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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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-244648 - 549028 

Onderwerp Zienswijze ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie ZHN 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze op het ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie 
Zuid-Holland Noord vast te stellen. 
2. De raadsbrief inzake ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie Zuid-
Holland Noord vast te stellen. 

Samenvatting Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanbesteding van de aankomende OV-
concessie, ingaande december 2024. Hiertoe heeft de provincie een ontwerp 
opgesteld voor het Programma van Eisen. Alle betrokken partijen zijn in de 
gelegenheid gesteld om hierop hun zienswijze in te dienen. In het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland is overeengekomen om een 
gezamenlijke reactie hierop te geven. 
Het college besluit om de zienswijze en de raadsbrief vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255663 - 552586 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 14 juni 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 14 juni 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255814 - 551584 

Onderwerp Accordering huurovereenkomsten huisvesting Oekraïne meerdere locaties 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De besluiten te bekrachtigen om huurovereenkomsten aan te gaan met de 
eigenaren van zes panden aan de Rijnsburgerweg, 's Gravendamseweg en 
Spoorlaan in Voorhout, Hoofdstraat en Julianalaan in Sassenheim en Herenweg 
in Warmond voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.  
  

Samenvatting De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari jl. tot op heden heeft 
de gemeente meerdere eigenaren bereid gevonden om hun pand of deel van een 
locatie geschikt te maken en voor ten minste 6 maanden te verhuren aan de 
gemeente Teylingen voor het huisvesten van vluchtelingen. Alle locaties hebben 
het kenmerk dat ze niet in gebruik waren voor reguliere bewoning of langdurig 
leeg stonden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Er zijn op dit moment 8 



locaties verspreid over de gemeente in gebruik als Gemeentelijke Opvang 
Oekraïne, waarvan er 7 niet in eigendom zijn van de gemeente. Voor de 
grootste locatie, het Kompas in Warmond, heeft het college op 12 april jl. al 
akkoord gegeven voor de huisvesting van circa 50-88 mensen met een marge 
van 16 plaatsen extra indien noodzakelijk. De 6 andere niet-gemeentelijke 
locaties bieden gezamenlijk plaats aan maximaal 39 mensen. 
 
Vanwege de noodzakelijke spoed is het college telkens meegenomen in de 
locatiekeuzes. Als er geen onoverkomelijke bezwaren waren zijn er per locatie 
afspraken gemaakt met de desbetreffende eigenaar en is de locatie in gebruik 
genomen. Deze werkwijze is via de crisisstructuur van de gemeente en binnen 
de mandaatregeling van de gemeente Teylingen uitgevoerd. Vanwege het 
maatschappelijke belang hecht het college er waarde aan om de 
huurovereenkomsten te bekrachtigen. Het college besluit om de 
huurovereenkomsten te bekrachtingen voor de panden aan de Rijnsburgerweg, 
's Gravendamseweg en Spoorlaan in Voorhout, Hoofdstraat en Julianalaan in 
Sassenheim en de Herenweg in Warmond voor de huisvesting van vluchtelingen 
uit Oekraïne. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-254199 - 550372 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie PVDA inzake een ingezonden mail van 
een Voorhoutse ondernemer, Standplaatsvergunning Beatrixstraat Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de PvdA-fractie d.d. 
30 mei 2022 met betrekking tot een ingezonden mail van een Voorhoutse 
ondernemer inzake standplaatsvergunningen vast te stellen. 

Samenvatting Op 30 mei 2022 heeft de PvdA schriftelijke raadsvragen aan het college gesteld 
over het afgeven van een vergunning voor de verkoop van bloemen uit een 
bloemenstal op de hoek van de Beatrixstraat en Herenstraat voor 10 jaar op 
donderdag.   
Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-251935 - 544458 

Onderwerp (T) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 29 juni 2022 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agendapunten van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 29 juni 2022. 

Samenvatting Op 29 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. Voor het eerst sinds lange tijd 
organiseren de VNG dit congres weer als fysieke ontmoeting. Dit jaar in de 
"Westfries" in Hoorn. De ALV maakt deel uit van het VNG Jaarcongres 2022. Op 
de agenda staan onder andere de volgende voorstellen: financieel jaarverslag 
2021, contributievoorstel 2023, Kadernota VNG 2023, uitwerking Regeerakkoord 
en de gevolgen voor gemeenten, bestuurlijke afspraken klimaat en energie, 
overzicht rijksbeleid op het gebied van Wonen en de verantwoording over de 
uitvoering van diverse moties van eerdere vergaderingen. 
 
Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze ALV. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


