LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN TEYLINGEN

Status

5 november 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L.
van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten,
wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-18-058193 - 239814
Intentieverklaring sportformateur Teylingen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. In te stemmen om deel te nemen aan de Regeling Lokale SportakkoordenSportformateur' met als inzet het realiseren van een lokaal sportakkoord.
2. Het beschikbaar gestelde budget van € 15.000,- in te zetten voor het maken
van een lokaal 'sociaal sportakkoord Teylingen'.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Aan het College van B&W wordt gevraagd in te stemmen om deel te nemen aan
de Regeling Lokale Sportakkoorden-Sportformateur en hiervoor de bijbehorende
intentieverklaring te ondertekenen en het budget in te zetten voor een
sportformateur met de opdracht om een lokaal 'Sociaal sportakkoord Teylingen'
te maken. Hiermee zet de gemeente in op lokale samenwerking binnen het
(sportieve) sociale domein. Eén van de ambities van de gemeente Teylingen is
het streven naar een inclusieve samenleving met als inzet het creëren van een
sociale en vitale leefomgeving in samenwerking met lokale aanbieders die zich
hiervoor gaan inzetten. Deze doelstelling sluit goed aan op de ambities vanuit
het Nationaal Sportakkoord 2018-2021. Het Rijk stelt hiervoor eenmalig €
15.000,- in 2020 beschikbaar voor het formeren van deze alliantie met sport-,
beweeg- en sociaal/culturele aanbieders, maatschappelijke organisaties, het
lokale bedrijfsleven en overige organisaties. Deze intentieverklaring dient voor 8
november bij VWS ondertekend te zijn ingediend.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-077998 - 240846
Zonnepanelenbeleid
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het beleidsvoornemen zoals weergegeven in "Zonnepanelenbeleid,
Monumenten en beschermd dorpsgezicht Warmond, ontwerp 15 oktober 2019"
vast te stellen;
2. Het onder punt 1 genoemde beleidsvoornemen op grond van de
Inspraakverordening ter inzage te leggen voor een periode van zes weken;
3. Bijgevoegde raadsbrief inzake punt 1 en 2 vast te stellen.

Samenvatting

De gemeente wil graag meewerken aan initiatieven om zonnepanelen op daken
te plaatsen van rijks- en gemeentelijke monumenten en in het beschermd
dorpsgezicht van Warmond. Om eenduidige regels te hebben waaraan getoetst
kan worden door de erfgoedcommissie Teylingen is door de erfgoedcommissie
geadviseerd beleid hiervoor op te stellen. In dit beleid worden criteria genoemd
waaraan de plaatsing van zonnepanelen dienen te voldoen. Dit beleid is in
concept voorgelegd aan de erfgoedcommissie. Na verwerking van de
opmerkingen is het beleid gereed om ter inzage gelegd te worden op grond
van de inspraakverordening. Nadat het beleid voor een ieder ter inzage heeft
gelegen zal het beleid voorgelegd worden aan de raad ter vaststelling.
Besloten wordt het zonnepanelenbeleid vast te stellen, dit beleid ter inzage te
leggen en de raad hierover te informeren door middel van een raadsbrief.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-058193 - 241027
Model Sport en Onderwijs Teylingen 2020 - 2023
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. Het model Sport en Onderwijs Teylingen 2020 - 2023 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de overeenkomst 'Stichting de Combibrug inzake Sporten cultuuraanbod binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties' die eenzijdig
onderhands wordt aangegaan.
3. De nadere regels Stimuleringssubsidie Brede Regeling Combinatiefuncties
2020-2023 vast te stellen.

Samenvatting

Aan het College van B&W wordt gevraagd het Model Sport en Onderwijs 20202023 vast te stellen, waardoor het mogelijk wordt een nieuwe overeenkomst
met de Combibrug aan te gaan en een stimuleringssubsidie Brede Regeling
Combinatiefuncties voor het basisonderwijs in Teylingen te introduceren. De
uitvoering en financiering van het werkprogramma valt onder de invloedsfeer
van de vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties van het Ministerie van
VWS.
Met dit besluit willen we bereiken dat in het schooljaar 2023-2024 alle scholen
een vakdocent bewegingsonderwijs hebben aangesteld voor het geven van de
lessen bewegingsonderwijs en dat minimaal 70% hiervan twee volwaardige
lesuren bewegingsonderwijs aanbiedt aan de groepen 3 t/m 8. Daarnaast willen
we bereiken dat met alle basisscholen wordt samengewerkt in het aanvullende
(na)schoolse aanbod voor sport- bewegen- en cultuuractiviteiten vanuit de
Combibrug.
Hiermee bieden we een optimale sportieve beweegomgeving in en rondom de
basisscholen en kennismaking met het brede sportieve en culturele aanbod
binnen Teylingen voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-099310 - 243189
Raadsvragen VVD n.a.v. brand Akervoorderlaan
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de brand aan de
Akervoorderlaan van 1 oktober 2019, gesteld op 2 oktober 2019 door Monique
de la Rie van de VVD, vast te stellen.

Samenvatting

Beantwoording van de vragen gesteld op 2 oktober 2019 door Monique de la Rie
van de VVD over de brand aan de Akervoorderlaan op 1 oktober 2019.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-100899 - 243606
Reactie concept-beleidskader OV
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde reactie op het concept-beleidskader OV vast te stellen.

Om een nieuwe aanbesteding voor te bereiden, heeft de provincie Zuid-Holland
een concept-beleidskader OV opgesteld. Via Holland Rijnland hebben de

gemeenten de mogelijkheid om te reageren. In de reactie op het conceptbeleidskader wordt onder andere in gegaan op de dekkingseisen, het
nachtvervoer en het deur-halte vervoer.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-064915 - 244318
Voortgang implementatievoorstel 'De betere scheider wordt beloond"
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
De raadsbrief ‘Voortgang implementatievoorstel De goede scheider wordt
beloond’ vast te stellen en bekend te maken aan de raad.
In de raadsvergadering van 11 juli heeft de raad met een amendement een
nieuwe methode voor de inzameling van het huishoudelijk afval vastgesteld. De
raad heeft daarbij het college opdracht gegeven om:
1. De inzamelmethode door te rekenen,
2. Een implementatievoorstel op te stellen,
3. Een communicatieplan op te stellen.
Met voorliggende raadsbrief wordt de raad tussentijd geïnformeerd over wat de
raad in de raadsvergadering van 19 december kan verwachten in relatie met
deze 3 onderwerpen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-098359 - 244680
Evaluatie Hart voor de Jeugd
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. De uitdagingen uit de evaluatie Hart voor de Jeugd te onderschrijven en in te
brengen voor de kaders van de inkoop specialistische jeugdhulp.
2. De bijgevoegde raadsbrief over de evaluatie Hart voor de Jeugd vast te
stellen.
De raadsbrief geeft de raad een beknopt overzicht van deze evaluatie. Het
complete evaluatierapport is als bijlage toegevoegd. De raadsbrief wordt door
het college aangeboden aan de raad; de evaluatie maakt onderdeel uit van de
kaders voor de inkoop specialistische jeugdhulp.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-100406 - 247622
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 29 oktober 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 29 oktober 2019 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

