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

Status

23 april 2019

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-065567 - 165023
Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023 gemeente Teylingen
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het bijgaande “Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023”
vast te stellen.
2. Een voorziening civiele kunstwerken in te stellen.
3. Tijdelijk € 555.000,- te storten in de voorziening civiele kunstwerken
ten laste van de algemene reserve en vanaf 2023 dit geleidelijk terug
te storten in de algemene reserve. Dit in de begroting 2020-2023
vanaf 2023 te verwerken.
Het budget voor onderhoud van civiele kunstwerken te verlagen met €
75.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

Om het beheer van de civiele kunstwerken op orde te hebben is de behoefte
ontstaan een beleid door de Raad vast te laten stellen, waarmee de keuzes voor
het veilig functioneren, het in standhouden van civiele kunstwerken (met name
bruggen) en de benodigde financiële middelen worden vastgelegd.
Samen met adviesbureau Nebest is daarom het "Beheerbeleidsplan civiele
kunstwerken 2019-2023 opgesteld". Dit plan omvat kaders voor de borging van
het juiste onderhoudsniveau en inzicht in de benodigde financiële middelen om
het beheer van de civiele kunstwerken de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren.
Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd
functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk
kader.
De gemeentelijke kaders en de gemeentelijke visie, verwoord in het
collegeakkoord, zijn meegenomen in dit plan als het gaat om de mate van
uitstraling, het vervangingsbeleid, keuzes van materialen,
duurzaamheid en participatie.
De kosten voor onderhoud bedragen de komende 5 jaar gemiddeld € 340.000,per jaar en de vervangingsinvesteringen € 260.000 per jaar.
De Raad is het orgaan dat beleid vaststelt.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-17-007928 - 179616
Start procedure ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied Teylingen
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming
1. Bijgaande "Inspraak- en overlegnota voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Teylingen, 1e herziening" vast te stellen.
2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Teylingen, 1e herziening met identificatienummer
NL.IMRO.1525.BP2016TEY01038-ON01 te starten door bijgaand
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.
3. de raadscommissie Ruimte in kennis te stellen van dit besluit door
middel van bijgaande raadsbrief.
Op 30 april 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied
Teylingen vastgesteld. De doelstelling van één uniform, actueel en digitaal

bestemmingsplan voor het buitengebied was hiermee behaald. Van een aantal
onderwerpen was echter nog onvoldoende informatie beschikbaar zodat deze
niet zijn meegenomen in het vastgestelde bestemmingsplan. In het
vaststellingsbesluit van april 2015 is aangegeven dat in vervolg op het
vastgestelde bestemmingsplan een zogenaamd 'veegplan' wordt opgesteld
waarin deze onderwerpen worden meegenomen. Op 16 mei 2017 heeft het
college voor dit veegplan, genaamd 'bestemmingsplan Buitengebied Teylingen,
1e herziening' een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De voornoemde
uitgangspunten zijn verwerkt in een voorontwerpbestemmingsplan. Op 27 maart
2018 heeft het college besloten om dit voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Teylingen, 1e herziening ter inzage te leggen voor inspraak en het
wettelijke vooroverleg te starten.
In de periode van 12 april tot en met 23 mei 2018 heeft het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn acht
vooroverlegreacties en 37 inspraakreacties ingebracht. Deze reacties zijn
samengevat in een vooroverleg- en inspraaknota. Deze nota is als bijlage
toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de
vooroverleg- en inspraakreacties is het bestemmingsplan op een aantal punten
aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed.
Besloten wordt om in te stemmen met het starten van de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Teylingen, 1e herziening.
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075223 - 181211
Straatnaamgeving Noordelijke Randweg
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Planvorming
de volgende namen vast te stellen voor de betreffende bruggen:
 De naam 'Bollenbrug' aan de brug voor auto en fiets over de
Trekvaart;
 De naam 'Trekvaartbrug' aan de fietsbrug over de Trekvaart;
 De naam 'Spoorlaanbrug' aan de fietsbrug over de verdiepte weg.
Een en ander conform de bijgaande situatietekening. Ook stellen wij voor om,
conform beleid, voor de nieuwe spoorondergang en de nieuwe fietstunnel geen
naam vast te stellen.

Samenvatting

Op dit moment wordt gewerkt aan de Noordelijke Randweg. Hierin worden twee
nieuwe fietsbruggen en een brug voor auto en fiets aangelegd die van een naam
moeten worden voorzien. Er is een flexibele straatnaamgevingscommissie bijeen
geweest. Na afloop van de straatnaamgevingscommissie is er nog besloten om
een van de namen te wijzigen van 'Boekhorstbrug' naar 'Spoorlaanbrug'. Er is
daarmee unaniem gekozen voor de volgende namen:
 De naam 'Bollenbrug' aan de brug voor auto en fiets over de
Trekvaart;
 De naam 'Trekvaartbrug' aan de fietsbrug over de Trekvaart;
 De naam 'Spoorlaanbrug' aan de fietsbrug over de verdiepte weg.
Een en ander conform de bijgaande situatietekening. Ook stellen wij voor om,
conform beleid, voor de nieuwe spoorondergang en de nieuwe fietstunnel geen
naam vast te stellen. Besloten wordt de genoemde namen vast te stellen.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075455 - 187970
Huisvesting Volksuniversiteit Teylingen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
 Een subsidie van maximaal € 24.400,- (dekking t.l.v. budget huur
Agneshove) te verlenen aan de Volksuniversiteit Teylingen ter dekking
van de huurlasten van de begane grond aan de Agneshove 89 te
Voorhout voor de huurperiode van 1 oktober 2019 - 1 oktober 2020
en de hiervoor benodigde waarborgsom.
De gemeente heeft de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte aan de
Agneshove 87-89 opgezegd, waarmee de huurovereenkomst eindigt per 1
oktober 2019. De Volksuniversiteit (VU) Teylingen heeft aangegeven interesse
te hebben het gebruik van de locatie Agneshove te continueren. De VU heeft
aangegeven op basis van hun begroting niet te beschikken over voldoende

middelen om de kosten van de accommodatie behoefte te financieren. Zonder
gemeentelijke steun zullen zij hun activiteiten in Agneshove moeten beëindigen.
Om die reden wordt het college verzocht een subsidie te verlenen ter dekking
van de huurlasten en waarborgsom.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-076305 - 188945
Beantwoording schriftelijke vragen CDA met als onderwerp 'Vertraging van de
uitvoering van het herinrichtingsplan sport- en recreatiepark Elsgeest in
Voorhout'.
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De beantwoording op de schriftelijke vragen van de CDA-fractie met als
onderwerp 'Vertraging van de uitvoering van het herinrichtingsplan sport- en
recreatiepark Elsgeest in Voorhout', vast te stellen en de beantwoording aan de
gemeenteraad te sturen.

Samenvatting

De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan over de voortgang van
het herinrichtingsplan sport- en recreatiepark Elsgeest in Voorhout. De vragen
hebben betrekking op de 'opgelopen vertraging' zoals deze is verwoord in het
raadsmemo 'stand van zaken herinrichting sport- en recreatiepark Elsgeest' van
8 maart 2019. Wij vragen u een besluit te nemen over de (concept)
beantwoording van deze vragen. U vindt de beantwoording in de bijlagen

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-078125 - 189126
Havenmeester en toezichthouder Koudenhoorn mei-sep 2019
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Voor 5 maanden een kracht voor toezicht op Koudenhoorn en de
inning van de havengelden in te huren.
2. De raad via de eerste voortgangsrapportage voor te stellen een
bedrag van €25.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van het
toezicht op Koudenhoorn.
Koudenhoorn trekt jaarlijks in de zomermaanden vele bezoekers. Er is ieder jaar
een roep om meer toezicht (brommers, geluidsoverlast, langliggers,
jeugdoverlast, vernielingen, etc.). Met de huidige boa-capaciteit en tijdelijke
inhuur van havenmeesters blijkt hier moeilijk in te voorzien. Afgelopen jaar is
daarom gebruik gemaakt van een tijdelijke kracht (6 u/d) van Flexteam security
B.V. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een structurele oplossing. Deze
zou vanaf 2020 in moeten gaan. Vandaar dat er dit jaar nogmaals wordt
voorgesteld om gebruik te maken van een tijdelijke kracht voor het toezicht op
Koudenhoorn en inning van de havengelden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-077147 - 189327
Toestemming vragen aan gemeenteraad voor 1e wijziging GR HLTsamen
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Juridische Zaken
1. De gemeenschappelijke regeling HLTsamen, onder voorbehoud van
toestemming van de gemeenteraad, te wijzigen zoals verwoord in het
wijzigingsbesluit in de bijlage.
2. De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling HLTsamen volgens het wijzigingsbesluit in de
bijlage.

Samenvatting

Besluit

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

Het bestuur van HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling HLTsamen
op een aantal punten aan te passen, vanwege verzoeken tot wijziging vanuit de
colleges en de werkorganisatie zelf. De wijzigingen hebben tot doel de regeling
in overeenstemming te brengen met de praktijk en in een aantal gevallen
efficiënter werken mogelijk te maken. De regeling kan worden gewijzigd door
unanieme besluitvorming door de colleges, na verkregen toestemming daartoe
van de raden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078511 - 190088
Uitvoeringsprogramma Energieakkoord Holland Rijnland 2019
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief 'Uitvoeringsprogramma Energieakkoord
Holland Rijnland 2019' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te
bieden.
In het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland hebben de zeventien partners,
waaronder de gemeente Teylingen, de ambitie vastgelegd om in 2050
energieneutraal en aardgasvrij te zijn.
Ook zijn er tussendoelen gesteld voor 2025. Om deze te behalen, stellen wij
ieder jaar een uitvoeringsprogramma op.
De projecten die we uitvoeren op Holland Rijnland niveau, dragen ook bij aan
het behalen van onze eigen ambitie om in 2030 volledig duurzaam te zijn.
Het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma beschrijft de resultaten die wij het
komend jaar binnen het Energieakkoord gaan realiseren.
Ook geeft het een doorkijk naar 2020, 2021 en 2022 en een inkijk in de
opgeleverde producten van 2016 tot en met 2018.
Wij willen het uitvoeringsprogramma graag met de raad delen, zodat zij op de
hoogte zijn van de projecten die wij op Holland Rijnland niveau uitvoeren.
Gedurende het jaar versturen wij ook verschillende nieuwsbrieven om de raden
op te hoogte te houden van de activiteiten binnen het Energieakkoord.

Besluit

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

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-078597 - 190368
Collegeverklaring Suwinet 2018
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Informatiebeleid en beheer
1. Kennis te nemen van het Auditrapport Suwinet Teylingen 2018
2. De Collegeverklaring Suwinet 2018 gemeente Teylingen vast te
stellen.
Net als vorig jaar, moeten we verantwoording afleggen, over de wijze waarop de
organisatie het gebruik van Suwinet heeft georganiseerd. Om dit onpartijdig te
laten vaststellen, is een externe auditpartij ingeschakeld. De auditor heeft onze
aanpak inmiddels als 'positief' beoordeeld. Het college van B en W kan nu
verklaren, dat voldaan wordt aan de (verplichte) beveiligingsnormen voor het
gebruik van Suwinet. Voor de tekst van de verklaring is gebruik gemaakt van
een voorgeschreven model. De verklaring dient ter verantwoording aan het
ministerie van SZW en kan ingezet worden bij de verantwoording aan de
gemeenteraad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078665 - 190578
Vaststellen Verordening erfgoedcommissie 2019
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De raad voor te stellen de Verordening Erfgoedcommissie Teylingen
2019 vast te stellen
2. De Regeling op de Monumentencommissie Teylingen 2010 in te

trekken.
Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

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

Besluit

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

De aanleiding voor het maken van een verordening voor de erfgoedcommissie is
het samenvoegen van de erfgoedcommissies van Hillegom, Lisse en Teylingen.
Met dit voorstel maken we regels voor de erfgoedcommissie van Hillegom, Lisse
en Teylingen. Daarmee willen we bereiken dat de erfgoedcommissie op een
gelijke en professionele manier de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen kan
adviseren. De inwoners gaan merken dat de gemeente haar erfgoed koestert en
daar zorgvuldig mee omgaat.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078683 - 190601
Wijziging Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand gemeente Teylingen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in plaats van een
variabele reiskostenvergoeding een vaste onkostenvergoeding van € 10,-- netto
per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap toe te kennen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019;
2. De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand gemeente Teylingen (1e wijziging) zoals opgenomen in de bijlage bij dit
voorstel, vast te stellen.
In uw vergadering van 22 mei 2018 heeft u besloten de Rechtspositieregeling
voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Teylingen
vast te stellen. Een onderdeel van deze regeling is de variabele
reiskostenvergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Voorgesteld wordt deze vergoeding om te zetten in een vaste
onkostenvergoeding.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078689 - 190990
Vaststellen Verordening tegenprestatie naar vermogen Teylingen 2019
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
2. De raad voor te stellen de Verordening tegenprestatie naar vermogen,
Participatiewet, IOAZ en IOAW Teylingen 2019 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek
2017.
Heeft iemand een bijstandsuitkering, dan moet hij of zij een maatschappelijk
nuttige activiteit als tegenprestatie verrichten. De gemeente moet daarover
regels opstellen in een verordening. Voorgesteld wordt een nieuwe verordening
tegenprestatie naar vermogen vast te stellen met meer mogelijkheden voor
maatwerk. In de nieuwe verordening is de doelgroep uitgebreid en duidelijker
omschreven, wordt de omvang van de tegenprestatie bepaald naar vermogen en
wordt de zoektermijn van klanten bekort om sneller dienstverlening te kunnen
bieden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078853 - 191059
Aanwijzingsbesluit en nadere regels voor ankeren en gemeentelijke ligplaatsen
Kagerplassen en omgeving.
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1.-Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit en de nadere regels voor het ankerverbod
vast te stellen.
2.-De bijgevoegde nadere regels voor de gemeentelijke ligplaatsen:
Koudenhoorn, park Groot Leerust, Zwanburgerpolder en Tengnagel vast te
stellen.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Met het vaststellen van enerzijds het aanwijzingsbesluit en de nadere regels
voor het ankerverbod en anderzijds de nadere regels voor de gemeentelijke
ligplaatsen op de Kagerplassen, wordt een recreatieve en veilige omgeving
nagestreefd. Dit zijn regels die er voor zorgen dat recreanten veilig en
gemakkelijk voor kortdurend verblijf terecht kunnen op de Kagerplassen en bij
de gemeentelijke ligplaatsen. Aanleiding om vorig jaar een ankerverbod in te
stellen was de steeds verder toenemende overlast van booteigenaren
die langdurig gebruik maakten van de gemeentelijke ligplaatsen en/of
groepsgewijs voor anker gingen. Met belanghebbenden is overleg geweest over
het opstellen van nadere regels. Regels die het mogelijk maken om op bepaalde
tijdstippen en op bepaalde locaties wel voor anker te kunnen gaan, als ook
regels voor het gebruik van de gemeentelijke ligplaatsen op de Kagerplassen.
Daarnaast worden er nadere regels voorgesteld voor het gebruik voor de
gemeentelijke ligplaatsen op Koudenhoorn, Zwanburgerpolder, de Tengnagel en
park Groot Leerust.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-078489 - 193884
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 16 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. 16 april 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078489 - 193897
Uitnodigingen

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. Gemeente Oegstgeest: Afscheid gemeentesecretaris Harro Leegstra op 21 mei
2019. Gemeentesecretaris Covers
2. Postduivenvereniging De Voorhouter: 70-jarig bestaan op 31 mei 2019.
Wethouder Van Kempen
3. Gilde De Zwarte Tulp: Haringparty op 13 juni 2019. Burgemeester
4. Stichting Oud Sassenheim: Uitreiking Restauratieprijs op 12 juli 2019.
Wethouder Van Kempen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

