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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-174723 - 420031 

Onderwerp Subsidieregeling leges terrassen gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De "Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke 
(verruimde) terrassen Teylingen" vast te stellen. 
2. De in het geldende mandaat- en volmachtbesluit opgenomen 
beperkingen/voorwaarden ten aanzien van subsidies niet te laten gelden voor de 
uitvoering van de in punt 1 genoemde subsidieregeling. 

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers slechts 
met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar 
een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen. 
Door de "Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen" en de "Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen 
in verband met coronamaatregelen Teylingen" is het mogelijk om een ruimer 
terras te exploiteren. Aan het exploiteren van een tijdelijk (verruimd) terras zijn 
leges verbonden, zoals voor de aanvraag van de ontheffing op grond van 
voornoemde verordening. Door het vaststellen van deze subsidieregeling geeft 
het college aan ondernemers de mogelijkheid om deze leges terug te vragen. 
Afhankelijk van de hoeveelheid staatssteun die de ondernemers hebben 
ontvangen, kan deze subsidie ook worden verkregen. Het college besluit de 
"Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke (verruimde) 
terrassen Teylingen" vast te stellen. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158923 - 372713 

Onderwerp Vaststelling strategisch informatiebeveiligingsbeleid gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Teylingen 2021-2023’ 
vast te stellen. 

Samenvatting Een veilige digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers is - steeds meer 
- van essentieel belang. Als professionele organisatie is het dus noodzakelijk dat 
we ook de beveiliging van informatie professioneel organiseren, samen met onze 
ketenpartners. De basis daarvoor vormt een actueel 
informatiebeveiligingsbeleid. 
 
Het college stelde in 2017 het informatiebeveiligingsbeleid voor de periode t/m 
2020 vast; er moet dus nieuw beleid worden vastgesteld. De strekking van het 
beleid is ten opzichte van de vorige versie niet wezenlijk veranderd. Omdat het 
heel recent is opgeleverd, geeft het in ieder geval een uitgebreid beeld van de 
huidige stand van zaken rond informatieveiligheid. Daarnaast biedt het onder 
meer inzicht in de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en 
functies binnen onze organisaties. Ook beschrijft het welk belang we aan een 
goede en veilige informatiehuishouding hechten. Een opvallende aanscherping, 
als gevolg van de inwerkingtreding van de Baseline Informatiebeveiliging 



Overheid (BIO), is het nadrukkelijker op de voorgrond komend 
risicomanagement. De belangrijkste boodschap die in dit beleid doorklinkt is: 
voldoen aan de BIO (=wettelijke verplichting). 
 
Het vast te stellen document biedt algemene beleidsuitgangspunten over 
informatiebeveiliging voor de gemeente Teylingen. Het bestuur van HLTsamen is 
verantwoordelijk voor verdere uitwerking en heeft hiervoor inmiddels eigen, op 
het gemeentelijk beleid afgestemd informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. De 
CISO (Chief Information-Security-Officer) van HLTsamen ondersteunt bij 
verdere uitwerking en concretisering van het informatiebeveiligingsbeleid 
en rapporteert het college periodiek over de stand van zaken. Het college heeft 
besloten het 'Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Teylingen 2021-
2023' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175021 - 419736 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 28 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 28 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172348 - 411551 

Onderwerp Zienswijze begroting VAB 2022 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur van het Vuil Afvoerbedrijf 
Bollenstreek (VAB) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 
2022 van de gemeenschappelijke regeling VAB. 
  

Samenvatting Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regeling, worden de begrotingen voor 2022 voorgelegd voor zienswijze aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel opgesteld, 
dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171153 - 407814 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor 
vestiging zelfoogsttuin 's-Gravendamseweg 30 Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Bijgaande aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan voor de vestiging van Elsgeesterhof aan de ’s-
Gravendamseweg 30 in Voorhout te weigeren. 
2. De gemeenteraad door middel van bijgaande raadsbrief op de hoogte te 
stellen van dit besluit. 

Samenvatting De gemeente heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het 
afwijken van het bestemmingsplan voor drie jaar, voor de vestiging van een 
moestuin/zelfoogsttuin Elsgeesterhof achter ’s-Gravendamseweg 30 in Voorhout. 
Het betreft een aanvraag op basis van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 2 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en bijlage II artikel 4, aanhef en sub 
11 van het Besluit omgevingsrecht (de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’).  
 
Deze aanvraag is in strijd met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 
en met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, onder andere omdat de 



gronden bestemd zijn voor de teelt van bollen. Verder is de gemeente van 
mening dat de bereikbaarheid en situering van de zelfoogsttuin niet optimaal is 
en het verlenen van medewerking ongewenste consequenties tot gevolg heeft, 
zoals, mogelijke, ongewenste precedentwerking. Besloten wordt de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, voor 
de vestiging van Elsgeesterhof aan de 's-Gravendamseweg 30 te weigeren.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172775 - 412984 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan '1e partiele herziening Bedrijventerreinen Teylingen, 
Veerpolder 53, Warmond' ter inzage 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerpbestemmingsplan '1e partiele herziening 
Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond' vast te 
stellen. 

2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan met identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2020TEY02008-ON01 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

3. De bijgevoegde raadsbrief 'Het starten van de formele procedure door 
het ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening 
Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond ter inzage te 
leggen' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Op de locatie Veerpolder 53 in Warmond is volgens het geldende 
bestemmingsplan Bedrijventerreinen Teylingen, op een vast aangewezen plek, 
een bedrijfswoning toegestaan. De eigenaar van het bedrijfsperceel heeft echter 
zonder omgevingsvergunning een bedrijfswoning gebouwd op een andere plek 
dan waar waar volgens het bestemmingsplan een bedrijfswoning is toegestaan. 
De plaats waar de bedrijfswoning nu gebouwd is, is uit stedenbouwkundig 
oogpunt en vanuit milieuoogpunt wel aanvaardbaar. Er is dus aanleiding om de 
bedrijfswoning te legaliseren. Om te komen tot een gelegaliseerde 
bedrijfswoning moet als eerste stap het bestemmingsplan worden aangepast.  
 
Met een bestemmingsplanprocedure kan de plek van de bedrijfswoning worden 
aangepast overeenkomstig aan de plek van de nu feitelijk gebouwde 
bedrijfswoning. De bestemmingsplanprocedure kan in dit geval bestaan uit een 
herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Teylingen en dan 
specifiek voor de locatie Veerpolder 53. Indien de raad in een latere fase deze 
herziening vaststelt, dan kan het legalisatieproces worden vervolgd met een 
procedure aanvraag omgevingsvergunning. 
 
Inmiddels heeft een voorontwerp van het bestemmingsplan '1e partiële 
herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond' ter inzage 
gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Ook is het 
voorontwerpbestemmingsplan, gedurende de termijn dat het voorontwerp ter 
inzage lag, voorgelegd aan overlegpartners. Van de overlegpartners (provincie 
Zuid Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en en Omgevingsdienst West 
Holland) zijn geen overlegreacties ontvangen. 
 
Besloten wordt de formele procedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en de raadscommissie Ruimte 
met een brief hierover te informeren.  
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


