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Status 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 Z-18-064635 - 229535 

Onderwerp Meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het rapport " Biodivers en duurzaam Teylingen" vast te stellen. 
2. De bijgevoegde beantwoording van de bijgevoegde raadsbrief " meer 

groen in de woonwijken, dorpscentra en -entrees"  vast te stellen.   

Samenvatting Tijdens de raad van 8 november 2018 is door de fracties van D66 en CDA 
de motie " meer groen in de woonwijken, dorpscentra en -entrees " ingediend en 
aangenomen. In deze motie worden er een drietal vragen gesteld aan het 
college van Burgemeester en wethouders. Deze vragen richten zich op  
meer vergroening van nieuwe en bestaande woonwijken, de dorpscentra en 
entrees in Teylingen en waarbij extra aandacht gevraagd 
wordt voor verduurzaming, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-089467 - 250461 

Onderwerp Starten bestemmingsplanprocedure ontwerpbestemmingsplan "Poelweg 2a, 
Warmond" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de beantwoording van de vooroverlegreacties vast te stellen; 
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Poelweg 2a, 

Warmond" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2019WAR10028-
ON01 te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen, 
nadat de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer is gesloten; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake starten bestemmingsplanprocedure 
ontwerpbestemmingsplan "Poelweg 2a, Warmond" vast te stellen en 
aan de Commissie Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting Op 9 juli 2019 heeft het college in mandaat besloten om in principe 
medewerking te verlenen aan het realiseren van een aanbouw bij een 
Rijksmonument op de locatie Poelweg 2a in Warmond. Hiertoe dient het 
bestaande niet in gebruik genomen bouwvlak naast de woning te worden 
verwijderd, zodat op deze locatie geen nieuwe vrijstaande woning kan worden 
gerealiseerd. Om de aanbouw mogelijk te kunnen maken, wordt het bouwvlak 
van het Rijksmonument uitgebreid. 
 
Het plangebied valt binnen bestemmingsplan "Kom Warmond 2009". Volgens dit 
bestemmingsplan is het in de huidige situatie niet toegestaan om op de 
gewenste locatie een aanbouw bij het Rijksmonument te realiseren. Om het 
verwijderen van het bouwvlak en de nieuwe aanbouw bij het Rijksmonument 
mogelijk te kunnen maken, is een herziening van bestemmingsplan "Kom 
Warmond 2009" voor dit perceel noodzakelijk. 
 
Op 6 augustus 2019 heeft het college besloten om de procedure voor het 
voorontwerpbestemmingsplan te starten door het voorontwerpbestemmingsplan 
ter inzage te leggen voor inspraak en het vooroverleg met de wettelijke 
overlegpartners. Het vooroverleg en de inspraakperiode hebben plaatsgevonden 
van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019. Er zijn enkele 



vooroverlegreacties ingediend en geen inspraakreacties ontvangen. Naar 
aanleiding van de vooroverlegreacties is de toelichting tekstueel aangepast. Het 
ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. 
 
Besloten wordt om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Poelweg 
2a, Warmond" te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen 
en de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081693 - 250666 

Onderwerp Onderzoek naar de mening van inwoners over een vuurwerkverbod en 
vuurwerkvrije zones 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage over het 
vuurwerkonderzoek. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het vuurwerkonderzoek en de bekendheid 
met vuurwerkvrije zones, vast te stellen. 
 
  

Samenvatting In de raadscommissie van 13 februari 2019 is er een debat geweest over een 
mogelijk vuurwerkverbod in de gemeente Teylingen. Door het college is 
toegezegd een onderzoek uit te voeren om de mening van inwoners over een 
vuurwerkverbod te peilen en de bekendheid met een uitbreiding van de 
bestaande vuurwerkvrije zones.  Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 
2 september 2019 t/m 22 september 2019.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103319 - 251178 

Onderwerp Financiële kaderstelling 2021 Verbonden partijen regio Hollands-Midden 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving 
aan te nemen; 
2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling ook van toepassing te 
verklaren voor de gemeenschappelijke regelingen ISD Bollenstreek, 
KDB/Maregroep en HLTsamen en deze regelingen hierover schriftelijk te 
informeren. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de 
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
kaderstelling geldt voor de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, 
RDOG, Veiligheidsregio en ODWH. Het college heeft besloten de financiële 
kaderstelling ook van toepassing te verklaren voor de gemeenschappelijke 
regelingen ISD Bollenstreek, KDB/Maregroep en HLTsamen. De financiële 
kaderstelling geeft onder andere richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102952 - 252157 

Onderwerp Advies Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met  de adviezen (bijlage 1) over de  agendapunten van de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 29 november 2019 in de gemeente 
Nieuwegein. 

Samenvatting Op 29 november 2019 is er een BALV van de VNG. De complete set 
vergaderstukken is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd. Bijgevoegd als bijlage 1 
zijn de adviezen over de verschillende agendapunten. Op de agenda staat onder 



andere: het klimaatakkoord, verantwoording uitvoering moties van de ALV van 5 
juni 2019, aanvulling raamovereenkomst verpakkingen, VNG prioriteiten 2020, 
Principes Digitale Samenleving en de arbeidsvoorwaarden onderkant 
arbeidsmarkt . Over het agendapunt klimaatakkoord  is het advies al voorgelegd 
in de collegevergadering van 19 november 2019 (raadsbrief). Geadviseerd wordt 
in te stemmen met de adviezen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102859 - 254057 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 19 november 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 19 november 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


