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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-18-048095 - 112687 

Onderwerp Benoeming van de heren Gruyl en TÃ¶ns als plaatsvervangende leden van de 
erfgoedcommissie Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De heer ir. A.M. de Gruyl en de heer ir. E. Töns, met terugwerkende 
kracht tot en met 1 april 2018, tot 1 januari 2019 te benoemen als 
plaatsvervangend lid van de Erfgoedcommissie Teylingen. 

Samenvatting De aanleiding van dit voorstel is een afname van het aantal leden in de 
erfgoedcommissie Teylingen. 
Met dit voorstel gaan we plaatsvervangende leden benoemen. 
Daarmee willen we bereiken dat vergaderingen kunnen doorgaan en dat er 
voldoende leden op de vergaderingen aanwezig zijn om het college te kunnen 
adviseren. 
De inwoners van Teylingen gaan merken dat de erfgoedcommissie Teylingen het 
college op tijd adviseert over een aanvraag omgevingsvergunning voor een 
rijks- of gemeentelijk monument. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045295 - 113682 

Onderwerp Bouwverordening Teylingen 2018 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raad voor te stellen: 

1. de Bouwverordening Teylingen 2018 vast te stellen; 
2. de Bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 10 mei 2012 

(inclusief de 14e serie wijzigingen), in te trekken; en 
3. het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(Welstandscommissie) vast te stellen. 

Samenvatting De rijksoverheid heeft op 29 november 2014 de Woningwet gewijzigd. Het 
resultaat hiervan is dat de Bouwverordening onder andere moet worden 
veranderd ten aanzien van de stedenbouwkundige bepalingen. De 
stedenbouwkundige bepalingen mogen niet meer in de bouwverordeningen 
worden opgenomen maar alleen in bestemmingsplannen. Hiervoor gold een 
overgangsperiode tot 1 juli 2018. Deze bepalingen zijn inmiddels in de 
bestemmingsplannen geregeld. Daarom kan de bouwverordening nu worden 
aangepast. De gemeenteraad beslist over een gewijzigde Bouwverordening. 
 
De Bouwverordening gaat vanaf nu alleen nog maar over het tegengaan van het 
bouwen van een bouwwerk op verontreinigde bodem en over de samenstelling, 
inrichting en werkwijze van de Welstandscommissie. De inhoudelijke criteria 
voor de welstandsadvisering zijn vastgesteld in de welstandsnota.   
 
Er is gebruik gemaakt van de modelverordening van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-046168 - 118304 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over voortgang duurzaamheidsagenda 
Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen die op 24 
mei jl. gesteld zijn door het CDA - de heer Dijkstra, met betrekking tot de 
voortgang van de duurzaamheidsagenda van Teylingen. 

Samenvatting Op 24 mei heeft het CDA een aantal schriftelijke vragen gesteld over de 
voortgang van de duurzaamheidsagenda van Teylingen. In haar antwoord geeft 
het college kort aan op welke wijze aan de uitvoering wordt gewerkt en op welke 
wijze dat tot resultaat leidt. Het college voegt daar aan toe dat in de komende 
jaren een versnelling van de uitvoering zeker nodig is om goed invulling te 
geven aan de ambities van de gemeente. In een nieuw plan moet hiervoor het 
kader opgesteld worden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-050531 - 119376 

Onderwerp Beantwoording vragen CDA 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met beantwoording vragen CDA over het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Warmond. 

Samenvatting Raadslid Reny Wietsma heeft namens de CDA-fractie vier schriftelijke vragen 
gesteld aan het college over de realisatie van KVO Warmond. De CDA-fractie 
vraagt wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de voortgang van 
KVO Warmond. Daarnaast vraagt de CDA-fractie of het college, indien sprake is 
van een gebrek aan ambtelijke capaciteit, op korte termijn extra ambtelijke 
capaciteit beschikbaar kan stellen om het KVO Warmond dit jaar nog te 
realiseren. De kern van de beantwoording is dat de KVO werkgroep medio 
september start en dat de verwachting is dat de eerste KVO ster in 2019 wordt 
behaald.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-046538 - 119623 

Onderwerp Raadsvoorstel Aanwijzen leden Algemeen Besturen gemeenschappelijke 
regelingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, 
waarbij wordt voorgesteld: 
1. C. Breuer als lid en A. van Kempen als plaatsvervangend lid in het Algemeen 
Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg aan te wijzen. 
2. R. ten Boden als lid en B. Brekelmans als plaatsvervangend lid in het 
Algemeen Bestuur van Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek aan te wijzen. 
3. R. ten Boden en XXXX als lid en B. Brekelmans als plaatsvervangend lid in het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland aan te wijzen. 
4. A. van Kempen als lid en R. ten Boden als plaatsvervangend lid van het 
Algemeen Bestuur van Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek aan te wijzen. 
5. A. van Kempen als lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aan te 
wijzen. 
6. De stemverhouding in het AB Holland Rijnland te bepalen op één stem voor 
wethouder Van Kempen en 5,5 stemmen voor de beide andere leden. 
  

Samenvatting Voor de besturen van gemeenschappelijke regelingen waar Teylingen aan 
deelneemt, worden vertegenwoordigers aangewezen. Dit voorstel ziet op de 
regelingen waarbij de gemeenteraad bevoegd is de leden en plaatsvervangende 
leden van het bestuur aan te wijzen. Naast de aanwijzing voor de regelingen 
waarbij dat nog niet is gebeurd, wordt wethouder A. van Kempen aangewezen 
als lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, omdat hij op 4 juli is 
benoemd als lid van  het Dagelijks Bestuur, onder voorbehoud van het 



aanwijzen als AB-lid door de gemeenteraad. Dit heeft ook gevolgen voor de 
stemverhouding in het AB. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049490 - 119904 

Onderwerp Openbare besluitenlijst van 10 juli 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 10 juli 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049490 - 120213 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Uitnodigingen  

 Invullijst OVV Najaarsfeesten  
o hele college 

 Afscheidsreceptie Willem Heemskerk 30/8/2018  
o wethouder Brekelmans 

 Uitnodiging VNG; Discussiebijeenkomst Meerjarenvisie Gemeenten 
2020-2024, 20/9/2018  

o v.k.a. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


