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Zaak / doc nr Z-18-062175 - 195623 

Onderwerp Vervanging archiefbescheiden Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stel het Besluit vervanging archiefbescheiden van de gemeente Teylingen 
2019 vast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 

Samenvatting Het vervangingsbesluit omvat het vervangen van fysieke documenten door 
digitale exemplaren waarna het papier vernietigd kan worden, het zogenaamde 
vervangingsproces. 
Vervanging voorkomt dat documenten dubbel opgeslagen en beheerd worden en 
er kan geen verwarring ontstaan over welk exemplaar (fysiek of digitaal) het 
origineel is. 
Het opslaan en beheren van informatie heeft de gemeente opgedragen aan 
HLTsamen. Vervanging, ook van te bewaren archiefbescheiden, is een logische 
stap in de wens van de gemeente Teylingen en de werkorganisatie HLTsamen 
om steeds meer digitaal te werken en verantwoord digitaal te archiveren.  
Om dit besluit verantwoord te kunnen nemen moet het proces van vervanging 
voldoende gewaarborgd zijn. Hoe dit proces verloopt is in het 
Handboek Vervanging HLTsamen 2018 beschreven. De beschreven werkwijze is 
getoetst door middel van een audit. Het besluit tot vervanging is een besluit in 
de zin van artikel 1:3 Awb, zoals de toelichting bij artikel 6 van het 
Archiefbesluit 1995 vermeldt. Het besluit tot vervanging staat open voor 
bezwaar. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de 
gemeente. Na bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 
weken na de dag van de bekendmaking bezwaar indienen. Het besluit treedt in 
werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 
Vanaf die datum past HLTsamen routinematige, digitale vervanging toe. 
Met dit besluit streven we naar een, op termijn, besparing op 
de beheerkosten en kosten van opslag van fysieke archieven. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-091764 - 221968 

Onderwerp Principebesluit Multifunctioneel centrum Westerstraat 8a, Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1: In principe medewerking te verlenen aan het verzoek van de Protestantse 
Gemeenschap Sassenheim om een multifunctioneel kerkelijk centrum te bouwen 
op het perceel Westerstraat 8a in Sassenheim door middel van het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan. 
2: In te stemmen met het uitstellen van de bouwplicht tot ingebruikname van 
het gebouw op 1 januari 2024. 
3: De bijgevoegde raadsbrief inzake het in principe medewerking verlenen aan 
het verzoek om een multifunctioneel kerkelijk centrum te bouwen en in te 
stemmen met het uitstellen van de bouwplicht tot 1 januari 2024 vast te stellen. 
 
  

Samenvatting De Protestantse Gemeenschap in Sassenheim heeft een principeverzoek 



ingediend ten behoeve van de bouw van een multifunctioneel kerkelijk centrum 
op het perceel Westerstraat 8a. Er ligt een wijzigingsbevoegdheid op het perceel 
waarbij een dergelijke maatschappelijke functie kan worden mogelijk gemaakt. 
Er wordt echter niet voldaan aan alle voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid. 
Een maatschappelijke functie is volgens de wijzigingsregels alleen toegestaan op 
de begane grond. In het ontwerp wordt hier niet aan voldaan vanwege een 
verdiepte parkeerkelder en vanwege de zalen en kamers in het gebouw, die zich 
daardoor grotendeels boven maaiveld begeven. Er is een nieuw 
postzegelbestemmingsplan nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. 
Besloten wordt om in principe medewerking te verlenen met het 
principeverzoek. 
 
In het verleden zijn er bij grondverkoop aan de Protestantse 
Gemeenschap afspraken gemaakt over de bouw en ingebruikname van het pand 
op uiterlijk 1 januari 2021. Uit recent overleg met de gemeente en de 
Woonstichting Vooruitgang is echter gebleken dat de locatie voor het bouwen 
van het kerkelijk centrum tijdelijk beter gebruikt kan worden als 
parkeerfaciliteit voor bouwketen ten behoeve van de bouwontwikkelingen in het 
centrum van Sassenheim (ontwikkeling Hortusplein). Gevraagd wordt daarom 
door de Protestantse Gemeenschap om de bouwplicht tot ingebruikname van het 
pand uit te stellen tot 1 januari 2024. De grond is door de gemeente al verkocht 
aan de Protestantse Gemeenschap ten behoeve van de ontwikkeling. het college 
besluit medewerking te verlenen aan het uitstellen van de bouwplicht tot in 
gebruik name van het gebouw op 1 januari 2024. 
 
Besloten wordt om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van de 
Protestantse Gemeenschap Sassenheim om een multifunctioneel kerkelijk 
centrum te bouwen op het perceel Westerstraat 8a in Sassenheim door middel 
van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, in te stemmen met het 
uitstellen van de bouwplicht tot ingebruikname van het gebouw op 1 januari 
2024 en de bijgevoegde raadsbrief inzake de bouw van het multifunctioneel 
kerkelijk centrum op het perceel Westerstraat 8a in Sassenheim vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-094672 - 231772 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen gevolgen Aanpak Stikstof (PAS) 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over de 
gevolgen Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor bestemmingsplan en projecten 
in Teylingen, van 23 augustus 2019, ingediend door de fractie van het CDA, vast 
te stellen. 

Samenvatting De fractie van het CDA heeft aan het college een aantal vragen gesteld over de 
gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) voor bestemmingsplannen en projecten in Teylingen. Het college 
heeft deze vragen beantwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096067 - 234256 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 10 september 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 10 september 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


