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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-21-199513 - 504800 

Onderwerp Bezwaren WVG Nieuw Boekhorst (43 percelen) ongegrond verklaren 

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: 
De bezwaren gericht tegen het besluit van 23 september om op 46 percelen in 
plangebied Nieuw Boekhorst een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen niet-
ontvankelijk te verklaren voor zover ingediend door Heijmans Vastgoed B.V., 
Novaform en HVG en de bezwaren voor het overige ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.  

Samenvatting Op 20 juli 2021 heeft het college op grond van artikel 6 van de Wet 
voorkeursrecht gemeente (Wvg) besloten een voorlopig gemeentelijk 
voorkeursrecht te vestigen op 46 percelen in plangebied Nieuw Boekhorst. Op 23 
september 2021 heeft de raad op grond van artikel 4 van de Wvg besloten het 
gemeentelijk voorkeursrecht op voornoemde percelen definitief te vestigen.  
Tegen deze besluiten is bezwaar gemaakt door de eigenaren van de percelen. 
De commissie bezwaren en klachten heeft een advies uitgebracht over de 
afhandeling van de bezwaarschriften.  
De commissie is van oordeel dat het gemeentebestuur in redelijkheid een 
voorkeursrecht kon vestigen op de aan bezwaarmakers toebehorende percelen. 
Het bestreden besluit van de gemeenteraad van 23 september 2021 kan daarom 
in stand worden gehouden. Het college besluit aan de raad voor te stellen om de 
bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de commissie bezwaren en 
klachten af te handelen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134375 - 469527 

Onderwerp Vaststellen Lokale Energiestrategie 1.0 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,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. In afwijking van de RES 1.0 de Kagerplassen uit te sluiten van grootschalige 
energie-opwek middels zonneweides en windmolens; 
 
2. De Lokale Energiestrategie 1.0 vast te stellen (bijlage 1) met daarin de 
volgende sporen;  

1. gemeente geeft het goede voorbeeld, verduurzamen van de 
gemeentelijke gebouwen en het wagenpark; 

2. stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving, dat wat 
je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken; 

3. faciliteren van de groei van elektrisch verkeer en duurzame 
mobiliteit; 

4. stimuleren van duurzame opwek zon op daken: kleinschalig en 
grootschalig; 

5. onderzoeken van duurzame opwek zon en wind, langs infrastructuur, 
boven parkeerplaatsen en op land, onderzoek naar mogelijkheden 
binnen wettelijke en wenselijke kaders. 

Samenvatting Teylingen wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is een grote opgave die veel 



vraagt van inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente zelf. De Lokale 
Energiestrategie (LES) legt de ambities van Teylingen vast en geeft perspectief 
aan inwoners, bedrijven, organisaties en onze ketenpartners zoals Liander. 
Daarnaast is de LES, samen met de al eerder vastgestelde Transitievisie Warmte 
(TVW) de basis voor een uitvoeringsprogramma Energietransitie. De LES is 
opgesteld in samenwerking met ketenpartners, inwoners en andere 
belanghebbenden. Dat is belangrijk, want iedereen zal zijn steentje bij moeten 
dragen om van Teylingen een energieneutrale gemeente te maken. Ook in het 
Uitvoeringsprogramma is daarom straks veel aandacht voor communicatie en 
participatie. De LES is een strategie op basis van vijf sporen: 
1. gemeente geeft het goede voorbeeld, verduurzamen van de gemeentelijke 
gebouwen en het wagenpark; 
2. stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving, dat wat je niet 
gebruikt hoef je ook niet op te wekken; 
3. faciliteren van de groei van elektrisch verkeer en duurzame mobiliteit; 
4. stimuleren van duurzame opwek zon op daken: kleinschalig en grootschalig; 
5. onderzoeken van duurzame opwek zon en wind, langs infrastructuur, boven 
parkeerplaatsen en op land, onderzoek naar mogelijkheden binnen wettelijke en 
wenselijke kaders. 
 
Besloten wordt aan de raad voor te stellen: 
1. In afwijking van de RES 1.0 de Kagerplassen uit te sluiten van grootschalige 
energie-opwek middels zonneweides en windmolens; 
2. De Lokale Energiestrategie 1.0 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228629 - 502184 

Onderwerp Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” 
2. De raadsbrief over de Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” vast 
te stellen.  
  

Samenvatting Het opstellen van een regiovisie is een belangrijke afspraak uit de resolutie 
‘Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)’, die in 2020 in VNG verband is 
vastgesteld. Met de Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” geven 
we invulling aan deze afspraak.  
In de regiovisie “Samen voor de jeugd” zijn de eerder gemaakte regionale 
afspraken gebundeld en in samenhang opgenomen. De regiovisie geeft richting 
aan de gezamenlijke opdracht die wij als jeugdhulpregio Holland Rijnland 
hebben in het organiseren van een dekkend zorglandschap en zorgt dat onze 
jeugdigen de best passende hulp en ondersteuning kunnen ontvangen op het 
juiste moment. 
 
De regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” is in het regionale 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en Jeugd van 15 december 2021 
vastgesteld. Het college heeft besloten de raad hierover te informeren.   
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-227346 - 502361 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA betreffende subsidieregeling CTB 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Informatiecentrum 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie d.d. 23 
december 2021 inzake het Subsidie Controle Coronatoegangsbewijs., vast te 
stellen. 

Samenvatting Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-
fractie d.d. 23 december 2021 inzake het Subsidie Controle 
Coronatoegangsbewijs, vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228503 - 501671 



Onderwerp Beleidsregels belastingen, Reglement automatische incasso 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Teylingen 2022 
vast te stellen. 

Samenvatting Voor de heffing en de inning van gemeentelijke belastingen zijn diverse 
beleidsregels en uitvoeringsbesluiten vastgesteld. Het Reglement automatische 
incasso gemeentelijke belastingen moet worden gewijzigd omdat tot 2022 
bedrijven bij de betaling van de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen 
alleen gebruik konden maken van automatische incasso, als het bedrag lager 
was dan € 1.500,--. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de 
belastingverordeningen in de raadsvergadering van 16 december 2021 besloten 
dit bedrag te verhogen naar € 5.000,--. Het maximumbedrag komt ook terug in 
het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Teylingen 
(hierna: reglement). Het reglement is uitsluitend op dit punt aangepast, maar 
wordt voor de overzichtelijkheid in zijn geheel ter vaststelling aangeboden. Het 
college heeft besloten het Reglement automatische incasso gemeentelijke 
belastingen Teylingen 2022 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


