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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-21-199753 - 462501 

Onderwerp advies burgerinitiatief aansluiten bij CO2 prestatieladder 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
Het advies aan de raad inzake "Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren voor 
de CO2 prestatieladder" vast te stellen, waarin het college de raad adviseert: 
1. In te stemmen met het "Burgerinitiatief CO2-prestatieladder certificering 
HLTsamen; 
2. Het college te verzoeken HLTsamen op te dragen voor 2021-2022 te streven 
naar certificering op level 1 en 2; 
3. Het college te verzoeken een voorstel voor de raad voor te bereiden voor eind 
2022 over mogelijke certificering voor level 3 en op termijn voor level 4/5; 
4. In te stemmen met het beschikbaar maken van een bedrag van maximaal € 
15.000 voor de uitvoering hiervan vanuit de reguliere duurzaamheidsbegroting. 

Samenvatting Een burgerinitiatiefvoorstel, gedateerd 15 mei 2021, is ingediend bij de 
gemeente Teylingen, met als titel "Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren 
voor de CO2 prestatieladder". 
Het bestuur van HLTsamen ondersteunt het CO2-bewuster werken binnen de 
werkorganisatie en beschouwt de ontwikkeling van betere monitoring als een 
logische stap daarbij. Focus op CO2-uitstoot sluit ook aan bij de gemeentelijke 
energie- en duurzaamheidsprogramma's van Teylingen. Daarom adviseert het 
bestuur aan het college om aan de raad een positief advies voor te leggen om 
het burgerinitiatief te honoreren en de voor de uitvoering benodigde middelen 
beschikbaar te stellen. 
Het college heeft daarom besloten de raad te adviseren positief te besluiten over 
het burgerinitiatief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158271 - 428929 

Onderwerp Boomvervanging Bloemenschans Voorhout, Vaststellen Voorlopig Ontwerp 

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

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Voorlopig Ontwerp "Boomvervanging Bloemenschans" in Voorhout vast te 
stellen. 
2. Het onder punt 1 genoemde Voorlopig Ontwerp gedurende een periode van 4 
weken ter inzage te leggen. 
 
  

Samenvatting De bomen in de Bloemenschans worden dit jaar vervangen. Het gaat om 59 
watercipressen. Deze bomen zijn zodanig gegroeid dat ze hinderlijk worden en 
schade veroorzaken aan de verharding door wortelopdruk. Naar verwachting 
neemt dit de komende jaren toe met als gevolg meer schade aan verharding, 
riolering en kabels en leidingen. 
Het Voorlopig Ontwerp (VO) boomvervanging Bloemenschans is opgesteld. Dit is 
gebeurd op basis van de resultaten van een enquête die in juli is gehouden. De 
bewoners konden reageren op het plan en stemmen over de boomsoorten en de 
beplanting binnen het plan. Het college heeft besloten het VO vast te stellen en 
voor een periode van vier weken ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-209317 - 467868 

Onderwerp Steunverklaring woningbouw Haarlemmermeer (Teylingen) 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde steunverklaring woningbouwimpuls Lisserbroek vast te stellen.  
2. Portefeuillehouder Volten te machtigen om de steunverklaring namens de 
gemeente Teylingen te ondertekenen. 
  

Samenvatting De gemeente Haarlemmermeer heeft het college van Lisse, als aangrenzende 
gemeente, gevraagd een steunverklaring te tekenen voor de aanvraag 
woningbouwimpuls Lisserbroek. Om het ingenomen standpunt kracht bij te 
zetten hebben de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen besloten om een 
collectieve reactie op te stellen. In de geformuleerde steunbetuiging staat het 
adagium 'Eerst bewegen, dan  
bouwen' centraal. Het college onderschrijft de noodzaak voor nieuwe 
woningbouw in onze regio (Lisserbroek), maar alleen op voorwaarde dat er oog 
is voor het bereikbaarheidsvraagstuk. Na vaststelling zullen de colleges van 
Hillegom, Lisse en Teylingen de steunverklaring ondertekenen en delen met het 
college van de gemeente Haarlemmermeer.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208210 - 467351 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over het al dan niet in aangepaste vorm doorgaan 
van de najaarsfeesten in Teylingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen gesteld door het CDA op 31 
augustus 2021 vast te stellen over het al dan niet in aangepaste vorm doorgaan 
van de najaarsfeesten in Teylingen. 

Samenvatting Op 31 augustus 2021 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan de 
voorzitter van de raad over het doorgaan van de najaarsfeesten in Teylingen. De 
vragen zijn beantwoord en worden ter besluitvorming aangeboden aan het 
college van Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-199795 - 462800 

Onderwerp schriftelijke vragen CDA kruising Hoofdstraat - Hortuslaan Sassenheim 

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

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen met betrekking tot de 
verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat - Hortuslaan te Sassenheim, d.d. 12 juli 
2021, van het CDA, vast te stellen. 

Samenvatting Het CDA heeft op 12 juli 2021 schriftelijke vragen gesteld over de kruising 
Hortuslaan-Hoofdstraat in Sassenheim. Zowel de aanpak als de planning hiervan 
vindt plaats binnen het project Uitvoeringsprogramma Centrumvisie. Vanuit dit 
project wordt de raad hierover geinformeerd. Het college heeft de 
beantwoording van de schriftelijke vragen vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-200151 - 450482 

Onderwerp Mandaatbesluit en prestatieovereenkomst Voor Ieder 1 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst Integrale Toegang Sociaal 
Domein 2021; 



besluit 2. Het mandaat,- volmacht en machtigingsbesluit Stichting Voor ieder 1 , met 
terugwerkende kracht per 1 juli 2021, vast te stellen.  

Samenvatting De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben 
besloten dat zij met ingang van 1 januari 2021 gezamenlijk een 
integrale toegang tot het sociaal domein willen organiseren. De 
integrale toegang betreft - kort samengevat - een laagdrempelige 
toegang waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de Jeugdwet, 
de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
schuldhulpverlening en voorliggende voorzieningen terecht kunnen. Bij 
de integrale toegang wordt de hulpvraag van de inwoners van 0 – 100 
jaar bezien in het geheel van de individuele- en gezinssituatie waarbij 
ook vragen rondom wonen, zorg en welzijn worden meegewogen. 
 
De prestatieovereenkomst 
Voor het organiseren van de toegang hebben de deelnemende 
gemeenten en de  uitvoeringsorganisatie de Stichting Voor ieder 1 een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar gesloten. Onderdeel 
van deze DVO is ook dat partijen jaarlijks met elkaar specifieke 
afspraken over de doelstellingen van het betreffende jaar maken. Deze 
afspraken worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst. 
 
Het mandaatbesluit 
Vanaf 1 juli 2021 is de Stichting Voor Ieder 1 operationeel. Voor dat 
laatste is het nog nodig om een aantal bevoegdheden aan de Stichting 
te mandateren vanuit de gemeenten. Deze mandaten lagen voorheen 
bij de coöperatie Jeugd- en gezinsteams. Het college besluit om de 
prestatieovereenkomst en het mandaatbesluit vast te stellen.  
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198844 - 466538 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake de verkeerssituatie 
Wasbeekerlaan Sassenheim 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD inzake 
de verkeerssituatie in de Wasbeekerlaan in Sassenheim vast te stellen. 

Samenvatting Op 6 juli 2021 heeft  Frank Beijk van de VVD schriftelijke vragen aan het college 
gesteld over de verkeerssituatie op de Wasbeekerlaan in Sassenheim. De 
verkeersveiligheid voor fietsers komt in het gedrang, door het parkeren van 
vrachtwagens op de fietssuggestiestroken. Het college beantwoordt deze vragen 
en stelt de raad hiermee op de hoogte. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178202 - 466496 

Onderwerp Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om aan de raad voor te stellen:  

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een reverse converteerbare 
hybride obligatielening aan Alliander NV in de range van € 3,4 en € 
4,4 miljoen. 

2. Om op de buitengewone vergadering van aandeelhouders in te 
stemmen met het aan de Raad van Bestuur van Alliander NV 
delegeren van de bevoegdheid om een zodanig aantal gewone 
aandelen uit te geven met als doel om het conversiebedrag te 
converteren naar gewone aandelen in overeenstemming met de 
bepalingen van de lening overeenkomst. 

2.  Mededeling voorgenomen collegebesluit conform format Alliander te 
ondertekenen en deze te verzenden aan Alliander NV. 
3.  De bijgevoegde raadsmemo vast te stellen. 
4.  Portefeuillehouder Hooij te machtigen om op de aandeelhoudersvergadering 
van 2 december 2021 in te stemmen met de uitgifte van extra gewone 
aandelen. 



Samenvatting Op 31 mei heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om via een reverse 
converteerbare obligatielening haar kapitaalstructuur (eigen vermogen) te 
versterken voor een totaalbedrag van € 600 miljoen, met een ondergrens van € 
550 miljoen. Aan Teylingen, met 0,577% van de aandelen, betekent het verzoek 
om een lening te verstrekken in de range van € 3,4 en € 4,4 miljoen. De 
rentevergoeding wordt op 15 december definitief bepaald bij het verstrekken 
van de lening. 
 
Teylingen wil duurzamer worden en niet langer bijdragen aan de opwarming van 
de aarde en gaat uit van duurzaamheid in brede zin. De behoefte aan een 
duurzame energievoorziening groeit en ook het gebruik van elektriciteit als 
energiebron stijgt hard. Door het verstrekken van de reverse converteerbare 
hybride obligatielening aan Alliander geven we een impuls aan de vernieuwing 
en uitbreiding van het elektriciteitsnet. 
 
Met de mededeling voorgenomen collegebesluit laat het college van Teylingen 
aan Alliander weten dat aan de gemeenteraad het voorstel is voorgelegd om in 
te stemmen met de kapitaalverstrekking aan Alliander. Het definitieve besluit 
moet voor 1 december 2021 binnen zijn bij Alliander. De gemeenteraad beslist 
op 4 november of zij instemmen met het verzoek van Alliander. Het college 
besluit om de raad voor te stellen om in te stemmen met het verzoek van 
Alliander NV.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208027 - 464868 

Onderwerp Instellen vereveningsfonds sociale woningbouw 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Teylingen vast te 
stellen; 
2. Het door de gemeenteraad op 4 juli 2013 vastgestelde addendum op het 
grondbeleid in te trekken. 

Samenvatting Met het voorstel wordt een verordening ingesteld om verevening ten behoeve 
van sociale huur toe te passen. Ontwikkelaars en bouwers die in hun plannen (5 
woningen of meer) niet voldoen aan het in het woonprogramma gestelde 
programmatische doel van 30% sociale huur, zullen een bijdrage moeten 
leveren aan het gemeentelijke vereveningsfonds. Per niet-gebouwde sociale 
huurwoning wordt een bedrag gestort in het vereveningfonds. Toegelaten 
instellingen (corporaties) kunnen een bijdrage krijgen uit het vereveningsfonds 
om elders in Teylingen sociale huurwoningen te realiseren. De verordening komt 
ter vervanging van het addendum op het grondbeleid zoals dat op 4 juli 2013 is 
vastgesteld. De bestaande bestemmingsreserve Sociale Woningbouw en daarin 
beschikbare middelen worden volgens de nieuwe verordening ingezet. Met het 
vervangen van het addendum bij het grondbeleid door een verordening, wordt 
dit een in rechte afdwingbare verplichting. Besloten wordt om aan de raad voor 
te stellen de Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Teylingen vast 
te stellen en het addendum op het grondbeleid zoals vastgesteld op 9 april 2013 
in te trekken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


