
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 22 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-22-235715 - 514300 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 15 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 15 februari 2022 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235561 - 513916 

Onderwerp Voornemen tot verlagen van de precariobelasting 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over het voornemen om de precariobelasting 2021 te 
verlagen naar 0 euro, vast te stellen. 

Samenvatting Het college signaleert dat horecaondernemers beperkte mogelijkheden hadden 
om hun accommodaties en terrassen in 2021 open te houden. In 2020 heeft het 
college de heffing op precario terrassen naar 0 euro gezet. Ook voor 2021 heeft 
het college het voornemen om de precario heffing op 0 euro te zetten. Het 
college besluit de raadsbrief over het voornemen om de precariobelasting 2021 
te verlagen naar 0 euro, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 513871 

Onderwerp Advies PHO Economie en Leefomgeving 23 februari 2022 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Economie en Leefomgeving van 23 februari 2022 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 23 februari 2022 vindt een portefeuillehoudersoverleg Economie en 
Leefomgeving van Holland Rijnland. Op de agenda staat een beperkt aantal 
onderwerpen: naast enkele mededelingen wordt aan de hand van een 
presentatie de laatste stand van zaken over onder andere de A44, N44, A4 en 
de ontwikkelingen in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek besproken. Er wordt 
ook een voorstel voorgelegd over de geactualiseerde projectbladen van het 
Uitvoeringsprogramma (UP) van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan Holland 
Rijnland (RVVP). Het UP is de uitwerking van het beleid uit het RVVP. Het UP 
dient als basis voor de subsidieaanvragen in het kader van de provinciale 
subsidieregeling mobiliteit / de gebiedsagenda. Inmiddels is besloten het 
herijken van het UP in relatie tot de Regionale Strategie Mobiliteit in 2023 te 



laten plaatsvinden in plaats van het eerdere voornemen dit in 2022 plaats te 
laten vinden. Het college neemt kennis van de uitgebrachte adviezen over de 
agendapunten van dit portefeuillehoudersoverleg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-233747 - 510639 

Onderwerp Vierde Werkplan investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Het vierde werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin- en Bollenstreek vast te 
stellen. 
2.    Hiervoor een bedrag van € 1.285.790,- aan te vragen bij de gemeente 
Leiden. Specifiek voor de gemeente Teylingen €334.500,-. 
  

Samenvatting  
Per 2023 worden de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijke 
zorg. Het gaat om preventie, ondersteuning, zorg, nazorg en herstel van 
mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden door ernstige psychische 
problemen en de opvang van mensen die dakloos zijn geraakt.  
 
In het vierde werkplan zijn projecten benoemd die bijdragen om passende 
ondersteuning te kunnen bieden aan mensen in een kwetsbare situatie binnen 
de Duin- en Bollengemeenten. Deze projecten zijn gericht op huisvesting, 
ondersteuning, dagbesteding, werk, sociale contacten en herstel. Het werkplan 
draagt ook bij aan het verkorten van de wachtlijst voor Beschermd Wonen, het 
voorkomen van de toestroom naar de daklozenopvang en het bevorderen van de 
uitstroom uit Beschermd Wonen en de daklozenopvang. 
 
Gemeente Leiden heeft een investeringsfonds maatschappelijke zorg ingericht. 
Gemeenten in Holland Rijnland kunnen aanspraak maken op het 
investeringsfonds door individueel, of in sub- regionaal verband een of meerdere 
projectplannen op te stellen. In een werkplan moet overtuigend worden 
beschreven hoe het plan bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die 
binnen het investeringsfonds maatschappelijke zorg centraal staan.  
 
Het college heeft besloten om het vierde werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin en 
Bollenstreek vast te stellen en hiervoor een bedrag van € 1.285.790,- aan te 
vragen bij de gemeente Leiden. Specifiek voor de gemeente Teylingen € 
334.500,-.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-156013 - 506510 

Onderwerp Renovatie/vervanging toplaag kunstgrasvoetbalvelden Roodemolen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Het krediet renovatie toplaag kunstgrasvelden Roodemolen 2 en 8 van € 
493.150,- te verhogen naar € 807.500,-.  
2.    Deze verhoging te realiseren door:  

 Het krediet meubilair sportpark Roodemolen af te sluiten en de 
vrijvallende kapitaallasten € 3.500,- als dekking te gebruiken; 

 Het krediet renovatie natuurgrasvelden rugby af te sluiten en de 
vrijvallende kapitaallasten € 5.500,- als dekking te gebruiken; 

 Het kapitaallasten budget uit de investeringen sportnota structureel 
voor € 5.353,- als dekking te gebruiken; 

 Uit het budget zorgplicht kunstgrasvelden structureel € 5.200,- in te 
zetten voor de dekking van kapitaallasten; 

 De resterende ontbrekende dekking kapitaallasten € 11.700,- als 
gevolg van verhoging kosten infill-materiaal te dekken bij de 
tussenrapportage. 

3.    De raad met een raadsbrief alvast te informeren over de 
budgetverschuivingen in de tussenrapportage; 
4.    Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen een subsidiebijdrage van € 
792.000,- te verlenen voor de renovatie toplaag kunstgrasvoetbalvelden 2 en 8 
inclusief de zorgplicht; 

Samenvatting Uit de schouw in 2021 van alle sportvelden is naar voren gekomen dat de 
toplaag van de kunstgrasvoetbalvelden 2 en 8 op Sportpark Roodemolen 
vervangen moeten worden. Binnen de meerjarenraming is een krediet 
opgenomen voor de renovatie van deze toplaag. Dit krediet is echter niet meer 



toereikend mede vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de gewenste 
infill voor de kunstgrasvelden en het toepassen van de zorgplicht (tegengaan 
van verspreiding van infill-materiaal buiten de velden). Door het inzetten van 
verscheidende sportkredieten stelt het college een investeringskrediet vast van € 
807.500,-, Dit investeringskrediet past binnen de kaders van de Sportnota 
Teylingen. 
Met dit voorstel en de beschikking geeft het college Stichting Exploitatie 
Roodemolen (SESRM) de mogelijkheid deze vervanging/renovatie toplaag 
kunstgrasvelden 2 en 8 op sportpark Roodemolen uit te voeren.  
Het college heeft besloten de verwerking van de financiële wijzigingen in de 
tussenrapportage te melden aan de raad. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234772 - 512498 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA betreffende zendmast aan de Spoorlaan 
in Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 25 januari 
2022 van de CDA-fractie met betrekking tot het onderwerp zendmast 
aan de Spoorlaan in Voorhout vast te stellen.  

Samenvatting Op 25 januari 2022 heeft het CDA schriftelijke raadsvragen aan het college 
gesteld over het onderwerp zendmast aan de Spoorlaan in Voorhout. 
 
Het college heeft besloten om de beantwoording van de raadsvragen vast te 
stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-193916 - 510104 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Warmonderhek 5, Warmond" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om:  

1. Het bestemmingsplan "Warmonderhek 5, Warmond" met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021WAR10030-VA01 gewijzigd 
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
"Warmonderhek 5, Warmond". 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 31 juli 2020 heeft het college besloten om in principe medewerking te 
verlenen aan het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een 
nieuwe woning op de locatie Warmonderhek 5 in Warmond. Op de locatie waar 
de nieuw gesitueerde woning is voorzien liggen de bestemmingen 'Wonen', 
'Natuur', 'Tuin' en 'Water'. Het bouwplan past hier niet binnen. Ook ligt de 
nieuwe woning deels buiten het bouwvlak, waardoor deze is aangepast. 
Daarnaast zijn de onderliggende bestemmingen zodanig aangepast, dat het 
bouwplan in overeenstemming met dit bestemmingsplan gerealiseerd kan 
worden. Om dit bouwplan toch mogelijk te kunnen maken, is een herziening van 
het bestemmingsplan "Kom Warmond 2009" op dit perceel noodzakelijk. 
 
Na het collegebesluit van 29 juni 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd voor inspraak en voorgelegd aan de wettelijke 
vooroverlegpartners. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Wel zijn er drie 
vooroverlegreacties ontvangen. Ook is een advies ontvangen van de 
Omgevingsdienst West-Holland. Deze reacties waren aanleiding om de 
verbeelding, regels en toelichting op het bestemmingsplan aan te passen. 
 
In de periode van 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen 
zienswijzen binnengekomen die hebben geleid tot aanpassing van het plan. Wel 
is naar aanleiding van een advies van de Omgevingsdienst West-Holland een 
aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels en toelichting van het 
bestemmingsplan en is een aangepaste stikstofberekening uitgevoerd vanwege 
de nieuwste AERIUS release. De verbeelding is niet aangepast. 



 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan 
"Warmonderhek 5, Warmond" gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan en geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


