
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 6 september 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. R. Biesbroek, 
wethouder;Mevr. E. Koek, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-269608 - 575262 

Onderwerp Aanwijzen 3e loco-secretaris Teylingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling HLTsamen Directie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op grond van artikel 106 Gemeentewet aan te wijzen als derde loco-
secretaris (zijnde niet de rol van directeur HLTsamen) van de gemeente 
HLTsamen: mevrouw C.M.C. Heck. 
2. De aanwijzing als derde loco-secretaris van mevrouw C.M.C. Heck komt te 
vervallen op het moment dat zij haar werkzaamheden beëindigt voor de 
werkorganisatie HLTsamen of op het moment dat het college de aanwijzing 
intrekt. 

Samenvatting Op 29 maart 2022 heeft het college van B&W op grond van artikel 106 van de 
Gemeentewet de loco-secretarissen voor de gemeenten Teylingen aangewezen. 
Vanwege het vertrek bij de werkorganisatie HLTsamen van de derde loco-
secretaris, is deze positie vrijgevallen. Het college benoemt mevrouw C.M.C. 
Heck als derde loco-secretaris. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-267514 - 573750 

Onderwerp Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, 
Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgaande ‘Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuw 
Boekhorst’ vast te stellen; 

2. Deze Nota van Uitgangspunten te presenteren aan de gemeenteraad 
in een beeldvormende sessie; 

3. Op basis van voornoemde Nota van Uitgangspunten een (concept) 
ontwerpbestemmingsplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling 
Nieuw Boekhorst. De procedure voor het bestemmingsplan “Nieuw 
Boekhorst”, Voorhout met identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2022TEY01074-ON01 te starten door op basis van 
voornoemde nota een concept ontwerpbestemmingsplan voor te 
leggen aan de overlegpartners en het vooroverleg met de wettelijke 
overlegpartners te starten overeenkomstig artikel 3.1.1. Besluit 
ruimtelijke ordening.   

4. Bijgaande raadsbrief vast te stellen en de raadscommissie Ruimte in 
kennis te stellen van uw besluit 

5. Bijgaand persbericht vast te stellen en door middel van bijgaand 
persbericht de pers te informeren. 

  

Samenvatting De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 de Gebieds- en beeldkwaliteitsvisie 
Nieuw Boekhorst (hierna te noemen ‘de Gebiedsvisie’) vastgesteld. Voor de 
vertaling van deze visie naar een bestemmingsplan is een ‘Nota van 
Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuw Boekhorst’ (hierna te noemen ‘Nota 
van Uitgangspunten’) opgesteld. Op basis hiervan zijn in de nota keuzes, 
wensen, aandachtspunten vertaald naar concrete uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan. Het college besluit de ‘Nota van Uitgangspunten’ vast te 
stellen en tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad de nota te 
presenteren. Het college besluit ook op basis van de Nota van Uitgangspunten 
een (concept) ontwerpbestemmingsplan op te stellen voor de 



gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst. Verder besluit het college de procedure 
voor het bestemmingsplan ‘’Nieuw Boekhorst, Voorhout’’  met identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2022TEY01074-ON01 te starten door op basis van voornoemde 
nota een concept ontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de 
overlegpartners en het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners te starten 
overeenkomstig artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening. Het college stelt de 
raad via een raadsbrief in kennis van het collegebesluit, stelt bijgaand 
persbericht vast en informeert de pers door middel van dit persbericht. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-266020 - 569192 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 30 augustus 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 30 augustus vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


