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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. M. 
Witkamp, locosecretaris 

Afwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Mevr. M.E.I. 
Volten, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-077393 - 187258 

Onderwerp Perceel De Waaier, Warmond 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.         Op basis van een opiniërend voorstel aan de raad een richtinggevende 
uitspraak te vragen over de toekomstige functionele invulling van de locatie ‘de 
Waaier’ in Warmond; 
2.         Hierbij aan de raad mee te geven dat bij het college een lichte voorkeur 
bestaat voor de functie wonen, waarbij de ontwikkeling van een Knarrenhof tot 
de mogelijkheden behoort. 
  

Samenvatting De locatie van de voormalige basisschool ‘de Waaier’ is in eigendom van de 
gemeente Teylingen. Het is wenselijk het perceel een nieuw gebruik te geven. 
Gemeente Teylingen zal een keus moeten maken op welke wijze dit perceel 
ingezet kan worden. Er zijn verschillende wensen voor deze locatie. Besloten 
wordt om de variant 'Wonen' nader uit te werken en dit opiniërend voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-089040 - 215503 

Onderwerp Nadere uitwerking project Spoedzoekers 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Afwijken van aanbestedingsplicht en het niet te beschouwen als 
aanbestedingsplichtig overheidswerk te bevestigen. 
2. Na de bevestiging de voordracht van Camelot Vastgoed Nederland BV als 
contractpartner voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren/ beheren van de 
woningen voor Spoedzoekers vast te stellen en Camelot conform de bijgevoegde 
concept brief (bijlage 1) uit te nodigen om het voorstel met de gemeente nader 
uit te werken tot een haalbaar concept-plan. 
3. Vast te stellen dat er financiële verplichtingen komen naar aanleiding van het 
nader uit te werken voorstel van Camelot.  
4. De uitgangspunten vast te stellen waarbinnen de uitwerking plaatsvindt op de 
onderdelen locatie en doelgroepen. 
 
  

Samenvatting In het collegeprogramma geeft het college aan niet alleen reguliere 
woningzoekenden te willen bedienen, maar het college wenst ook een aanbod te 
creëren voor o.a. spoedzoekers. Als uitwerking van het collegebesluit van 30 
oktober 2018 zijn de mogelijkheden onderzocht voor de aangewezen locatie aan 
de Teylingerdreef, het voormalig baggerdepot. Om na te gaan 
welke contractpartij in aanmerking zou kunnen komen om het gewenste 
programma te laten ontwikkelen/realiseren en exploiteren/beheren, is door de 
gemeente een selectie gehouden onder 8 partijen.  
 
Uiteindelijk is uit deze procedure één geschikte partij naar voren gekomen, 
namelijk Camelot Vastgoed Nederland BV. Besloten wordt door het college om 
met de voordracht van deze partij akkoord te gaan om daarna 
samen met Camelot het voorstel gedurende de periode tot 1 december verder 
uit te werken tot een voor beide partijen haalbaar plan. Indien dit resulteert in 



een haalbaar plan zal de gemeente een huurovereenkomst aangaan met 
Camelot, waardoor het ontwikkelen, realiseren en beheren van de woningen 
voor Spoedzoekers op de aangewezen locatie aan de Teylingerdreef mogelijk 
wordt gemaakt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090220 - 218426 

Onderwerp Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen 
voor kennisgeving aan te nemen. 
2. Dit jaarverslag via bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale 
ombudsman te sturen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen 
(Commissie BK) is ontvangen. Het jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2018 en aanbevelingen doet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090411 - 218795 

Onderwerp Benoeming nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Commissie 
Bezwaren en Klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Eervol ontslag te verlenen aan de voorzitter van de Commissie Bezwaren en 
Klachten, de heer C.B.L.M. de Ridder. 
2. De heer mr. drs. J.J. Arts te benoemen als voorzitter van de Commissie 
Bezwaren en Klachten tot 1 januari 2021. 
3. De heer W. van Steenbergen te benoemen als plaatsvervangend voorzitter 
van de Commissie Bezwaren en Klachten tot 1 januari 2021 met ingang van 25 
juli 2019. 

Samenvatting De heer C. de Ridder heeft laten weten zijn functie als voorzitter van de 
Commissie Bezwaren en Klachten neer te willen leggen. Ter vervanging van de 
voorzitter is er een gesprek geweest met de plaatsvervangende voorzitters. 
Hieruit komt naar voren dat de heer J. Arts de functie als voorzitter op zich 
neemt. Aangezien het wenselijk is drie (plaatsvervangende) voorzitters te 
hebben, is er voor gekozen om de heer W. van Steenbergen (lid van de 
commissie) als plaatsvervangend voorzitter voor te dragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-092627 - 224001 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 augustus 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 augustus 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


