
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2 oktober 2018 

VAN TEYLINGEN  
 
 
 

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-18-050912 - 121408 
 

Onderwerp Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 
 

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

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van      1. Voor te nemen om over te gaan tot oprichting van de stichting Greenport 

burgemeester en wethouders      Duin- en Bollenstreek.  
besluit 

2. Alvorens tot oprichting over te gaan de gemeenteraad in de gelegenheid te 

stellen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over uw voornemen, 

conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet. 
 

Samenvatting Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van 

sierteeltondernemers in de Duin- en Bollenstreek zijn de colleges van de Duin-

en Bollenstreek voornemens de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek op te 

richten. Naast het feit dat andere Greenports in Nederland ook als stichting zijn 

georganiseerd, zijn er de volgende voordelen aan het oprichten van een 

stichting:  
- een meer aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere organisaties; 

- betere aansluiting bij de markt, kennis en talent; 

- professionalisering van de bestaande werkwijze; 

- het vormt een nadere uitwerking van het Flowerscience programma; 

- zorgt voor regie op en transparantie van investeringen van overheden en 

derden. 
 

Inhoudelijk wordt de stichting verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere 

ontwikkeling van het meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 

2017 - 2020. De stichting gaat zich met name inzetten voor het uitvoeren van 

de programmalijnen Governance en organisatie; Kennis en innovatie via 

Flowerscience; Onderwijs en Arbeidsmarkt via het Groen Onderwijscentrum en 

Positioneren. Naast economische ontwikkeling is behoud van de landschappelijke 

kwaliteit een belangrijk doel. 
 

Het college is voornemens in te stemmen met de oprichting van deze stichting 

en legt dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad. 

Nadat de eventuele wensen en bedenkingen zijn verwerkt kan het 

daadwerkelijke besluit tot oprichting van de stichting worden genomen. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-049994 - 121781 
 

Onderwerp Verhuur schoolgebouw de Achtbaan 
 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 
 

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van      1. Toestemming te geven aan Stichting OBODB om in basisschool de Achtbaan, 

burgemeester en wethouders      locatie Distelweg, één lokaal te verhuren aan stichting de 3kernen.  
besluit 

 
Samenvatting De gemeente Teylingen heeft een verzoek gehad betreffende verhuur van een 

schoolgebouw in Voorhout. . Stichting OBODB heeft gevraagd of zij één 

leegstaand lokaal mag verhuren aan Stichting de 3kernen. Voorgesteld wordt 

voor deze activiteit toestemming te geven. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

 

Zaak / doc nr  Z-18-053213 - 125408 

Onderwerp  Subsidie Jacoba van Beierenfonds 2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM Informatiecentrum 

Het College van  1. Een verlenging van de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Teylingen 

burgemeester en wethouders  en stichting Lokaal Fonds Teylingen, Jacoba van Beierenfonds te ondertekenen 

besluit  voor de periode van januari 2019 tot en met december 2022. 
  2. De gemeentelijke bijdrage aan het Jacoba van Beierenfonds te verhogen van 

  € 20.000 naar € 25.000 per jaar. 

Samenvatting  In het evaluatiegesprek van 28 maart 2018, waarbij het bestuur van het Jacoba 
  van BeierenFonds en wethouder Van Kempen aanwezig waren, is 
  geconstateerd dat het fonds goed functioneert op het vlak van de inrichting van 
  de organisatie, de samenwerking en de besteding en beoordeling van de 
  projecten. Het fonds wordt vaak gevraagd om bij bijeenkomsten te spreken en 
  uitleg te geven over haar werkzaamheden op lokaal niveau en fungeert als 
  voorbeeld. 
  Er is een wederzijds vertrouwen uitgesproken voor een verlenging van de 
  samenwerking voor 4 jaar. 
  Tevens is door het Fonds aangegeven dat de aanvragen en 
  werkzaamheden inzake de projectaanvragen, -beoordeling en toekenning van 
  subsidies aanmerkelijk meer tijd vragen dan voorzien. Daarom is door het 
  Fonds een verzoek geplaatst voor financiële ondersteuning van de 
  projectmedewerker. Dit om de toegenomen stroom van aanvragen goed te 
  begeleiden en de continuïteit ervan zeker te stellen. Hiervoor verzoekt het 

  Fonds een bedrag van € 5.000 interne kosten per jaar. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028147 - 128968 

 
 

Onderwerp  Voortgangsrapportage eerste helft 2018 EBDB 

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

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Kennis te nemen van de door de stichting Economic Board Duin- en 

burgemeester en wethouders  Bollenstreek opgestelde en vastgestelde ‘Voortgangsrapportage eerste 

besluit  helft 2018’, het jaarplan 2019 en de begroting 2019 
  2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen, en deze samen met de 
  ‘Voortgangsrapportage eerste helft 2018’ ter informatie aan de raad te 

  sturen 

Samenvatting  De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente de 
  voortgangsrapportage over de eerste zes maanden aan. Daarnaast heeft de 
  stichting een jaarplan 2019 en een bijbehorende begroting op- en vastgesteld. 
  Op basis van laatstgenoemde zal een ‘Overeenkomst Besteding 
  Exploitatiebijdrage Business Cases 2019’ opgesteld worden, waarna deze ter 
  vaststelling aan het college wordt voorgelegd. Deze stap is onderdeel van de 
  eerder gemaakte afspraken, waarbij de eerder toegekende middelen op basis 
  van een jaarlijks vast te stellen overeenkomst vrijgegeven worden. 
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de aangeboden documenten, en de 
  voortgangsrapportage ter informatie door te leiden naar de gemeenteraad, 

  vergezeld met een context-schetsende raadsbrief. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-056229 - 132342 

 
 

Onderwerp  Verkoop gemeentelijke woningen 

Portefeuillehouder  Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. De gemeentelijke woningen Beukenrode 170 te Voorhout en Kloosterwei 8 te 

burgemeester en wethouders  Warmond in de verkoop te brengen. 

besluit  2. De raad via bijgaande raadsbrief van het besluit in kennis te stellen. 

Samenvatting  Medio 2016 heeft de raad een besluit genomen over de versnelde huisvesting 
  van statushouders. Om de druk op de sociale woningmarkt niet verder te 

  verhogen werd o.m. besloten om maximaal 15 woningen aan te kopen. Zeven 
   



  woningen zijn aangekocht waarvan er inmiddels twee zijn verkocht in 2017. 
  Met het in de verkoop brengen van de voorgestelde woningen wordt de 
  huisvesting voor statushouders verder afgebouwd en afgestemd op de 
  daadwerkelijke huisvestingsbehoefte conform de actuele taakstelling. Ook wordt 
  hiermee voldaan aan de beleidslijn om statushouders tijdelijk (maximaal 5 jaar) 

  te huisvesten in aangekochte vrije sector woningen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058473 - 137457 

 
 

Onderwerp  Programmabegroting 2019-2022 

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

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De raad voor te stellen: 
burgemeester en wethouders  

1. De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen; besluit  

  2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022 zoals 
  opgenomen in de financiële begroting; 
  3. Het negatief begrotingsresultaat van € 652.000 te dekken door middel 
  van een onttrekking uit de algemene reserve; 

  4. Begrotingswijziging 1 vast te stellen. 

Samenvatting  De raad heeft op basis van de Gemeentewet het budgetrecht. Via de 
  programmabegroting autoriseert de raad het college om uitgaven te doen ter 
  hoogte van de in de begroting opgenomen bedragen en alloceert de middelen. 
  De Programmabegroting 2019-2022 is een verdere uitwerking van de Kadernota 
  2019 die de raad op 28 juni jl. heeft vastgesteld. Verder is de financiële 
  vertaling van het collegewerkprogramma in de programmabegroting 

  opgenomen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-005396 - 138824 

 
 

Onderwerp  Agenderingsvoorstel Commissie DEB 17 oktober - presentatie (video) Ruïne van 

  Teylingen 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel voor de vergadering van de 

burgemeester en wethouders 
 

 

commissie DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur) van 17 oktober 2018. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Doel van de agendering is om de raad te informeren over de stappen die eerder 
  door de gemeente zijn genomen om te komen tot een ontwikkeling voor de 
  Ruïne. Verder zal een toelichting worden gegeven op de nu voorgenomen 
  stappen in participatie en aanpak om te komen tot inhoudelijke bespreking van 
  de globale visie in het voorjaar van 2019. Dit kan gebeuren nadat het voorstel 
  tot opheffen van de geheimhouding op het raadsvoorstel uit 2017 met 

  bijbehorende stukken door de raad is behandeld. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058383 - 139270 

 
 

Onderwerp  Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 25 september 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
de concept openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 25 september 2018 

burgemeester en wethouders 
 

 

vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



Zaak / doc nr  Z-18-058383 - 139272 

Onderwerp  Uitnodigingen B&W Teylingen 2 oktober 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
Uitnodiging Start Strontrace in Workum op 22 oktober 2018: Vka. Wethouder 

burgemeester en wethouders 
 

 

Van Kempen is aanwezig bij het keerpunt in Warmond op 23 oktober. 
besluit 

 
  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058383 - 139273 

 
 

Onderwerp  Persinformatie B&W Teylingen 2 oktober 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders   

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058383 - 139281 

 
 

Onderwerp  Ingekomen stukken B&W Teylingen 2 oktober 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders   

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-057501 - 139290 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen: inzicht in klachten over regiotaxi 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen met nummer 

burgemeester en wethouders  2018-36 met als onderwerp Inzicht in klachten regiotaxi. 

besluit   

Samenvatting  Op 4 september 2018 heeft Sandra Jasperse (Trilokaal) schriftelijke vragen 
  gesteld aan het college over 'Inzicht in klachten over regiotaxi'. 

  Er is verzocht om schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


