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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, 
wethouder 

Afwezig Mevr. M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Mevr. R. 
Wietsma, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-264750 - 568725 

Onderwerp Presentatie commissie Ruimte vervolg project Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel presentatie 'vervolg van het project 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek'  voor de commissie 
van 6 september 2022 vast te stellen. 

Samenvatting Op 10 juni 2022 is een akkoord bereikt over een maatregelenpakket voor de 
verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Met 
de presentatie informeren we de commissie over dit akkoord en over het 
vervolg. 
Besloten wordt het agenderingsvoorstel presentatie 'vervolg van het project 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek'  voor de commissie 
van 6 september 2022 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-265411 - 568072 

Onderwerp Scenariodiscussie aanpassingen afvalbeleid 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt de raad 
wordt voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde scenariodiscussie. 
2. Aan de gemeenteraad deze scenariodiscussie voor te leggen en te verzoeken 
in te stemmen met een van de vier voorliggende scenario's.  
3. In te stemmen met het uitsterfbeleid zakkeninzameling van PBD bij laagbouw. 

Samenvatting Per 1 januari 2021 is in Teylingen een nieuw afvalbeleid in gegaan. Dit beleid 
voorziet in een aanpassing in de inzamelfrequentie, biedt meer mogelijkheden 
voor hoogbouw om het afval gescheiden in te zamelen en stimuleert bewoners 
om hun restafval minder aan te bieden via een kortingsregeling. Bij invoering 
van het nieuwe afvalbeleid is ingestemd met een tekort op de afvalbegroting 
met een hierbij behorende onttrekking aan de voorziening. De voorziening wordt 
in 2022 volledig uitgenut en om het product afval 100% kostendekkend te 
houden zullen er keuzes gemaakt moeten worden. 
 
Het college besluit om kennis te nemen van de bijgevoegde scenariodiscussie. 
Verder besluit het college deze scenariodiscussie aan de gemeenteraad voor te 
leggen met het verzoek om in te stemmen met een van de vier voorliggende 
scenario's. Tot slot besluit het college om in te stemmen met een uitsterfbeleid 
van zakkeninzameling van PBD bij laagbouw in Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-251698 - 548001 

Onderwerp Vaststelling Inkoopbeleid gemeente Teylingen en Algemene inkoopvoorwaarden 
gemeente Teylingen 2022 



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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het inkoopbeleid gemeente Teylingen 2022 vast te stellen. 
2. De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

gemeente Teylingen 2022 vast te stellen. 
3. De samenwerking met stichting RIJK vooralsnog op het huidige 

(afname)niveau voort te zetten. 

Samenvatting De gemeente Teylingen spant zich voortdurend in voor een (verdere) 
professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit betreft een 
voortgaand proces. Minimaal 1 keer in de vier jaar zal het inkoopbeleid 
beoordeeld worden op de actualiteit. Dit beleid is het handelingskader voor 
medewerkers van gemeente teylingen, medewerkers werkzaam bij HLTsamen 
en voor gemandateerde inkopers die namens  de gemeente teylingen inkoop- en 
aanbestedingshandelingen verrichten. Het inkoopbeleid en de algemene 
inkoopvoorwaarden zijn noodzakelijk om te zorgen dat op doelmatige (wat je 
wilt bereiken), rechtmatige (volgens wetten en regels) en integere (eerlijk en 
betrouwbaar) wijze wordt ingekocht. Geld van de gemeente wordt op 
verantwoorde en controleerbare wijze uitgegeven.  Door vaststelling van het 
inkoopbeleid laat de gemeente Teylingen ook zien waar we staan op het gebied 
van Maatschappelijk Verantwoord inkopen, doelmatigheid en rechtmatigheid. 
Met de inkoopvoorwaarden bepalen wij onder welke condities wij de opdrachten 
verstrekken.  
 
Met de inkoopvoorwaarden bepalen wij onder welke condities wij de opdrachten 
verstrekken, we zaken doen met het bedrijfsleven. 
 
De gemeente Teylingen is aangesloten bij stichting RIJK voor een professionele 
begeleiding van het  inkoopproces. De huidige kwaliteit en kwantiteit van de 
begeleiding van de nationale en Europese aanbestedingen en de inkoopadviezen 
moet worden voortgezet. Om die reden is het belangrijk om de huidige 
contractuele minimale deelname in stichting RIJK vooralsnog aan te houden.  
Het college heeft besloten het inkoopbeleid gemeente Teylingen 2022 en de 
Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Teylingen 
2022 vast te stellen. Ook zal de samenwerking met stichting RIJK vooralsnog op 
het huidige (afname)niveau worden voortgezet. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-263436 - 564569 

Onderwerp Vaststellen openbare Besluitenlijst BenW Teylingen van 12 juli 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Vaststellen openbare Besluitenlijst BenW Teylingen van 12 juli 2022. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-262514 - 564484 

Onderwerp Schriftelijke vraag CDA mbt inning van de eigen bijdrage Wmo door het CAK 
voor niet-geleverde hulp/ondersteuning. 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld op 14 juli 2022 van het 
CDA mbt 'De inning van de eigen bijdrage Wmo door het CAK voor niet-
geleverde hulp/ondersteuning' vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft de beantwoording vastgesteld op schriftelijke vragen van het 
CDA van 14 juli 2022 over de inning van de eigen bijdrage WMO door het CAK 
voor niet geleverde hulp. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-256121 - 556344 

Onderwerp Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026;  

2. In te stemmen met de risico prioritering uit het concept Regionaal 
Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026; 

3. In te stemmen met het verzoek aan de veiligheidsregio om de lokale 
aandachtspunten mee te nemen in de uitwerking van het regionaal 
beleidsplan.   

Samenvatting De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 opgesteld. Het regionaal 
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de 
veiligheidsregio bestaan. De inzichten uit het risicoprofiel helpen het 
veiligheidsbestuur strategisch beleid te voeren om de aanwezige risico's te 
voorkomen, te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke en generieke 
risico's voor te bereiden. Het college heeft besloten aan de raad voor te leggen, 
op basis van het concept regionaal risicoprofiel, kennis te nemen van het 
concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 en 
in te stemmen met de lokale aandachtspunten en de risico prioritering uit het 
concept Regionaal Risicoprofiel 2023 - 2026. Een aantal lokale aandachtspunten 
van de gemeente Teylingen zijn: verstoring van de openbare orde en veiligheid, 
bedrijf Akzo Nobel en complexe branden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231202 - 560199 

Onderwerp Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19, 
Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het voorontwerpbestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19, 
Voorhout vast te stellen.  

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Oude Herenweg 
17B en 19, Voorhout met de 
identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01067-VO01 te starten 
door het voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de 
vooroverlegpartners conform artikel 3.1.1 Bro en ter inzage te leggen 
voor inspraak gedurende zes weken.  

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
Oude Herenweg 17B en 19, Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting Op 30 mei 2021 is bij de gemeente een principeverzoek ingekomen voor de 
percelen Oude Herenweg 17B en 19 in Voorhout. Dit verzoek bestaat uit twee 
onderdelen, namelijk het vergroten van het bestaande woonperceel aan de Oude 
Herenweg 17B door het vergroten van de woonbestemming en het veranderen 
van de bedrijfswoning op nummer 19 naar een burgerwoning door het opnemen 
van een woonbestemming. Daartegenover staat de sloop van 6200 m2 kas.  
 
Dit verzoek past niet binnen de geldende bestemmingsplannen Buitengebied 
Teylingen en Buitengebied Teylingen( 1e herziening), omdat voor de locatie 
waarbinnen de veranderingen plaatsvinden een agrarische bestemming voor 
bollenteelt geldt. Om deze reden is aan de gemeente verzocht om een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Oude Herenweg 17B en 19 in 
Voorhout.  
 
Inmiddels is als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure een 
voorontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling opgesteld met de daarbij 
behorende onderzoeken, zodat het wettelijke vooroverleg met de 
vooroverlegpartners en de inspraak gestart kunnen worden.  
 
Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan Oude Herenweg 
17B en 19, Voorhout vast te stellen, de procedure voor 
het voorontwerpbestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19, Voorhout met de 
identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01067-VO01 te starten door het 
voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de vooroverlegpartners 
conform artikel 3.1.1 Bro en ter inzage te leggen voor inspraak gedurende zes 
weken. Tevens wordt de raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
Oude Herenweg 17B en 19, Voorhout vastgesteld.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


