
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 6 december 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. E. Koek, 
wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-283975 - 602612 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 29 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 29 november 2022 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283975 - 601806 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst extra collegevergadering van 27 november 
2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van de extra college vergadering op 27 november 
2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283889 - 601065 

Onderwerp Geheimhouding opleggen omtrent hetgeen in de vergadering wordt besproken 
over de stand van zaken en onderhandelingen voor nieuwbouwproject Nieuw 
Boekhorst. 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, 
tweede lid, onder b, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op 
al hetgeen besproken is in de vergadering van 12 december 2022 ten aanzien 
van de stand van zaken en onderhandelingen voor nieuwbouwproject Nieuw 
Boekhorst. 

Samenvatting De gemeente Teylingen en vijf marktpartijen willen woningbouw ontwikkelen in 
Nieuw Boekhorst. De onderhandelingen met deze vijf marktpartijen zijn in volle 
gang.  Tijdens de vergadering heeft het college de stand van zaken in deze 
onderhandelingen besproken. Deze informatie kan het financieel belang van de 
gemeente schaden. Daarom heeft het college besloten geheimhouding op te 
leggen op al hetgeen besproken is in de vergadering van 12 december 2022 ten 
aanzien van de stand van zaken en onderhandelingen voor nieuwbouwproject 
Nieuw Boekhorst. 
 
 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-282293 - 598122 

Onderwerp Opdracht 'Uitvoering maatschappelijke zorg' ISD 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor: 
1.    In te stemmen met de opdrachtverstrekking ‘Uitvoering Maatschappelijke 
zorg’ aan de ISD Bollenstreek. 
2.    Mandaat te verlenen aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering en 
financiering van de opdracht genoemd onder beslispunt 1. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 gaan de gemeenten in Holland Rijnland zelf de 
Wmo-taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke zorg. Met andere 
woorden, de maatschappelijke zorg wordt verder gedecentraliseerd. Met deze 
verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, 
dichterbij en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale 
hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften 
waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, 
blijven de gemeenten samenwerken in regio Holland Rijnland. 
 
Het College van B&W geeft een opdracht aan de ISD Bollenstreek voor de 
uitvoering van maatschappelijke zorg. Die opdracht bestaat bijvoorbeeld uit het 
organiseren van de toegang tot voorzieningen. Het college verstrekt verder een 
mandaat aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering en financiering van deze 
ondersteuning. 
     

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271570 - 598412 

Onderwerp Stoppen bestemmingsplanprocedure bestemmingsplan "Reclamemast station, 
Sassenheim" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met het verzoek (middels een aangenomen motie) van 
de gemeenteraad om te stoppen met het proces van realisatie van een 
reclamemast langs de A44; 

2. de bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan "Reclamemast 
station, Sassenheim" met identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2022TEY01071 te beëindigen; 

3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het beëindigen van de 
bestemmingsplanprocedure vast te stellen. 

Samenvatting Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad van Teylingen de 
Programmabegroting 2022-2025 "Vitaal Teylingen" vastgesteld. In deze 
begroting is een raming opgenomen van € 65.000 voor mogelijke inkomsten 
vanuit een te realiseren reclamemast langs de A44 voor 2022. De inkomstenpost 
was ook opgenomen in eerdere begrotingen van de gemeente Teylingen. Op 10 
november 2022 is tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting een 
motie aangenomen waarbij het college verzocht wordt te stoppen met het 
proces van realisatie van een reclamemast langs de A44. Sinds de uitgevoerde 
marktverkenning in 2020 zijn de economische omstandigheden drastisch 
veranderd. De geraamde opbrengsten zijn niet meer actueel en geven geen 
realistisch beeld meer van de te verwachten inkomsten. Bovendien zijn de 
kosten voor de reclamemast en de energiekosten voor het operationeel houden 
hiervan aanzienlijk gestegen. Het stoppen van het proces van realisatie van de 
reclamemast voorkomt dat er verdere kosten worden gemaakt. 
 
Besloten wordt in te stemmen met het verzoek van de gemeenteraad om te 
stoppen met het proces van realisatie van een reclamemast langs de A44, de 
bestemmingsplanprocedure te beëindigen en de gemeenteraad te informeren 
over dit besluit. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283053 - 599443 

Onderwerp Prestatieafspraken 2023 Teylingen 



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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2023 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder M. Volten voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog technische 
wijzigingen n.a.v. de bespreking in de RvC Stek valt, waartoe in mandaat wordt 
besloten. 
 
4. De raadsbrief vast te stellen en de prestatieafspraken na ondertekening ter 
kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting In de Meerjarige prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie 
en de woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij de komende jaren 
zullen leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. Deze afspraken zijn tot 
stand gekomen na uitvoerig overleg tussen Woonstichting Stek, 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB)en de gemeente. De 
prestatieafspraken 2023 worden 12 december 2022 ondertekend. 
 
In de prestatieafspraken 2023 zijn specifieke afspraken voor 2023 opgenomen 
tussen Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) en de 
gemeenten. De afspraken zijn onderverdeeld in zes thema's, waarbij voor elk 
thema eerst de ambities en kaderafspraken tot en met 2025 zijn vastgelegd. 
Vervolgens worden de concrete uitvoeringsafspraken voor 2023 benoemd. Het 
college heeft besloten om de prestatieafspraken 2023 aan te gaan met Stek en 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) en deze na ondertekening ter 
kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
 
Volmacht wordt verleend aan portefeuillehouder M. Volten. De raadsbrief is 
vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-278845 - 595700 

Onderwerp Voorstel formalisering overeenkomst VWF en verhoging prijs 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De overeenkomst tot het verrichten van diensten tussen de 
gemeente Teylingen en de Vereniging tot viering van Warmondse 
Feesten (VWF) aan te gaan. 

Samenvatting Koningsdag en Dodenherdenking vergroten het cultuuraanbod en de 
cultuurparticipatie Teylingen. Omdat beide evenementen breed gedragen 
worden, zorgen de evenementen ook voor binding tussen inwoners. Om de 
activiteiten naar behoren te organiseren, heeft de gemeente in het verleden de 
Oranjeverenigingen in Voorhout, Sassenheim en Vereniging tot viering van 
Warmonds Feesten verzocht de organisatie op zich te nemen. De verenigingen 
doen dit met veel plezier en de gemeente waardeert deze inzet. Momenteel zijn 
de afspraken niet juridisch vastgelegd en wordt er enkel gewerkt met jaarlijkse 
facturen. Om de activiteiten die rondom Koningsdag en Dodenherdenking 
worden georganiseerd te waarborgen, is er in 2021 voor gekozen om de 
afspraken vast te leggen in overeenkomsten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-278845 - 595699 

Onderwerp Voorstel formaliseren overeenkomst Sassenheim 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De overeenkomst tot het verrichten van diensten tussen de 
gemeente Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim aan te 
gaan.  

Samenvatting Koningsdag en Dodenherdenking vergroten het cultuuraanbod en de 
cultuurparticipatie Teylingen. Omdat beide evenementen breed gedragen 
worden, zorgen de evenementen ook voor binding tussen inwoners. Om de 



activiteiten naar behoren te organiseren, heeft de gemeente in het verleden de 
Oranjeverenigingen in Voorhout, Sassenheim en Vereniging tot viering van 
Warmonds Feesten (VWF) verzocht de organisatie op zich te nemen. De 
verenigingen doen dit met veel plezier en de gemeente waardeert deze inzet. 
Momenteel zijn de afspraken niet juridisch vastgelegd en wordt er enkel gewerkt 
met jaarlijkse facturen. Om de activiteiten die rondom Koningsdag en 
Dodenherdenking worden georganiseerd te waarborgen, is er in 2021 voor 
gekozen om de afspraken vast te leggen in overeenkomsten. Het college heeft 
besloten de overeenkomst tot het verrichten van diensten tussen de gemeente 
Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim aan te gaan.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-278845 - 595696 

Onderwerp Formaliseren overeenkomst Oranjevereniging Voorhout 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De overeenkomst tot het verrichten van diensten tussen de 
gemeente Teylingen en de Oranjevereniging Voorhout vast te stellen 

Samenvatting Koningsdag en Dodenherdenking vergroten het cultuuraanbod en de 
cultuurparticipatie Teylingen. Omdat beide evenementen breed gedragen 
worden, zorgen de evenementen ook voor binding tussen inwoners. Om de 
activiteiten naar behoren te organiseren, heeft de gemeente in het verleden de 
Oranjeverenigingen in Voorhout, Sassenheim en Vereniging tot viering van 
Warmonds Feesten (VWF) verzocht de organisatie op zich te nemen. De 
verenigingen doen dit met veel plezier en de gemeente waardeert deze inzet. 
Momenteel zijn de afspraken niet juridisch vastgelegd en wordt er enkel gewerkt 
met jaarlijkse facturen. Om de activiteiten die rondom Koningsdag en 
Dodenherdenking worden georganiseerd te waarborgen, is er in 2021 voor 
gekozen om de afspraken vast te leggen in overeenkomsten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280747 - 594960 

Onderwerp Voorbereiding jaarwisseling 2022 - 2023 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raadsbrief over de voorbereiding van de jaarwisseling 2022-2023 vast te 
stellen en te versturen aan de gemeenteraad.  

Samenvatting Het college bereidt ieder jaar actief de jaarwisseling voor met diverse 
maatregelen. Het college heeft besloten om de raad hierover te informeren 
middels een raadsbrief. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


