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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-17-028901 - 130103 

Onderwerp Gebiedsgericht werken Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het concept sociaaleconomisch profiel van de 
Duin- en Bollenstreek (kengetallen, opgaven en ambities). 

2. Akkoord te gaan met de vervolgstappen in het proces om te komen 
tot gebiedsgericht werken. 

3. Een portefeuillehouder aan te wijzen die samen met de burgemeester 
op 18 september het bezoek in Bollen-6-verband voorbereidt. 

Samenvatting Op 9 oktober is een werkbezoek van gedeputeerde staten georganiseerd aan de 
Duin- en Bollenstreek. Onderwerp op de agenda is het gebiedsgericht werken. 
Dit bezoek wordt gezien als het startpunt van het vervolg van het gebiedsgericht 
werken en het moment om te spreken over de uitgangspunten hiervoor. Met dit 
besluit stemt u in met de voorbereiding hiervoor en het vervolgproces na 9 
oktober. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-055653 - 131744 

Onderwerp Wijzigen ligplaatsen locatie Industriekade Sassenheim 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het aanwijzingsbesluit van 17 februari 2015 te wijzigen door de 
gewaarmerkte tekening over het aanwijzen van ligplaatsen voor 
pleziervaartuigen aan de Industriekade in Sassenheim (met het 
nummer GWE2012054-L) te vervangen door de gewaarmerkte 
tekening met het nummer GWE2012054-L d.d. 27-08-2018. 

Samenvatting Op 8 april 2014 heeft het college besloten om voor de kern Sassenheim 
gedeelten van het openbaar water aan te wijzen om met een pleziervaartuig een 
ligplaats in te nemen. Voor de ligplaatsen aan de Industriekade in Sassenheim, 
bestemd voor de wat grotere pleziervaartuigen (lengte tot maximaal 10 meter), 
was er een wachtlijst. Na herinrichting zijn het aantal ligplaatsen op deze locatie 
uitgebreid (van 12 naar 21). De vergunninghouders hebben de ligplaatsen reeds 
ingenomen, echter dient het aanwijzingsbesluit hierop nog wel te worden 
aangepast. In dit advies wordt u voorgesteld om de aangewezen ligplaatsen 
voor pleziervaartuigen in Sassenheim te wijzigen. Dit kan door de tekening van 
de Industriekade in het aanwijzingsbesluit van 17 februari 2015 te vervangen 
door een nieuwe tekening van de aanmeerplaatsen op deze locatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-055598 - 133482 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen inzake vervanging kozijnen Clustergebouw Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van CDA inzake 
het project vervanging kozijnen Clustergebouw Voorhout. 
2. Wethouder Arno van Kempen te machtigen aanpassingen aan te brengen in 
de beantwoording van de vragen in verband met c.q. als gevolg van de 
voortgang van het project. 
  

Samenvatting Raadslid R. Wietsma (CDA) heeft naar aanleiding van het project vervanging 
kozijnen Clustergebouw Voorhout schriftelijke vragen gesteld. Met bijgaande 
beantwoording voldoen wij aan zijn verzoek. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-055857 - 133569 

Onderwerp Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen inzake Vervanging kozijnen 
Clustergebouw Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van CU inzake het 
project vervanging kozijnen Clustergebouw Voorhout. 
2. Wethouder Arno van Kempen te machtigen aanpassingen aan te brengen in 
de beantwoording van de vragen in verband met c.q. als gevolg van de 
voortgang van het project. 

Samenvatting Raadslid F. Nederstigt (CU) heeft naar aanleiding van het project vervanging 
kozijnen Clustergebouw Voorhout schriftelijke vragen gesteld. Met bijgaande 
beantwoording voldoen wij aan zijn verzoek.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056358 - 134299 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 september 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W van 4 september 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


