
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 15 februari 2022 

 
 

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-22-234418 - 512584 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 8 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B en W van 8 februari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-232620 - 508724 

Onderwerp Opdracht verlenen aan AW Infrabouw voor het woonrijp maken van 
Wijkontsluitingsweg Noord Hooghkamer bouwfase III te Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opdracht voor het bouwrijp maken van de wijkontsluitingsweg Noord te 
Hooghkamer Bouwstroom III te Voorhout te gunnen aan AW Infrabouw te Lisse. 

Samenvatting Ten noorden van de Molentocht en ten westen van de Bollendreef te Voorhout 
wordt het ontwikkelproject Hooghkamer fase III gerealiseerd. De 
duurzaamheidseisen voor het ontwikkelplan zijn in het bestek en 
contractstukken opgenomen en daarmee onderdeel van de aanbesteding.  
 
Voor het woonrijp maken van de wijkontsluitingsweg aan de Noordelijke kant 
heeft de gemeente een meervoudig onderhands aanbestedingsprocedure 
gevolgd. De inschrijver die met de laagste prijs inschreef was AW Infrabouw uit 
Lisse. Het college besluit de  opdracht voor het bouwrijp maken van de 
wijkontsluitingsweg Noord te Hooghkamer Bouwstroom III te Voorhout te 
gunnen aan AW Infrabouw te Lisse. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-232366 - 511060 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over uitblijven besteding NPO-gelden 
aan scholen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA van 25 januari 
2022 over het uitblijven van besteding NPO-gelden aan scholen vast te stellen. 

Samenvatting Het college besluit om de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA 
van 25 januari 2022 over het uitblijven van besteding van NPO-gelden 
(Nationaal Programma Onderwijs) aan scholen vast te stellen en te versturen 



aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-232917 - 509175 

Onderwerp Netwerk M50 gemeenten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om de 
netwerkbijeenkomst van 24 juni 2022 bij te wonen van het netwerk 
van middelgrote gemeenten, de M50 gemeenten, in Zeist. 

2. na dit bezoek te besluiten of structurele deelname aan dit netwerk van 
de M50 gemeenten voldoende meerwaarde kan opleveren voor de 
gemeente Teylingen en het (nieuwe) college.  

Samenvatting In de collegevergadering van 25 januari 2022 van de gemeente Teylingen is een 
aanbiedingsbrief van het netwerk van middelgrote gemeenten, ook 
wel genoemd de M50 gemeenten, aan de orde geweest. Het Teylingse college 
heeft kennisgenomen van de brief. Aanvullend is nader advies gevraagd om in te 
gaan op het aanbod van de voorzitter van het netwerk om langs te komen en 
kennis te maken met het netwerk op vrijdag 24 juni 2022 in Zeist tijdens de 
Algemene Ledenvergadering. Het college besluit gebruik te maken van de 
geboden mogelijkheid om de netwerkbijeenkomst van 24 juni 2022 bij te wonen 
van het netwerk van de M50 gemeenten te Zeist. Tevens besluit het college na 
dit bezoek te besluiten of structurele deelname aan dit netwerk van de M50 
gemeenten voldoende meerwaarde kan opleveren voor de gemeente Teylingen 
en het (nieuwe) college. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223284 - 509951 

Onderwerp Vaststelling Afvalstoffenverordening 

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 om:  

1. In te stemmen met de invoering van de ja-ja sticker 
2. In te stemmen met de eerste wijziging Afvalstoffenverordening 

Teylingen 2020; 
3. Het eindverslag als bedoeld in artikel 5 van de Inspraakverordening 

vast te stellen. 

Samenvatting De motie “Minder afval door ja-ja sticker”, zoals aangenomen door de 
gemeenteraad op 30 januari 2020, verzoekt het college ‘de invoering van de ja-
ja sticker voor te bereiden’. Het college heeft deze motie opgepakt en heeft 
'voorbereidingen' getroffen om de ja-ja sticker in te voeren en heeft ingestemd 
met het ontwerp van de verordening tot eerste wijziging van de 
Afvalstoffenverordening Teylingen 2020 en deze voor een periode van zes weken 
ter inzake te gelegd. Na de inzage termijn moeten de ingediende zienswijzen 
worden beantwoord en wordt de conceptwijziging voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming. De invoering van de ja-ja sticker zal 3 
maanden na de vaststelling door de gemeenteraad in werking treden.  
 
Het college besluit om de eerste wijziging Afvalstoffenverordening 2020 in te 
stemmen en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. Aanvullend stelt zij het 
eindverslag zoals bedoeld in artikel 5 van de Inspraakverordening vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


