
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 8 juni 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-21-178299 - 429846 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-139952 - 425893 

Onderwerp 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven 
Kust-, Duin- en Bollenstreek vast te stellen onder voorbehoud van 
toestemming van de raad 

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

-  Het college toestemming te geven de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB), zoals verwoord in 
de brief van het Dagelijks Bestuur van de GR KDB van 1 juli 2020, vast te 
stellen. 

Samenvatting De intreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vraagt 
om aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, 
Duin- en Bollenstreek. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten de 1e 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollstreek (GR KDB) vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de 
raad. Het college heeft de raad verzocht toestemming te geven voor de 
voorgenomen wijziging.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177492 - 428402 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van CDA raadslid over voorwaarden TONK 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Voorstel aan het college om in te stemmen met de beantwoording van de 
schriftelijke vragen die zijn gesteld door Sybrinne de Vries (CDA). Deze 
schriftelijke vragen gaan over de voorwaarden TONK. 

Samenvatting Door het CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over de (te) strenge voorwaarden 



die in Teylingen gesteld zouden worden om in aanmerking te komen voor de 
Tijdelijke regeling Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het kader van 
de coronacrisis. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177411 - 427559 

Onderwerp Raadsbrief Eindrapportage Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegde raadsbrief over de eindrapportage van Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2017 - 2020 op de basisscholen in Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting De afgelopen vier jaar (2017 - 2020) hebben alle 12 basisscholen in Teylingen 
deelgenomen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De 
Cultuureducatiegroep heeft deze periode samen met de basisscholen 
geëvalueerd en een eindrapportage opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen en 
voortgang van cultuureducatie in het lesprogramma van de basisscholen. Met 
veel enthousiasme hebben de scholen deelgenomen en gewerkt aan de kwaliteit 
van cultuureducatie. Op de basisscholen in Teylingen zijn 16 
cultuurcoördinatoren aanwezig, waarvan er 13 zijn gecertificeerd. Dit geeft aan 
dat cultuureducatie belangrijk wordt gevonden en de basisinfrastructuur voor 
cultuuronderwijs op de meeste scholen goed aanwezig is. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177730 - 428063 

Onderwerp Brief project Land van Ons t.b.v. AB Holland Rijnland 30 juni 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De brief project Land van Ons vast te stellen en ter kennisname aan leden 
van het AB Holland Rijnland toe te zenden. 

Samenvatting Op 30 juni 2021 staat het Land van Ons als beslispunt op de agenda van het AB 
van Holland Rijnland. Voor dit project is zowel het proces als de inhoud niet in 
overeenstemming met de voorwaarden van Holland Rijnland. Met bijgevoegde 
brief wil het college van Teylingen samen met de andere vier colleges uit de 
Duin- en Bollenstreek de AB leden informeren over het gevolgde proces en de 
consequenties. Het college besluit de brief vast te stellen en ter kennisname aan 
leden van het AB Holland Rijnland toe te zenden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177281 - 426804 

Onderwerp testlocatie 'testen voor toegang' in Warmond tijdelijke gedogen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De tent op de testlocatie op Veerpolder 42 te Warmond, ten behoeve van 
''testen voor toegang'' te gedogen onder de voorwaarde dat alle door of namens 
het college gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd; 
2. Dat de onder punt 1 genoemde gedoogbeslissing op elk moment kan worden 
ingetrokken; 
3. De burgemeester mandaat te verlenen om de gedoogbeslissing in te trekken.  

Samenvatting Binnen het kader van het programma 'Pilots testen voor toegang tot 
evenementen' van het ministerie van VWS heeft de Stichting Open Nederland 
een overeenkomst gesloten met 7 nieuwe testaanbieders die voor een extra 
testcapaciteit gaan zorgen. De organisatie die binnen de gemeente Teylingen 
een testlocatie wil gaan aanbieden, heeft gekozen voor het pand van de firma 
Dekker op het adres Veerpolder 42 in Warmond. Totdat de 
omgevingsvergunning die benodigd is voor deze locatie afgegeven is, wil het 
college deze bedrijfsactiviteit gedogen. Het college besluit de testlocatie op 
Veerpolder 42 te Warmond, ten behoeve van ''testen voor toegang'' tijdelijk te 
gedogen onder de voorwaarde dat alle door op namens het college gegeven 
aanwijzingen terstond worden opgevolgd; de gedoogbeslissing op elk moment 



kan worden ingetrokken en de burgemeester mandaat te verlenen om de 
gedoogbeslissing in te trekken.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161748 - 408578 

Onderwerp Instemming verlenging looptijd Manifest MVi tot 31 december 2021 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met het verlengen de looptijd van het Manifest 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) tot 31 december 2021. 

2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleend aan 
wethouder mevrouw H. Hooij voor het ondertekenen van de 
akkoordverklaring verlenging looptijd Manifest MVI. 

Samenvatting In december 2016 heeft de gemeente Teylingen het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen ondertekend. Met dit Manifest wordt inkoop als instrument 
gebruikt om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de belasting op 
mens en milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse 
grondstoffen. De looptijd van het manifest was tot en met 2020. Afgelopen jaar 
is het landelijke MVI-beleid geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam de roep om een 
vervolg te geven aan het Manifest MVI en deze verder te verbeteren. In 2021 
wordt met de bestuurlijke koepels in overleg gegaan om te komen tot 
vernieuwde bestuurlijke afspraken over maatschappelijk verantwoord inkopen. 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom voorgesteld 
om het Manifest met een jaar te verlengen. Het college heeft besloten om daar 
mee in te stemmen. De burgemeester heeft een volmacht verleend aan 
wethouder Hooij voor het ondertekenen van de akkoordverklaring. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173247 - 425802 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond. 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Ganzenwei 230, Warmond' 
met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021WAR10031-ON01 te starten door 
het ontwerp voor zes weken ter inzage te leggen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het ontwerpbestemmingsplan 'Ganzenwei 
230, Warmond' vast te stellen. 
 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen bereidt een postzegelbestemmingsplan voor om een 
bestaande groenstrook (bestemming groen) gelegen ten westen van de 
bestaande woning aan de Ganzenwei 230 te Warmond permanent te bestemmen 
met de bestemming 'wonen' zonder bouwvlak. Op 12 september 2017 is  een 
tijdelijke vergunning voor 10 jaar verleend aan de bewoners van deze 
naastgelegen woning om de grond ten behoeve van het 'wonen' te mogen 
gebruiken. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan is een erfenis van het op 30 
maart 2017 vastgestelde bestemmingsplan 'Van den Woudestraat 1A, 
Warmond'. De bewoners van de Ganzenwei 230 hebben destijds aangegeven 
moeite te hebben met dit inmiddels vastgestelde bestemmingsplan vanwege een 
vermindering van de privacy en een vermindering van het groenbeeld vanaf hun 
woonperceel. Ter compensatie zijn afspraken gemaakt over de aankoop van de 
betreffende groenstrook die voorligt in dit ontwerpbestemmingsplan. De wens is 
om dit permanent bij de tuin als met een woonbestemming te betrekken. Recent 
hebben deze bewoners de grond aangekocht en is het officieel hun eigendom. 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Ganzenwei 230, Warmond' voorziet in een 
planologische regeling om het gebruik als 'wonen' permanent vast te leggen. 
Besloten wordt daarom om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 
'Ganzenwei 230, Warmond' te starten door het plan voor zes weken ter inzage 
te leggen en ook de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen.  
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


