
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 18 mei 2021 

 
 

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-21-175022 - 423363 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 11 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 11 mei 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 422472 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 19 mei 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 3) over het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen van 19 mei 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 19 mei 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan 
onder andere de jaarrekening 2020 en de verlenging van het contract met de 
accountant van Holland Rijnland. Het college wordt geadviseerd in te stemmen 
met de adviezen en deze voor te leggen aan het algemeen bestuur van Holland 
Rijnland. Het algemeen bestuur moet uiteindelijk als laatste definitief over de 
voorstellen besluiten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090429 - 418356 

Onderwerp Versnelling innovaties in de zorg 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief ‘Versnelling innovaties in de zorg’ vast te stellen.  
  

Samenvatting Met de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen 
van de innovaties in de zorg. Deze innovaties zijn gerealiseerd na het aannemen 
van de motie ‘Plan van aanpak ter versnelling innovatie in zorg’ in juli 2019 
(bijlage 2). 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-175296 - 420659 

Onderwerp Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld kennis te nemen van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke 
regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek. 

Samenvatting Overeenkomstig de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek waaraan de gemeente Teylingen deelneemt en conform het 
bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de begroting 2022 
voorgelegd ter kennisname aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166696 - 418162 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Westerstraat 8A, Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Westerstraat 8A, 
Sassenheim' met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2020SAS04011-ON01 te 
starten door het ontwerp zes weken ter inzage te leggen. 
2. De 'nota van beantwoording vooroverleg en inspraak Westerstraat 8A, 
Sassenheim' vast te stellen. 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het ontwerpbestemmingsplan 'Westerstraat 
8A, Sassenheim' vast te stellen. 

Samenvatting De Protestantse Gemeente Sassenheim is voornemens om op het perceel 
Westerstraat 8A een multifunctioneel gebouw/ kerkelijk centrum te realiseren 
met een verdiepte parkeerkelder. Het gebouw zal voornamelijk functioneren als 
ontmoetingsplek waar diverse maatschappelijke activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. In 2019 is er door het College van B&W een positief 
principestandpunt ingenomen ten aanzien van deze ontwikkeling. Om deze 
reden heeft de PGS voorliggend bestemmingsplan opgesteld om uitvoering te 
kunnen geven aan de ontwikkelplannen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 
voor zes weken ter inzage gelegen waarbij een ieder in de gelegenheid geweest 
is om op het plan te reageren. Naar aanleiding daarvan is er een advies van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden binnengekomen. Dit advies is doorgestuurd 
naar initiatiefnemer en door de gemeente voor kennisgeving aangenomen. 
Daarnaast is door een belanghebbende uit de omgeving een inspraakreactie 
ingediend waarin een aantal wijzigingen zijn voorgesteld aan de verbeelding van 
het bestemmingsplan. De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven om beperkte 
wijzigingen door te voeren aan de verbeelding van het 
ontwerpbestemmingsplan. In de toelichting van het bestemmingsplan is 
aangetoond dat sprake is van de goede ruimtelijke ordening die vereist is bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. De regels en verbeelding van het plan voorzien in 
een juridisch passende regeling om het plan ruimtelijk in te passen. Het 
bovenstaande geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


