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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-21-179436 - 431755 

Onderwerp Eindevaluatie prestatieafspraken 2020 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de eindevaluatie prestatieafspraken 2020 
vast te stellen.  

Samenvatting In de prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en de 
woningcorporatie wordt jaarlijks vastgelegd welke bijdrage zij in dat jaar leveren 
aan de volkshuisvestelijke doelen. Gedurende het jaar worden de afspraken 
gemonitord en na afloop van het jaar worden de prestatieafspraken geëvalueerd 
door de gezamenlijke partijen. De prestatieafspraken van het voorgaande jaar, 
2020 zijn eind 2019 getekend door de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 
(HBVB), Huurdersbelang Teylingen (HBT), woningbouwcorporatie Stek en de 
gemeente Teylingen getekend. In het voorjaar van 2021 hebben deze partijen 
de prestatieafspraken 2020 geëvalueerd. De eindevaluatie prestatieafspraken 
2020 is bijgevoegd. Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief inzake de 
eindevaluatie prestatieafspraken 2020 aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-196147 - 443088 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176345 - 439483 

Onderwerp Reactie brief Vivamente 10 mei 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Akkoord te gaan met de reactie aan Vivamente naar aanleiding van hun brief 
van 10 mei 2021. 
2. De raadsbrief ter informatie over de reactie aan Vivamente vast te stellen. 

Samenvatting Op 10 mei 2021 heeft praktijk voor Psychologie & Coaching Vivamente een brief 
gestuurd aan het College en de gemeenteraad van Teylingen. In de brief geeft 
Vivamente aan dat zij hun budgetplafond hebben bereikt en dat ze zich zorgen 
maken over de toegankelijkheid van zorg. In de brief doet Vivamente het 
verzoek om het budgetplafond te verruimen. Namens het College is een reactie 
opgesteld ter beantwoording van deze brief. In dit voorstel wordt aan het college 



gevraagd akkoord te gaan met de reactie aan Vivamente. 
In deze brief geeft de gemeente aan dat er een groeiende vraag binnen de 
gehele sector plaats vindt en dat dit betekent dat we helaas niet de mogelijkheid 
hebben om de bestedingsruimte van een individuele praktijk te verhogen. Om te 
voorkomen dat kinderen met ernstige problematiek de dupe worden van 
financiele tekorten hebben de gemeenten in Holland Rijnland extra geld 
gereserveerd voor deze doelgroep. Door middel van een afwegingskader zorgen 
we ervoor dat de extra middelen terecht komen bij jeugdigen waarbij sprake is 
van een dringende hulp vraag. Ook het Rijk heeft extra middelen beschikbaar 
gesteld voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Zodra de 
verdeling en de voorwaarden voor besteding van deze middelen bekend zijn zal 
blijken wat dit voor effect heeft op de bestedingsruimte en wachtlijsten in onze 
regio. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-179191 - 431300 

Onderwerp Kapvergunning Munnickenbos 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het collegebesluit van 8 december 2020, beslispunt 2, in te trekken en het 
verzoek tot het kappen van de esdoorn achter de locatie Hagheweide 4 te 
Warmond af te wijzen. 

Samenvatting Het college heeft op 8 december 2020 besloten om de esdoorn te kappen achter 
de locatie Hagheweide 4 te Warmond. Op de kapvergunning is bezwaar 
ingediend, welke is besproken tijdens de commissie Bezwaren en Klachten van 
20 april 2021. De commissie acht het bezwaar ontvankelijk en gegrond. 
Besloten wordt om het collegebesluit van 8 december 2020 in te trekken en het 
verzoek tot het kappen van de esdoorn achter Hagheweide 4 af te wijzen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-193956 - 441661 

Onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke schulden hersteloperatie kinderopvangtoeslag 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het 'Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen' vast te stellen.  

Samenvatting De Belastingdienst/Toeslagen heeft gemeenten en waterschappen gevraagd om 
openstaande vorderingen kwijt te schelden aan gedupeerden van 
toeslagenaffaire. Het rijk heeft hierbij toegezegd alle kosten die gemeenten 
zullen maken bij het verlenen van de kwijtschelding volledig te vergoeden. Om 
een grondslag te creëren voor deze kwijtschelding hebben de betrokken 
ministeries gewerkt aan de 'Verzamelwet hersteloperatie toeslagen'. De beoogde 
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2022. Omdat gedupeerden 
niet zo lang kunnen wachten op kwijtschelding van hun publieke schulden wordt 
het college gevraagd het 'Besluit om te anticiperen op de verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen' vast te stellen. Dit besluit geeft grondslag om de 
gedupeerden hun gemeentelijke schulden kwijt te schelden. Gedupeerde ouders 
en de toeslagpartners hoeven – anders dan bij de reguliere kwijtschelding – 
geen verzoek te doen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het 
college of de aangewezen invorderingsambtenaar verleent de kwijtschelding 
ambtshalve. Met dat besluit werken we mee aan rust, zekerheid en zicht op een 
nieuwe schuldenvrije start voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134375 - 430713 

Onderwerp Raadsbrief verslag meedenksessie Lokale Energiestrategie Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Opbrengst meedenksessie Lokale 
Energiestrategie mei 2021’ vast te stellen (bijlage 1). 



Samenvatting In februari is de raad geïnformeerd over de voorlopige uitkomsten van de eerste 
fase van het participatietraject over de energietransitie in onze gemeente. In 
mei is geïnformeerd over het energiecollege en de meedenksessie over de 
warmtetransitie van april 2021. Op 18 mei is er een meedenksessie over de 
Lokale Energiestrategie georganiseerd. Met bijgevoegde raadsbrief wordt de 
raad geinformeerd over de opbrengsten van deze meedenksessie. Het college 
besluit om de raadsbrief inzake ‘Opbrengsten meedenksessie Lokale 
Energiestrategie mei 2021’ vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-193916 - 439118 

Onderwerp Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan 
"Warmonderhek 5, Warmond" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het voorontwerpbestemmingsplan "Warmonderhek 5, Warmond" vast 
te stellen; 

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Warmonderhek 
5, Warmond" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2021WAR10030-
VO01 te starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen voor inspraak en voor te leggen aan de wettelijke 
overlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
"Warmonderhek 5, Warmond" vast te stellen. 

Samenvatting Op 31 juli 2020 heeft het college besloten om in principe medewerking te 
verlenen aan het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een 
nieuwe woning op de locatie Warmonderhek 5 in Warmond. Op de locatie waar 
de nieuw gesitueerde woning is voorzien liggen de bestemmingen 'Wonen', 
'Natuur', 'Tuin' en 'Water'. Het bouwplan past hier niet binnen. Ook ligt de 
nieuwe woning deels buiten het bouwvlak, waardoor deze is aangepast. 
Daarnaast zijn de onderliggende bestemmingen zodanig aangepast, dat het 
bouwplan in overeenstemming met dit bestemmingsplan gerealiseerd kan 
worden. 
 
Het plangebied valt binnen bestemmingsplan "Kom Warmond 2009". Volgens dit 
bestemmingsplan is het in de huidige situatie niet toegestaan om op de 
gewenste locatie een woning te realiseren binnen de regels van het 
bestemmingsplan. Om dit bouwplan toch mogelijk te kunnen maken, is een 
herziening van het bestemmingsplan "Kom Warmond 2009" op dit perceel 
noodzakelijk. Inmiddels is voor deze ontwikkeling een 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de daarbij behorende 
omgevingsonderzoeken. 
 
Besloten wordt om de inspraakprocedure en het wettelijke vooroverleg voor het 
voorontwerpbestemmingsplan "Warmonderhek 5, Warmond" te starten en de 
raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164299 - 437065 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 30 juni 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de ambtelijke adviezen aan de AB leden van Holland 
Rijnland. 

Samenvatting Op woensdag 30 juni 2021 vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van Holland 
Rijnland (MS teams). Op de agenda staan onder andere de volgende 
onderwerpen: jaarrekening 2020, Financiële doorkijk 2021, begroting 2022, 
Limes Bubble Barrier, Kaderbesluit Land van Ons, Regionale Strategie Mobiliteit 
en de Regionale omgevingsagenda. Het college neemt kennis van de adviezen 
die zijn opgesteld over de verschillende agendapunten. Deze adviezen zijn op 23 
juni 2021 ook besproken met de AB-leden uit de Duin- en 
Bollenstreekgemeenten. De stukken van de AB vergadering zijn beschikbaar via 
de website www.hollandrijnland.nl. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




