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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 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-169102 - 416725 

Onderwerp Raadsbrief jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief over het jaarverslag 2020 van de Functionaris 
Gegevensbescherming vast te stellen. 
  

Samenvatting De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en 
naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de 
gemeente en rapporteert jaarlijks over de voortgang op het gebied van privacy 
en gerelateerde informatiebeveiligingsacties. In haar jaarverslag meldt de FG 
dat de gemeente in 2020 een kleine vooruitgang heeft geboekt om de AVG te 
implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. Dit beeld is 
zichtbaar bij veel gemeenten in Nederland. Het management blikt in haar reactie 
terug op de overgang naar het thuiswerken in 2020 en de acties die 
ondernomen zijn om het bewustzijn over de AVG binnen de organisatie te 
vergroten. Voor 2022 zijn in de begroting van HLTsamen structureel extra 
middelen gevraagd  om de onvermijdelijke ontwikkelingen op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy mogelijk te maken.  
Het college besluit de raad te informeren over het jaarverslag 2020 van de 
Functionaris Gegevensbescherming. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-193069 - 437945 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 8 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 8 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176578 - 427290 

Onderwerp Schriftelijke Vragen bomenkap Park Klinkenberg PvdA 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: Park 
Klinkenberg/d.d. 17 mei 2021/Paul Witteman/PVDA vast te stellen. 

Samenvatting Recent zijn er bomen gekapt in het beschermd dorpsgezicht van Warmond (Park 
Klinkenberg), zonder omgevingsvergunning. Raadslid Paul heeft vragen gesteld 
over het herstel van deze bomen en de verantwoordelijkheid van de gemeente 
hierin. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176772 - 425633 

Onderwerp (T) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over de agendapunten van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 16 juni 2021. 

Samenvatting Op 16 juni 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. De ALV maakt deel uit van het online 
VNG Jaarcongres 2021. Op de agenda staan onder andere voorstellen rond de 
uitvoering van eerdere door de gemeenten ingediende moties, de kadernota 
2022 en het contributievoorstel. Daarnaast komt de stand van zaken aan de 
orde over de uitvoering van het klimaatakkoord, de herijking van het 
gemeentefonds en het onderzoek naar de kosten voor jeugdzorg. Ook de VNG-
inzet bij kabinetsformatie komt aan de orde en tot slot adviseert het VNG 
bestuur de gemeenten om de motie van de gemeenten Zoetermeer “Zonder geld 
geen gemeenten” (initiatief Raden in Verzet) te ondersteunen. In deze motie, 
die ondersteunt wordt door de gemeente Teylingen wordt er onder andere op 
aangedrongen dat de VNG zich bij de rijksoverheid voor inzet dat de gemeenten 
structureel over voldoende middelen kunnen beschikken voor hun taken. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze ALV. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175685 - 428775 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen - Zorgelijke stijging opkoop van huizen door 
vastgoedcowboys 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van Trilokaal over 
woningaankoop door investeerders vast te stellen.  

Samenvatting De partij Trilokaal heeft op 6 mei 2021 schriftelijke vragen gesteld over de 
aankoop van woningen door investeerders. Middels dit voorstel zorgt het college 
voor beantwoording. Besloten wordt om de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de genoemde partij over woningaankoop door investeerders vast te 
stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178322 - 429816 

Onderwerp Voorleggen aangepaste verbeelding als onderdeel van bestemmingsplan 
Recreatiepark Watertuin 1e herziening. 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Met het voorstel over het vaststellen van het bestemmingsplan 
'Recreatiepark Watertuin 1e herziening' de als bijlage 
gevoegde verbeelding met datum 08-07-2021 te hanteren als vast te 
stellen verbeelding in plaats van de verbeelding met datum 12-05-
2021. 

Samenvatting Op 25 mei 2021 heeft het college besloten de raad voor te stellen om het 
bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin 1e herziening' vast te stellen. Bij dat 
voorstel is onbedoeld het concept exemplaar van de verbeelding gevoegd met 
datum 12-05-2021. Dat concept voorziet ter plaatse van de gronden achter en 
naast Watertuin 27 niet in de juiste contour. De verbeelding die met dit voorstel 
wordt aangeleverd, voorziet wel in de juiste contour. 
 
Besloten wordt de raad voor te stellen, de verbeelding met datum 08-07-2021 te 
hanteren als vast te stellen verbeelding van het voorstel over het vast te stellen 



bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin 1e herziening'.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178085 - 429169 

Onderwerp Ontwerpwiijzigingsplan Torenlaan 2, Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerpwijzigingsplan 'Wijzigingsplan 6, Torenlaan 2, Voorhout 
'Buitengebied Teylingen'' vast te stellen en de procedure voor het 
ontwerpwijzigingsplan met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.WP2021TEY01062-ON01 te starten door het 
ontwerpwijzigingsplan voor zes weken ter inzage te leggen. 
2. Conform het mandaatregister de vaststelling van het bovengenoemd 
wijzigingsplan ambtelijk af te doen en ongewijzigd vast te stellen zonder dat een 
nieuw collegebesluit van B&W benodigd is, mits er gedurende de ter inzage 
legging geen zienswijzen zijn ingediend en er voldaan wordt aan alle 
wijzigingsvoorwaarden. 
3. Bijgaande raadsbrief ter informatie aan de gemeenteraad vast te stellen. 
 
 
  

Samenvatting Voor de locatie Torenlaan 2 te Voorhout is het verzoek ontvangen om de 
bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere burgerwoning. De 
eigenaar is voornemens het bedrijf te verkopen en om de bestaande 
bedrijfswoning te kunnen blijven gebruiken is het noodzakelijk om de 
bestemming te wijzigen naar een reguliere woonbestemming. Immers bestaat er 
door de verkoop van het bedrijf geen noodzaak meer voor een bedrijfswoning 
van initiatiefnemer. In het bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen, 1e 
herziening' (vastgesteld, 12-12- 2019) is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
om deze wijziging mogelijk te kunnen maken. initiatiefnemer doet een beroep op 
deze mogelijkheid. Het college van B&W heeft de bevoegdheid om de 
bestemming 'bedrijf' ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning onder 
voorwaarden te wijzigen naar de bestemmingen 'wonen' en/ of 'tuin'. 
Initiatiefnemer heeft aangetoond dat het plan hieraan voldoet zodat uitvoering 
kan worden gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid. Daarmee wordt tevens 
aangetoond dat sprake is van de goede ruimtelijke ordening die benodigd is. 
 
Het college besluit het ontwerpwijzigingsplan 'Wijzigingsplan 6, Torenlaan 2, 
Voorhout 'Buitengebied Teylingen'' vast te stellen en het ontwerpwijzigingsplan 
voor zes weken ter inzage te leggen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


