand van de Karpers en Forellen, direct 
wonend aan de dijk met Teylingen, met direct uitzicht op en op directe 
gehoorsafstand van de huidige landijsbaan, de Vereniging van Eigenaren 
Karpers & Forellen (246 woningen), de Wijkvereniging Merenwijk en enkele 
individuele bezwaarmakers hebben in gesprekken met de gemeente aangegeven 
dat zij al jarenlang overlast ervaren van activiteiten in de aangrenzende 
Veerpolder (sportdagen, evenementen, bedrijfsuitjes, clinics etc.). 
 



Het burgerinitiatief van de Warmondse IJsclub om een skeelerbaan te 
ontwikkelen, heeft de zorg voor overlast sterk vergroot. De gemeente heeft 
daarom ruimte geboden om mogelijkheden te verkennen om aan de bezwaren 
tegen extra overlast (met name licht, geluid, parkeer- en verkeersdruk) 
tegemoet te komen door - als grondeigenaar van het terrein van de landijsbaan 
– te onderzoeken of maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden. Tevens 
zal aandacht worden besteed aan betere communicatie van Teylingen met haar 
Leidse buren. 
 
Het Raamwerk (Annex bij convenant - bijlage 2) is het resultaat van deze 
verkenningen en kwam tot stand middels meerdere overleggen tussen de 
gemeente Teylingen (wethouder Brekelmans c.s.) en drie bewoners die hieraan 
op persoonlijke titel werkten, om het vervolgens in de Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Karpers & Forellen toe te 
kunnen lichten en te kunnen bespreken. Het Raamwerk behelst o.a. de thema’s 
licht, geluid, parkeren, communicatie, opname van voorschriften 
in de gebruiksovereenkomsten van gebruikers, onderzoeken en jaarlijkse 
evaluatie van afspraken. 
 
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Karpers & 
Forellen heeft op 31 oktober 2017 met overgrote meerderheid ingestemd met 
het Raamwerk en haar bestuur het mandaat gegeven om: 
- afspraken uit het Raamwerk met de gemeente Teylingen en de Warmondse 
IJsclub vast te leggen en te borgen; 
- onderdelen van het Raamwerk met de gemeente Teylingen, in samenspraak 
met bewoners uit de Karpers & Forellen die hierbij actief betrokken willen zijn, 
verder uit te werken, o.a. geluids-, licht-, parkeeronderzoek en een 
communicatieplan. 
 
Door middel van ondertekening van het driepartijen convenant verklaren 
gemeente Teylingen, de VvE en de Warmondse IJsclub zich te committeren aan 
de praktische uitvoering van de afspraken in het Raamwerk. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-087421 - 212237 

Onderwerp Bijdrage huisvesting Internationale Schakelklassen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling Jeugd, Onderwijs, Sport, Cultuur en Volksgezondhei 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voor de huisvesting van de Internationale schakelklassen in de 
Beekbrugschool in Lisse, voor de periode van 5 jaar, een bijdrage beschikbaar te 
stellen van 22.000 euro per jaar. 
2. In te stemmen met een afrekening achteraf naar feitelijk gebruik, op basis 
van leerlingenaantallen bij de 1-oktobertelling. 
  

Samenvatting Sinds 2016 zijn de Internationale Schakelklassen Duin- en Bollenstreek (ISK) in 
Katwijk gehuisvest. Vanaf het begin was bekend dat de ISK daar maximaal 3 
jaar konden blijven. Inmiddels is een nieuwe locatie gevonden in Lisse, in de 
voormalige Beekbrugschool. Deze locatie moet worden aangepast om het pand 
geschikt te maken voor voortgezet onderwijs. Omdat de ISK een regionale 
functie heeft is in regionaal verband afgesproken de kosten voor de huisvesting 
van de ISK te delen onder de vijf bollengemeenten. Aan het college wordt 
voorgesteld een bijdrage beschikbaar te stellen van 22.000 euro bij wijze van 
voorschot en in te stemmen met afrekening achteraf naar feitelijk gebruik, op 
basis van leerlingenaantallen bij de 1-oktobertelling. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088095 - 213373 

Onderwerp Vaststelling wijziging GR ISD Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (2019), zoals 
verdisconteerd in de geconsolideerde en als bijlage bijgevoegde versie, vast te 
stellen. 

Samenvatting In de vergadering van 26 januari jl. heeft de raad het college toestemming 
gegeven de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek aan te passen aan de 
fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout tot de gemeente Noordwijk. Het 
vaststellen van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een 



bevoegdheid van het college van B&W. Om het proces af te ronden moet het 
college de wijziging vaststellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-085309 - 213442 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen oplaadpaal Gemeentehaven Warmond (PvdA) 

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 de PvdA over de 
oplaadpaal aan de Gemeentehaven in Warmond vast te stellen. 

Samenvatting Er zijn raadsvragen gesteld (PvdA) over de laadpaal voor elektrische auto's op 
de Gemeentehaven in Warmond, deze is al heel lang kapot. Bij plaatsing van de 
paal bleek beheer niet geregeld te zijn, de storing bleek niet te verhelpen, 
daarom wordt er nu gewerkt aan vervanging van de paal maar ook dat duurt 
langer dan verwacht. Via de raadsmail informeren wij de raad over de 
realisatiedatum. De afgelopen jaren zijn er in Teylingen 35 openbare laadpalen 
gerealiseerd en de volgende 7 nieuwe laadpalen zijn in voorbereiding.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-086725 - 215034 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 2 juli 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 2 juli 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


