
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 7 december 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-21-223092 - 493443 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 november 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W dd. 30 november 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163984 - 383713 

Onderwerp Plaatsen Openbare verlichting langs fietspad A44 (Spoorpad). 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Akkoord te gaan met het plaatsen van "slimme" straatverlichting langs 
het fietspad naast de A44.  

2. Voor de realisatie hiervan een dekkingsreserve "verlichting fietspad" in 
te stellen, ter hoogte van €90.000,- ten laste van de reserve openbare 
verlichting. 

3. Een bedrag vanuit de reserve openbare verlichting, ter hoogte van € 
730.449,- terug te storten in de algemene reserve. 

4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Samenvatting Langs de A44 en de spoorlijn Leiden-Schiphol ligt een fietspad (Spoorpad) dat 
loopt vanaf de Kaagbrug tot het centrum van Warmond. Slechts enkele delen 
van dit fietspad zijn verlicht. Wij hebben het verzoek ontvangen de gedeelten 
die niet verlicht zijn ook te verlichten. Er wordt samengevat gesproken over 
gevaarlijke situaties en een gevoel van sociale onveiligheid. Om aan de 
gevaarlijke situaties wat te doen wordt de Raad voorgesteld ook de niet verlichte 
delen te verlichten en hiervoor een dekkingsreserve ter hoogte van €90.000,- 
beschikbaar te stellen. Hiermee wordt tevens voldaan aan het "Beleid openbare 
verlichting", de "Toets van primaire fietsnetwerk 2011" en het "Actieplan 
vastgestelde gemeentelijke fietsnetwerk". 
Omdat het om een nieuwe investering gaat, die niet in de begroting is voorzien, 
dient de Raad hierover een besluit te nemen. 
De totale projectkosten bedragen €180.000,-. De provincie verleend voor dit 
project 50% subsidie. 
De planning is om de straatverlichting medio 2022 te plaatsen. 
Het college heeft besloten hiervoor een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen 
waarin wordt voorgesteld akkoord te gaan met het plaatsen van "slimme" 
straatverlichting langs het fietspad naast de A44, voor de realisatie hiervan een 
dekkingsreserve "verlichting fietspad" in te stellen ter hoogte van €90.000,- en 
hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-193838 - 486256 

Onderwerp Raadsbrief Blauwe longen voor Overbosch 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake Blauwe longen voor Overbosch vast te 
stellen.  

Samenvatting In 2019 heeft de Stichting Vrienden van het Overbosch de gemeente benaderd 
voor het gezamenlijke realiseren van twee watergangen ofwel: blauwe longen 
voor park Overbosch. Met de aanleg van deze watergangen wordt een betere 
waterkwaliteit en meer biodiversiteit bewerkstelligd in de vijver van park 
Overbosch. Destijds heeft het college positief gereageerd op dit verzoek. 
 
In 2020 heeft dit geleid tot een subsidieaanvraag en -toekenning vanuit 
Provincie Zuid- Holland en Holland Rijnland (Erfgoedlijnen). Inmiddels zijn de 
werkzaamheden gegund en wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden. 
 
Besloten wordt om de raadsbrief inzake het realiseren van twee watergangen 
(Blauwe longen) voor park Overbosch vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-215154 - 478102 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding D Meinders 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Zilveren Barensteel toe te kennen aan de heer D. Meinders; op basis van zijn 
jarenlange inzet als wijkagent in Sassenheim. 

Samenvatting De heer Dirk Meinders uit Sassenheim is voorgedragen voor een Zilveren 
Barensteel (gemeentelijke onderscheiding); op basis van zijn meer dan 
gemiddelde inzet als wijkagent in Sassenheim (ruim 40 jaar).  
 
Het college heeft besloten de Zilveren Barensteel toe te kennen aan de heer 
Meinders uit Sassenheim. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221992 - 489698 

Onderwerp Behandelen van ruimtelijke initiatieven tijdens de overgangsfase naar 
inwerkingtreding Omgevingswet 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde memo ‘Behandelen van 
initiatieven tijdens de overgangsfase’;  
2. Initiatiefnemers te informeren dat een aanvraag tot vaststelling van een 
bestemmingsplan niet tijdig in ontwerp ter inzage kan worden gelegd, als die 
aanvraag binnen zes maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet 
ingediend wordt (de zogeheten bestemmingsplanstop).  
3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgesloten raadsbrief en 
deze vast te stellen.  

Samenvatting Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. De 
inwerkingtreding heeft gevolgen voor aanvragen tot vaststelling van een 
bestemmingsplan. Voor die aanvragen geldt dat deze alleen onder het huidige 
recht (Wet ruimtelijke ordening hierna: Wro) kunnen worden vastgesteld als 
deze vóór 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Op en na 1 juli 2022 
kunnen er geen bestemmingsplannen meer in procedure gebracht worden en 
kan alleen een ruimtelijke procedure onder de Omgevingswet doorlopen worden. 
Bepalend voor een bestemmingsplanprocedure is derhalve de datum van het ter 
inzage leggen van een ontwerp. Om te komen tot een inhoudelijk goed ontwerp 
dient er voorbereiding plaats te vinden. De voorbereidingstijd die nodig is om 
een ontwerpbestemmingsplan op te stellen, vooroverleg te voeren en ter inzage 
te leggen is minimaal een halfjaar. Gelet op de voorbereidingstijd komt er een 
kantelmoment waarop wij initiatiefnemers moeten adviseren geen aanvragen tot 
herziening van een bestemmingsplan meer in te dienen, omdat wij redelijkerwijs 
niet meer kunnen garanderen dat een ontwerpbestemmingsplan tijdig voor 



inwerkingtreding van de Omgevingswet (vóór 1 juli 2022) ter inzage kan worden 
gelegd. Het college heeft daarbij een inspanningsverplichting om te bevorderen 
dat het ontwerpbestemmingsplan op voortvarende wijze de daartoe geëigende 
procedure doorloopt en op de kortst haalbare termijn vigerend wordt.  
 
Het college besluit om initiatiefnemers te informeren dat een aanvraag tot 
vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan niet tijdig in ontwerp ter 
inzage kan worden gelegd, als die aanvraag binnen 6 maanden voor 
inwerkingtreding van de omgevingswet wordt ingediend (de zgn. 
Bestemmingsplanstop). Het college besluit de raad hierover te informeren met 
een raadsbrief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222190 - 490092 

Onderwerp Subsidieregeling peuteropvang en VE Teylingen 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De subsidieregeling peuteropvang en VE Teylingen 2022 vast te stellen.  

Samenvatting Gemeente Teylingen heeft de financiële uitwerking van haar 
onderwijsachterstandenbeleid vastgelegd in een subsidieregeling peuteropvang 
en voorschoolse educatie (VE). Hierin zijn de subsidiemogelijkheden voor 
peuteropvang en voorschoolse educatie vastgelegd. Vanaf 1 januari 2022 komt 
er een wettelijke eis voor de voorschoolse educatie bij. Vanaf 1 januari 2022 zijn 
alle gemeenten verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in te zetten in de 
voorschoolse educatie. Om de financiering hiervan te regelen wordt de 
subsidieregeling peuteropvang en VE aangepast. Het college besluit de 
subsidieregeling peuteropvang en VE Teylingen 2022 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221171 - 489158 

Onderwerp Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Teylingen 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Teylingen 2021 
vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente vindt kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang belangrijk. 
De Wet kinderopvang verplicht de gemeenten om zorg te dragen voor toezicht 
en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang in haar gemeente. In opdracht 
van de gemeente inspecteert de GGD Hollands Midden (toezichthouder) jaarlijks 
alle locaties van kinderopvang, de gastouderbureaus en een deel van de 
gastouders in de gemeente. Hierbij wordt beoordeeld of er sprake is van 
verantwoorde kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van 
kinderen in een veilige en gezonde omgeving. De gemeente kan een 
handhavingsbesluit nemen wanneer geconstateerd wordt dat een kwaliteitseis 
niet wordt nageleefd. Het huidige handhavingsbeleid kinderopvang is niet meer 
actueel, om deze reden is er een nieuwe beleidsregel opgesteld. De nieuwe 
beleidsregel sluit aan bij de in 2018 en 2019 aangepaste Wet innovatie en 
kwaliteit kinderopvang (IKK). Daarnaast aan de invoering van het herstelaanbod 
door de toezichthouder. Met het herstelaanbod worden tekortkomingen sneller 
opgelost zonder dat hiervoor handhaving nodig is. De nieuwe beleidsregel zorgt 
voor een transparante en gelijkwaardige werkwijze en stimuleert kwalitatief 
goede kinderopvang. Het college besluit om de Beleidsregel toezicht en 
handhaving Wet kinderopvang Teylingen 2021 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


