
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 29 maart 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 

Afwezig Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-241419 - 525321 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Teylingen van 22 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W Teylingen van 22 maart 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241498 - 524557 

Onderwerp Voortgangsinformatiebrief Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek 4 
maart 2022 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Bollenstreek versie 4 maart 2022 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgangsinformatie over de 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek versie 4 maart 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting Begin 2022 is de stuurgroep, bestaande uit de Gedeputeerde verkeer en 
vervoer, het Dagelijks Bestuurslid mobiliteit van Holland Rijnland en de 
wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk, voortvarend aan de gang gegaan om te komen tot een onderbouwd 
voorstel voor een maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van en in de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek verbetert. Er zijn zoekgebieden gedefinieerd, 
de indicatoren voor de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) zijn 
vastgesteld en er is een bureau gevonden dat binnen de beperkte beschikbare 
tijd een MKBA kan uitvoeren. 
 
Besloten wordt om de voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Bollensstreek van 4 maart 2022 vast te stellen en ter informatie aan 
de raad door te sturen. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-200376 - 524481 

Onderwerp Aanwijzen loco-secretarissen Teylingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling HLTsamen Directie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De volgende personen op grond van artikel 106 Gemeentewet aan te wijzen 
als loco-secretaris (zijnde niet de rol van directeur HLTsamen) van de gemeente 
Teylingen: 



- 1e loco: de heer M. Schuring; 
- 2e loco: mevrouw I. van Holland; 
- 3e loco: mevrouw D. Otsen-Boering. 
 
2. De aanwijzing als loco-secretaris van de in het eerste beslispunt genoemde 
personen eindigt op het moment dat zij hun werkzaamheden beëindigen voor de 
werkorganisatie HLTsamen of op het moment dat het college de aanwijzing 
intrekt. 
 
3. Alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van loco-secretarissen 
in te trekken, per de datum van inwerkingtreding van dit collegebesluit. 

Samenvatting Dit besluit regelt de vervanging van de gemeentesecretaris op grond van artikel 
106 Gemeentewet. De genoemde personen worden door de burgemeester en 
gemeentesecretaris voorgedragen aan het college om als loco-secretaris te 
worden aangewezen. Het college stemt in met dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239536 - 521046 

Onderwerp Besteding middelen nationaal programma onderwijs 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten voor: 
- schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen in Teylingen 
- de inzet van sport, kuns t& cultuur, talentontwikkeling en 
gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in Teylingen bij 
te dragen, gericht op preventie en vroegsignalering in het kader van jeugdhulp.  
2. Hiervoor de subsidieregeling "Nadere regels subsidie Nationaal Programma 
Onderwijs Teylingen 2022” vast te stellen voor de periode tot 2023 
3. De bijgevoegde raadsbrief  "Besteding middelen Nationaal Programma 
Onderwijs", vast te stellen. 

Samenvatting Als gevolg van Corona en de  coronamaatregelen dreigen leerlingen 
achterstanden op te lopen, op onderwijsgebied zowel als op het gebied van hun 
welzijn en welbevinden. 
Het Rijk heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs ingericht met 
bijbehorende middelen. Het grootste deel zetten scholen en 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zelf in om onderwijsachterstanden 
te verhelpen en te voorkomen. Een kleiner deel van de middelen is aan de 
gemeenten toegekend als specifieke uitkering. Gemeenten zetten deze middelen 
in om het welzijn en welbevinden van leerlingen te bevorderen. Binnen de 
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is een Denktank NPO aan de slag 
gegaan om ideeën op te halen voor de besteding van deze gemeentemiddelen 
binnen onderwijs en het maatschappelijk veld.  
Het college heeft besloten om de NPO middelen in te zetten voor hulp in de 
scholen m.b.v. de inzet van sport, kunst en cultuur, talentontwikkeling en 
gezondheidsbevordering voor het bevorderen van het welbevinden van 
leerlingen. De subsidieregeling is vastgesteld voor de periode tot 2023. De 
raadsbrief is vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240685 - 523261 

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van bedrijfsruimte en het 
legaliseren van een loods en het gebruik van het perceel aan Frank van 
Borselenlaan 13a, te Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Het ontwerp van een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld 
in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, voor 
de bouw van bedrijfsruimte en het legaliseren van een bestaande 
loods, alsmede het gebruik van het perceel aan de Frank van 
Borselenlaan 13a in Voorhout, ter inzage te leggen gedurende een 
periode van 6 weken 

2. Het onder punt 1 vermelde ontwerp een dag na de termijn waarbinnen 
zienswijzen kunnen worden ingediend de status van definitieve 
verklaring van geen bedenkingen krijgt, ingeval geen zienswijzen zijn 
ontvangen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 



tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning. 

Samenvatting De gemeente heeft op 23 juli 2021 een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen van Gebr. Reeuwijk voor de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte en 
het legaliseren van een bestaande werktuigloods aan de Frank van Borselenlaan 
13a, te Voorhout. Op de locatie Frank van Borselenlaan 13a te Voorhout is een 
gemengd teeltbedrijf gevestigd. De initiatiefnemers beoefenen hier hun 
bloemenkwekerij en bollenbroeierij en hebben behoefte aan extra bedrijfsruimte. 
Het gaat om het plaatsen van een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van ca. 
318 m² aan de voorkant van de kas, aansluitend aan de bestaande koelcellen. 
Een bedrijfsruimte/afdak van ca. 62 m² wordt hiervoor gesloopt. Daarnaast ziet 
de aanvraag op het legaliseren van een werktuigloods aan het achterzijde van 
het bedrijfsgebouw en het strijdige gebruik van het perceel met het vigerende 
bestemmingsplan. Het bedrijf voldoet niet aan de bestemmingsomschrijving 
“agrarisch-bollenteelt” en de werktuigloods ligt buiten het bouwvlak. Binnen het 
bouwvlak is 5.500 m² kassen en 631 m² overige bedrijfsbebouwing aanwezig. 
 
Om een vergunning te kunnen verlenen voor de hiervoor genoemde activiteiten 
is een ‘Verklaring van geen bedenkingen (hierna: VvGB)’van de gemeenteraad 
vereist.  
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen een zogenaamde 'verklaring 
van geen bedenkingen' ter inzage te leggen gedurende een periode van 6 weken 
en het ontwerp definitief te verklaren wanneer binnen deze termijn tegen de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp 
omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingebracht.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221197 - 493807 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit 

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. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit Teylingen.    
2. Een voorkeur uit te spreken voor een start met het leefgebied Dorp en 
voorafgaand daarvoor een nulmeting uit te voeren.  
 
 
  

Samenvatting Het opgestelde Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit Teylingen geeft invulling 
aan de vastgestelde actie uit het Uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling 
2020-2024. Het college heeft het thema biodiversiteit hoog op de agenda staan, 
dit blijkt uit haar collegeprogramma en het committeren van het college aan de 
SDG's.  
 
Het opgestelde Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit Teylingen bevat zowel 
algemene als leefgebied specifieke maatregelen die bijdragen aan het behouden 
en verbeteren van de lokale biodiversiteit. Hiermee wordt er invulling gegeven 
aan zowel nationale als provinciale opgaven en ambities. Het college besluit om 
de raad het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit opiniërend voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240256 - 522249 

Onderwerp Overdracht taken na vertrek wethouder Van Kempen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De taken, dossiers en lopende afspraken van wethouder Arno van 
Kempen per 1 april te verdelen onder de resterende collegeleden zoals 
opgenomen in bijlagen 1 en 2. 

2. De raadsbrief "Verdeling taken na vertrek wethouder Arno van 
Kempen" vast te stellen. 

Samenvatting In verband met het vertrek van wethouder Arno van Kempen per 1 april 2022 
moeten een aantal werkzaamheden verdeeld worden over de resterende 
collegeleden. In afwachting van de vorming van een nieuw college dat naar 
verwachting op korte termijn plaatsvindt wordt niet via een tijdelijk benoeming 
in de ontstane vacature voorzien. Het college besluit de taken, dossiers en 
lopende afspraken onder de resterende collegeleden te verdelen.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240224 - 522144 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71 voor de uitvoering van het 
contractmanagement i.v.m. de nieuwe Wet inburgering 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan van 1 oktober 2021 t/m 1 
oktober 2022 met Servicepunt 71 ten behoeve van de uitvoering van het 
contractmanagement voor het contract Inburgeringsonderwijs. 
  

Samenvatting Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Vanaf deze 
datum hebben de gemeenten de regierol over de inburgering en zijn ze 
verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs aan 
statushouders en andere inburgeringsplichtigen. 
Om deze wet goed uit te voeren zijn in 2021 al de volgende acties/besluiten 
door het college dan wel de raad genomen:  

 Notitie nieuwe wet inburgering 2022-2025 opgesteld 
 Verordening inburgering vastgesteld 
 De GR ISD gewijzigd waardoor uitvoeringstaken zijn belegd bij de GR 
 Raamovereenkomsten aangegaan met de taalaanbieders. 

Eén van de acties die nog uitgevoerd dient de worden, is het aangaan van een 
Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71 over het 
contractmanagement voor het contract inburgeringsonderwijs. Deze 
dienstverleningsovereenkomst was ten tijde van de besluitvorming van 
voornoemde punten in 2021 nog niet gereed voor vaststelling. Dat is nu wel het 
geval. 
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Inburgering (1 januari 2022) 
heeft het Servicepunt 71 namens de gemeente het aanbestedingstraject 
uitgevoerd voor de taalaanbieders die het onderwijs voor de statushouders en 
andere inburgeringsplichtigen verzorgen. Daarbij was de insteek dat ook het 
beheer/contractmanagement bij Servicepunt 71 kwam. Met het aangaan van de 
dienstverleningsovereenkomst wordt aan Servicepunt71 opdracht gegeven het 
contractmanagement uit te voeren. 
 
Het college heeft besloten een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan van 1 
oktober 2021 t/m 1 oktober 2022 met Servicepunt 71 ten behoeve van de 
uitvoering van het contractmanagement Inburgeringsonderwijs. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237880 - 519619 

Onderwerp Aanvullend voorbereidingsbudget Nieuw Boekhorst 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Voor de periode 2022-2023 een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar 
te stellen van € 450.000,- voor de planontwikkeling van Nieuw Boekhorst 
waarbij uitgangspunt is dat de dekking plaatsvindt binnen de grondexploitatie 
voor dit gebied 
2. De begrotingswijziging nr. R4012 vast te stellen 

Samenvatting Op 23 april 2020 heeft uw raad ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 
495.000,-. De gemeente heeft het afgelopen jaar een voorkeursrecht gevestigd 
op de percelen van Nieuw Boekhorst. Dit was niet voorzien en ook niet 
gebudgetteerd. Ook is geen rekening is gehouden met de doorbelasting van 
interne uren op het plan. Door deze redenen is per november 2021 een 
overschrijding ontstaan op het budget van€ 25.000,-. Het aanvullende budget 
dekt deze kosten plus de kosten die nog gemaakt worden om te komen tot een 
breed gedragen visie voor het gebied Nieuw Boekhorst, een anterieure 
overeenkomst en een bestemmingsplan. Het college besluit om de raad voor te 
stellen om voor de periode 2022-2023 een aanvullend voorbereidingsbudget 
beschikbaar te stellen van € 450.000,- voor de planontwikkeling van Nieuw 
Boekhorst waarbij uitgangspunt is dat de dekking plaatsvindt binnen de 
grondexploitatie voor dit gebied en de begrotingswijziging R4012 vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




