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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-18-048406 - 113479 

Onderwerp Toekennen straatnaam Laurierhaag voor bouwplan Engelse Tuin in Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de straatnaam Laurierhaag toe te kennen aan de nieuw aan te leggen straat in 
het plan Engelse Tuin in Voorhout. 

Samenvatting In het plan Engelse Tuin in Voorhout worden 9 woningen gerealiseerd aan een 
gedeelte straat waarvoor nog een straatnaam vastgesteld moet worden. 
Normaliter wordt voor het kiezen van straatnamen een flexibele 
straatnaamgevingscommissie bijeen geroepen om te komen tot bijpassende 
straatnamen. Omdat het hier nog slechts een laatste straat(je) betreft, is 
hiervoor geen flexibele straatnaamgevingscommissie bijeen geroepen maar 
wordt ambtelijk een bijpassende naam voorgesteld. 
Op dit moment zijn er vier straten in dit plan welke allen een straatnaam hebben 
die eindigt op 'haag' (Taxushaag, Rozenhaag, Buxushaag en Beukenhaag). Voor 
dit laatste straattraject wordt de naam 'Laurierhaag' voorgesteld. 
Een deel van het bestaande traject van de straat 'Taxushaag' komt met de 
naamgeving van deze nieuwe straatnaam  te vervallen. Dit omdat het anders 
onmogelijk is om bepaalde nieuw te bouwen woningen van een huisnummer te 
voorzien. Op bijgaande tekening is duidelijk aangegeven wat het oude traject 
'Taxushaag' was en wat het nieuwe traject 'Laurierhaag' moet worden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-046538 - 116631 

Onderwerp Aanwijzen vertegenwoordigers GR KDB 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wethouder A. van Kempen als lid en wethouder R. ten Boden als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Teylingen aan te wijzen voor de 
besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal 
regelingen is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad, voor de andere 
regelingen een bevoegdheid van het college. Over de gemeenschappelijke 
regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek is onduidelijk of het nu gaat 
om een collegeregeling of een gemengde regeling, zie de opmerking onder 
Kanttekeningen. Daarom worden voor deze regeling de vertegenwoordigers door 
zowel de raad als het college aangewezen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049487 - 117975 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 3 juli 2018 

Portefeuillehouder  



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 3 juli 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032834 - 118272 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij Holland Rijnland 11 juli 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de punten op de agenda van het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij op 11 juli 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 11 juli 2018 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij bij Holland 
Rijnland plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen over de 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049487 - 118943 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Nationale voorleeslunch op 5 oktober 2018 van 12.30 tot 14.00 uur in 
bibliotheek Warmond.  

 Burgemeester gaat. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


