
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 30 augustus 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-22-268733 - 573835 

Onderwerp Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek Wet openbaarheid van bestuur 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek over de uitvoering van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vast te stellen. 

Samenvatting Naar aanleiding van een onderzoek over de uitvoering van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) heeft de Rekenkamercommissie Teylingen het rapport met 
bevindingen en aanbevelingen voorgelegd aan het college met het verzoek om 
een bestuurlijke reactie.  De aanbevelingen zien toe op afstemming tussen raad 
en college over de (beleids-)uitvoering van de wet, de informatievoorziening op 
de website en de borging van de uitvoering van de wet in de organisatie. Het 
college kan zich vinden in de aanbevelingen. In de bestuurlijke reactie wordt een 
toelichting gegeven op het rapport en ingegaan op de aanbevelingen. 
Het college heeft besloten de bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek 
over de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vast te stellen.  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236302 - 515073 

Onderwerp (T) Aanwijzen vertegenwoordigers besturen gemeenschappelijke regelingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Burgemeester C.J.G. Breuer en wethouder Volten als lid en wethouders Koek 
en Hooij als plaatsvervangend lid van het bestuur van werkorganisatie 
HLTsamen aan te wijzen. 
2. Wethouder Wietsma en wethouder Koek als lid en wethouder Hooij en 
wethouder Volten als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van 
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek aan te wijzen. 
3. Wethouder Koek als lid en wethouder Wietsma als plaatsvervangend lid in het 
algemeen bestuur van de Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (Provalu 
voorheen Maregroep) aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Teylingen aan te wijzen voor de 
diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regelingen 
HLTsamen, ISD Bollenstreek en Werkbedrijven KDB (Provalu voorheen 
Maregroep) is dat een bevoegdheid van het college. Voor de overige 
gemeenschappelijke regelingen waaraan Lisse deelneemt en waarbij 
bestuursleden worden aangewezen, geldt dat de vertegenwoordigers worden 
aangewezen door de gemeenteraad.  
Het college heeft besloten burgemeester C.J.G. Breuer en wethouder  Volten als 
lid en wethouders Koek en Hooij als plaatsvervangend lid van het bestuur van 
werkorganisatie HLTsamen aan te wijzen. Wethouder Wietsma en wethouder 
Koek als lid en wethouder Hooij en wethouder  Volten als plaatsvervangend lid 
van het Algemeen Bestuur van Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 
aan te wijzen. Wethouder Koek als lid en wethouder Wietsma als 
plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de Werkbedrijven Kust- Duin- 
en Bollenstreek (Provalu voorheen Maregroep) aan te wijzen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-247584 - 568392 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan "3e partiele herziening Buitengebied Teylingen, 
Faljeril 3, Warmond" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan "3e partiële 
herziening Buitengebied Teylingen, Faljeril 3, Warmond" vast te 
stellen; 

2. de procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan "3e 
partiële herziening Buitengebied Teylingen, Faljeril 3, Warmond" met 
identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01068-ON01 door het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake starten bestemmingsplanprocedure 
ontwerpbestemmingsplan "3e partiële herziening Buitengebied 
Teylingen, Faljeril 3, Warmond" vast te stellen. 

Samenvatting In februari 2022 heeft het college een principebesluit genomen om de 
verplaatsing van een woonboot aan het eiland Faljeril in Warmond toe te staan. 
Aangezien de plaats van de woonboot is vastgelegd in bestemmingsplan 
"Buitengebied Teylingen", kan de woonboot niet zonder aanpassing van het 
bestemmingsplan worden verplaatst. De gebruiks- en bouwregels van de 
woonboot blijven hetzelfde, hierop blijft het moederplan "Buitengebied 
Teylingen" van toepassing. Een partiële herziening van het bestemmingsplan op 
deze locatie is daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt de 
voorgenomen ontwikkeling mogelijk, door op de verbeelding de huidige 
aanduiding van de woonboot te verwijderen en een nieuwe aanduiding toe te 
voegen voor de nieuwe locatie van de woonboot. 
 
Na het collegebesluit van 17 mei 2022 is het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd voor de inspraakprocedure en voorgelegd aan de wettelijke 
vooroverlegpartners. In totaal zijn twee reacties ontvangen, een 
vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en een advies van 
de Omgevingsdienst West-Holland(ODWH). Beide reacties hebben ertoe geleid 
dat het bestemmingsplan is aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu 
gereed om ter inzage te leggen. 
 
Besloten wordt om de wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan "3e partiële 
herziening Buitengebied Teylingen, Faljeril 3, Warmond" vast te stellen, de 
procedure voor het ontwerpbestemmingsplan te starten en de gemeenteraad te 
informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-266012 - 569169 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 23 augustus 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 23 augustus 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


