
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 11 oktober 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, 
wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-254326 - 549175 

Onderwerp Niet doelmatig gebruik bollengrond 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De nota ‘Niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond’, een afwegingskader 
voor maatwerk in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen 
opgesteld door adviesbureau CLEVIN (definitieve versie mei 2022), vast te 
stellen en op grond van de inspraakverordening te publiceren en ter inzage te 
leggen gedurende een termijn van 6 weken. 
 
2. De notitie ‘Uitwerking afwegingskader’ vast te stellen en op grond van de 
inspraakverordening te publiceren en ter inzage te leggen gedurende een 
termijn van 6 weken. 

Samenvatting Bij het toepassen van de handhaving van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport Duin- en Bollenstreek is meerdere malen door bezwaarden 
aangegeven dat de te handhaven perceel bollengrond niet meer rendabel te 
gebruiken is. 
 
Om af te wegen in hoeverre er sprake is van het niet meer doelmatig kunnen 
gebruiken van bollengrond, hebben wij agrarisch adviesbureau Clevin verzocht 
ons daarover te adviseren en daarbij een afwegingskader op te stellen. 
 
Het college heeft in het proces kennis genomen van de visies van LTO en van de 
stichting Waarom Weg en vraagt hen actief om te reageren op de ter 
inzagelegging. 
 
Het college heeft besloten de nota 'Niet meer doelmatig te gebruiken 
bollengrond' en de notitie ‘Uitwerking afwegingskader’ vast te stellen en om 
beide stukken op grond van de inspraakverordening ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275100 - 584963 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 4 oktober 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 4 oktober 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259488 - 558028 

Onderwerp Aanschaf bodycams voor de boa's 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voornemens te zijn met ingang van 1 januari 2023 het gebruik van bodycams 
voor de boa's in te voeren; 
2. Het "Protocol Bodycam" behorend bij de invoering van het werken met een 
bodycam vast te stellen; 
3. HLTsamen te verzoeken de uitvoering van deze opdracht voor te bereiden 

Samenvatting Het voornaamste doel van de bodycams is het tegengaan van geweld tegen 
handhavers. Eerdere evaluaties van het gebruik van bodycams hebben geleerd 
dat dit vooral een preventieve werking heeft, een de-escalerend effect op het 
gedrag van mensen. Daarnaast kunnen incidenten worden vastgelegd en waar 
nodig kunnen die beelden gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden. Het 
college is voornemens met ingang van 1 januari 2023 het gebruik van bodycams 
voor de boa's in te voeren en heeft daartoe besloten het Protocol Bodycam, 
behorend bij de invoering van het werken met een bodycam, vast te stellen. Aan 
HLTsamen wordt gevraagd de uitvoering van deze opdracht voor te bereiden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272745 - 584408 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Gebrek aan openbaar vervoer in 
Warmond tijden werkzaamheden Herenweg 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 15 
september 2022 van het CDA met betrekking tot gebrek aan openbaar vervoer 
in Warmond tijdens de werkzaamheden aan de Herenweg vast te stellen. 

Samenvatting Op 15 september 2022 heeft het CDA schriftelijke raadsvragen gesteld over het 
gebrek aan openbaar vervoer in Warmond tijdens de werkzaamheden aan de 
Herenweg. Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-273850 - 582761 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Vergroening Teylingen. 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief "uitvoeringsprogramma Vergroening 
Teylingen" vast te stellen. 

Samenvatting Middels deze raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het 
amendement "Bomenbeleid - Behoud en toename aantal bomen". In het 
amendement is opgenomen dat het college meerdere scenario’s zal uitwerken 
voor substantieel meer bomen en groen in wijken, buurten, langs doorgaande 
wegen en bedrijfsterreinen om hittestress te verminderen en dat het college 
deze scenario’s inclusief de benodigde financiering aan de raad zal voorleggen. 
Het college besluit de raadsbrief "uitvoeringsprogramma Vergroening Teylingen" 
vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272320 - 583016 

Onderwerp Extra onderhoudsbudget voor herstelwerkzaamheden rijbaan spoorviaduct 
Warmond 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de Raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin de Raad wordt 
voorgesteld om:  

1. Eenmalig € 450.000,- te storten in de voorziening groot 
onderhoud civiele kunstwerken ten laste van de algemene 
reserve, voor onvoorziene herstelwerkwerkzaamheden aan de 
rijbaan van de spoorviaduct te Warmond (WANS01). 



2. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer R4019 vast 
te stellen. 

Samenvatting Tijdens de onlangs uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan het spoorviaduct te 
Warmond is schade aan de rijbaan waargenomen. Om de oorzaak en de totale 
omvang van de schade te achterhalen heeft een adviesbureau onderzoek 
uitgevoerd en is een (herstel)advies opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de 
betonnen rijvloer los ligt van de onderliggende betonconstructie. Hierdoor kan 
de schade aan de rijbaan steeds groter worden en kan zout dooiwater (chloride) 
de wapening van de onderliggende betonconstructie aantasten. Uit 
bemonstering blijkt dat het chloridegehalte in het constructiebeton al verhoogd 
is. Dit geldt mogelijk ook voor de pompkelder.  
Als er op korte termijn geen maatregelen tegen het indringen van zout 
dooiwater worden genomen, zal er schade ontstaan aan de onderliggende 
betonconstructie door wapeningscorrosie (betonrot) en kunnen er gaten 
ontstaan in de rijbaan waardoor de veiligheid in geding komt. 
De totale herstelkosten zijn geraamd op € 450.000,-. 
Omdat de herstelwerkzaamheden niet waren voorzien, is in de begroting 
hiermee geen rekening gehouden en zijn hiervoor geen middelen gereserveerd.  
Om de herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de rijbaan van het 
spoorviaduct volledig afgesloten, hetgeen grote gevolgen zal hebben voor de 
bereikbaarheid van Warmond. De uitvoerende werkzaamheden kunnen op zijn 
vroegst 1-3-2023 van start gaan, nadat de wegwerkzaamheden aan de 
Herenweg/Sweilandstraat gereed zijn en duren ca. 4 weken. 
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen eenmalig € 450.000,- te 
storten in de voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken ten laste van de 
algemene reserve, voor onvoorziene herstelwerkwerkzaamheden aan de rijbaan 
van de spoorviaduct te Warmond (WANS01). 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271474 - 579413 

Onderwerp Rapportage Sturen op gemeenschappelijke regelingen 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rapportage Sturen op Gemeenschappelijke regelingen vast te 
stellen; 

2. Kennis te nemen van het intakeformulier programma Sturen op 
gemeenschappelijke regelingen. 

Samenvatting De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben aan de 
concerncontroller opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar een doelmatig 
en doeltreffend sturen op de gemeenschappelijke regelingen door de colleges. 
Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2021 van het college vastgelegd. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden door het houden van interviews en een korte 
sessie waarderend onderzoeken met intern betrokkenen. De drie belangrijkste 
ontwikkelpunten uit de rapportage zijn: actualiseer de Nota Verbonden partijen 
2018, vereenvoudig de instrumenten in de nota Verbonden partijen en 
implementeer de nota in de organisatie. Het college heeft besloten de 
rapportage Sturen op Gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


