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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
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Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-19-076832 - 185694
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
- kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel VRHM 2020-2023;
- kennis te nemen van de Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023;
- bijgesloten brief aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin het bestuur
wordt verzocht :
 zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten
op de vier voorgestelde onderwerpen: (1) klimaatadaptatie, (2)
energietransitie, (3) continuïteit en (4) cybercrime, en,
 de in onze eigen gemeente van toepassing zijnde lokale
aandachtspunten uit het concept Regionaal Risicoprofiel: verstoringen
van de openbare orde (waaronder bij evenementen en Forensisch
Centrum Teylingereind), wegvervoer - en spoorwegvervoerincidenten,
ongevallen bij complexe branden, BRZO bedrijf Akzo Nobel en
overstromingen mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal
Beleidsplan 2020-2023, vast te stellen.

Samenvatting

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de
veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd, op basis van het concept
regionaal risicoprofiel, haar lokale wensen en aandachtspunten kenbaar te
maken voor het nog op te stellen regionaal beleidsplan van de
veiligheidsregio. Uit het nieuwe concept risicoprofiel komen vier thema's naar
voren die een plek krijgen in het nieuwe beleidsplan: klimaatadaptatie,
energietransitie, continuïteit en cybersecurity. De inspanningen op deze thema's
worden nader uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan. De overige ontwikkelingen
op de taakvelden van de veiligheidsregio zijn bondig toegelicht in de
kadernotitie. Hierin komt naar voren dat integraliteit op het gebied van
risicomanagement, het versterken van de informatiepositie, bredere
inzetbaarheid en het versterken van de verbinding tussen gemeenten en de
veiligheidsregio centraal staat.
Aandachtspunten Teylingen
Teylingen is gelegen tussen een snelweg, diverse provinciale wegen en heeft
twee treinstations. Verder is er in Sassenheim een BRZO bedrijf (Besluit risico’s
zware ongevallen 2015) gevestigd en vinden er jaarlijks grote evenementen,
waaronder Bloemencorso plaats. Dit kan tot een verhoogd risico leiden op
verstoringen van de openbare orde. Daarnaast is er in de regio en ook in
Teylingen sprake van illegale kamerverhuur en wonen senioren en minder
zelfredzame personen langer zelfstandig waardoor ook het risico op ongevallen
bij complexe branden in onze gemeente een aandachtspunt is. In Teylingen
hebben we hier al aandacht voor en zijn al behoorlijk wat maatregelen getroffen
om risico's te beperken en het bewustzijn te vergroten. Dit komt ook tot uiting
in ons beleid. Tot slot ligt Teylingen binnen Dijkring 14 waardoor ook het risico
op overstromingen is meegenomen. De kans hierop is onwaarschijnlijk, echter is
de impact hiervan catastrofaal. Risico’s als een ziektegolf, uitval van de
energievoorziening, telecommunicatie en een bedreiging van de volksgezondheid
kunnen in elke gemeente of zelfs in elk deel van Nederland voorkomen. Dus ook
in Teylingen. Sommige risico’s zijn voor Teylingen minder relevant, zoals de
kans op een natuurbrand (duinbrand). Gelet op onze ligging is de kans hierop
klein.
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Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-060722 - 185905
Verordening gegevensverstrekking basistregistratie personen (BRP) 2019
Teylingen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Juridische Zaken
De raad voor te stellen:
1. de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)
2019 Teylingen vast te stellen; en gelijktijdig
2. de Verordening basisregistratie personen (BRP) in te trekken.
De gemeenteraad heeft als taak om binnen de landelijke wettelijke kaders in een
verordening vast te leggen aan wie persoonsgegevens mogen worden
verstrekt. De ontwikkeling van de ambtelijke organisatie maakt actualisatie van
de regels voor verstrekkingen noodzakelijk. De Autoriteit persoonsgegevens
adviseert om de noodzaak van het verstrekken van gegevens aan derden
periodiek te evalueren. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de landelijke
standaarden en maatschappelijke ontwikkelingen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-059379 - 187593
Vaststelling bestemmingsplan Passantenhaven bij station Sassenheim
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming
De gemeenteraad voor te stellen:
1: De Nota van wijzigingen 'ontwerpbestemmingsplan Passantenhaven bij
station Sassenheim' vast te stellen.
2: Het bestemmingsplan 'Passantenhaven bij station Sassenheim' met de
digitale planidentificatie NL.IMRO.1525.BP2018TEY01052-VA01 gewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Op 29 januari 2019 hebt u ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
'Passantenhaven bij station Sassenheim'. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Er zijn wel een
aantal ambtshalve aanpassingen gedaan ter verbetering van het plan.
Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan
'Passantenhaven bij station Sassenheim' gewijzigd vast te stellen ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-068958 - 191700
Verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
Het raadsvoorstel met de volgende beslispunt voor te leggen aan de raad:
De verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019 vast te stellen.
Met de vaststelling van de nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt
gerealiseerd dat het vervoer naar onderwijs-zorgarrangementen in de regio
mogelijk kan worden gemaakt binnen de kaders van de verordening. Daarnaast
wordt de wens uit het raadsakkoord om de verordening uit te breiden voor
schrijnende gevallen ingewilligd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-079237 - 191955
Ontwerp Uitwerkingsplan Overteylingen Oost, Sassenheim
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De 'Overlegnota Uitwerkingsplan Overteylingen Oost,
Sassenheim' vast te stellen.
2. Het ontwerp 'Uitwerkingsplan Overteylingen Oost, Sassenheim' met
identificatiecode NL.IMRO .15250000SAS05012-ON01 vast te stellen
en de uitwerkingsprocedure te starten door het uitwerkingsplan ter
inzage te leggen.
3. De commissie Ruimte over dit besluit te informeren conform bijgaande
raadsbrief 'Ontwerp Uitwerkingsplan Overteylingen Oost, Sassenheim'.

Samenvatting

Het ontwerpuitwerkingsplan maakt de realisatie van circa 105 woningen
met bijbehorende infrastructuur mogelijk in het nog te ontwikkelen gedeelte van
de woonwijk Overteylingen dat globaal wordt begrensd door de Carolus
Clusiuslaan, Hoofdstraat, woonservicecentrum Sassembourg en de
Drietanderlaan. Het ontwerpuitwerkingsplan vindt een planologische grondslag
in het door de raad in 2008 vastgestelde bestemmingsplan Overteylingen,
waarin aan dit gebied te bestemming 'Uit te werken woongebied is toegekend.
Naast de circa 105 woningen in het uit te werken gebied zijn 26 walwoningen
voorzien, die al positief bestemd waren in het bestemmingsplan Overteylingen
van 2008. De totale ontwikkeling betreft dus ruim 130 woningen. Het
uitwerkingsplan voldoet aan de in het bestemmingsplan gestelde
randvoorwaarden. Het plan beantwoordt daarnaast aan belangrijke
gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van wonen en duurzaamheid. Met de
realisatie van het plan kan de woonwijk Overteylingen worden afgerond,
inclusief de verkeersontsluiting op de Hoofdstraat. Het college besluit de
overlegnota met de beantwoording van de overlegreacties van de instanties vast
te stellen en het ontwerpuitwerkingsplan vast te stellen en in procedure
te brengen. Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wordt
gelijktijdig ter inzage gelegd door de Omgevingsdienst West-Holland.
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Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073262 - 192653
Raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Juridische Zaken
Stel de raad voor zienswijzen uit te brengen op de begrotingen voor 2020 van
de gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig bijgevoegde
raadsvoorstellen.
Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de
gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke
regelingen, worden de begrotingen voor 2020 voorgelegd voor zienswijzen aan
de raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel
opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is
verwoord.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-068979 - 192668
OpiniÃ«rend raadsvoorstel huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin de
raad wordt voorgesteld om zijn zienswijze aan het college mee te
geven voor de beoordeling van initiatieven voor het realiseren van
tijdelijke huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten in Teylingen.
Al geruime tijd hebben we in de Bollenstreek te maken met problemen rondom
huisvesting van arbeidsmigranten. Hun betekenis voor de lokale economie is
groot en veel bedrijven kunnen niet of nauwelijks meer zonder hen.
Uitzendbureaus en bedrijven voelen zich vaak wel verantwoordelijk voor de
huisvesting en geven aan onvoldoende gemeentelijke medewerking te ervaren
voor het realiseren van huisvestingsplekken. Dit geeft in toenemende mate
spanningen. De aantallen te huisvesten arbeidsmigranten zijn fors en het vinden
van huisvesting-/logiesmogelijkheden is een enorme uitdaging. Uitzendbureaus

en bedrijven kopen huizen in woonkernen op voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Dit leidt tot verdringingseffecten op de toch al krappe
woningmarkt en tot illegale situaties, zowel in de bebouwde kom als in het
buitengebied. Verder zorgt deze huisvesting in toenemende mate voor overlast.
Gezien deze ongewenste consequenties en de in 2013 beschreven taakstelling
voor de gemeente (zie verder onder ‘Context/beleid’ in bijgaand raadsvoorstel)
kan gesteld worden dat er dringend behoefte is aan extra logiesplekken voor
arbeidsmigranten. De gemeente krijgt ook steeds vaker verzoeken om
(tijdelijke) bouwmogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In
2018 heeft het college de beleidsregels 'ruimtelijke randvoorwaarden
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek'
vastgesteld. Gebleken is dat deze beleidsregel op korte termijn onvoldoende
mogelijkheden biedt voor de opgave die er ligt en voornoemde verzoeken niet in
de beleidsregel passen.
Over de precieze aantallen die nodig zijn is nog wel enige onduidelijkheid, maar
in 2013 werd binnen Holland Rijnland al uitgegaan van 4.250 extra
logiesmogelijkheden. In bijgaand opiniërend raadsvoorstel wordt aangegeven
dat we zullen moeten nagaan wat we daar als Teylingen aan willen bijdragen,
maar het een feit is dat er ook voor onze gemeente enkele honderden
logiesmogelijkheden nodig zijn. Besloten wordt de gemeenteraad te vragen om
een zienswijze ten aanzien van huisvestingsmogelijkheden
van arbeidsmigranten, voor het beoordelen van de initiatieven voor het
realiseren van tijdelijke huisvestingsplekken. In het voorstel geeft het college
zijn voorkeur ten aanzien van locatiekeuze, grootte complex, mix van
doelgroepen en verplichting locatie wonen/werken aan.
Recentelijk is een ambtelijke werkgroep (voor HLT-gemeenten) gestart om
knelpunten en oplossingen ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten in
breder perspectief in kaart te brengen. Het gaat hierbij dan tevens om zaken
zoals ondermijning, verbetering van registratie en integratie. Deze bredere
aanpak vergt echter tijd. Gelet op de urgente behoefte wil het college
vooruitlopend op het resultaat van de werkgroep, in overleg met de
gemeenteraad de mogelijkheden verkennen om snel nieuwe huisvestingsplekken
te realiseren.
Besluit
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Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-079697 - 194405
Omgevingsanalyse Teylingen
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De raad voor te stellen in te stemmen met het uitvoeren door een extern bureau
van een omgevingsanalyse met als onderzoeksvraag:
"Voer een brede omgevingsanalyse uit naar ontwikkelingen en trends die inzicht
geeft in de bestuurskracht van de gemeente Teylingen. Geef aan of die
bestuurskracht geschikt is voor de huidige taken en toekomstige ontwikkelingen
en of Teylingen daarmee optimale regie heeft over haar eigen toekomst. Ga uit
van een periode van 5 á 10 jaar. Stel de publieke waarde centraal".

Samenvatting

In het raadsprogramma “Vitaal Teylingen” staat: “Wij staan voor een
daadkrachtig, actief en modern bestuur. Voor een betrokken gemeente die
flexibel, deskundig en tijdig inspeelt op vragen van inwoners en ondernemers.
Die aansluit bij trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Of dat nu op het
gebied van bestuur, beleid of manier van communiceren is. Daarom doen we
een (bestuurlijke) omgevingsanalyse.”
In het raadsvoorstel wordt toegelicht op welke wijze het college dit wil gaan
doen en met welke onderzoeksopdracht.

Besluit
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Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-080340 - 194918
Presentatie Maregroep en SPW
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Het Presidium van de gemeenteraad voor te stellen een presentatie over de
Maregroep en Servicepunt Werk te agenderen voor de vergadering van de
commissie Welzijn van 20 mei a.s.
De Maregroep heeft de transitie ingezet van Wsw-bedrijf naar een breed reintegratiebedrijf. Interne herstructurering heeft plaatsgevonden. Bij de

Maregroep komen nieuwe doelgroepen binnen, zoals statushouders, VSO-PRO
leerlingen, de doelgroep beschut werk. De aansturing van het Servicepunt Werk
(SPW) is ondergebracht bij de GR KDB. Het klantenbestand van het SPW heeft
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarop de expertise en kwaliteit van
de uitvoering moet worden aangepast. Beide onderdelen van de GR KDB
ontwikkelen zich als netwerkorganisatie en zoeken de samenwerking met lokale
en regionale partijen in het sociaal domein.
Besluit
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Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-080584 - 195807
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 23 april 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 23 april 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

