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Status Definitief 
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Zaak / doc nr Z-19-074481 - 179408 

Onderwerp Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen:  

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de 
raad instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde 
begroting HLTsamen 2019-2022 volgens bijgevoegde brief. 

2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2019 te verwerken bij de eerste 
voortgangsrapportage 2019 van Teylingen. 

Samenvatting Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de 
begrotingswijziging in de geactualiseerde begroting 2019-2022 HLTsamen 
voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Voor de geactualiseerde begroting is een voorstel opgesteld dat aan de raad 
wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076230 - 184185 

Onderwerp Gemeentelijke zienswijze op de voorgenomen fusie per 1 juli 2019 van 
Woonstichting Stek en Woonstichting Vooruitgang 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijze vast te stellen conform bijgaande brieven aan Woonstichting 
Stek en Woonstichting Vooruitgang. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de zienswijze op de fusie vast te stellen. 

Samenvatting Het college geeft een positieve zienswijze op de voorgenomen fusie tussen 
Woonstichting Stek en Woonstichting Vooruitgang per 1 juli 2019. Vooruitgang is 
in haar huidige omvang en organisatorische context onvoldoende 
toekomstbestendig. Er zou op korte termijn veel inzet nodig zijn om de 
organisatie te versterken. Daarnaast onderschrijft de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) de keuze tot deze fusie en kan het verscherpt toezicht 
van de Aw door deze fusie worden opgeheven. Er blijft sprake van een financieel 
gezonde rechtspersoon. De fusie zorgt voor bedrijfslastenbesparingen door 
schaalvoordelen en het samenvoegen van een aantal processen en 
organisatieonderdelen. Alleen het echt noodzakelijke wordt nu aangepast. 
Openingstijden en klantcontacten blijven hetzelfde. Vooruitgang wordt 'vestiging 
Vooruitgang' van Stek. 
De beoogde fusie is de eerste stap in een groter fusieproces. In de 2e helft van 
het jaar vragen de fusieorganisatie Stek-Vooruitgang en de Noordwijkse 
Woonstichting de gemeentelijke zienswijze op hun voornemen tot fusie ingaande 
1 januari 2020. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-051295 - 186244 



Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Van den Berch van Heemstedeweg 17, Voorhout' 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad voor te stellen:  

1. Het bestemmingsplan 'Van den Berch van Heemstedeweg 17, 
Voorhout' met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2018TEY01051-
VA01 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door 
middel van een anterieure overeenkomst. 

Samenvatting Op 28 augustus 2018 heeft het college besloten om voor de locatie Van den 
Berch van Heemstedeweg 17 in Voorhout een voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage te leggen voor inspraak en het wettelijke vooroverleg te starten. Het plan 
voorziet in de omzetting van een huidige bedrijfsbestemming (milieucategorie 3) 
met bedrijfswoning naar een woonbestemming ten behoeve van een 
burgerwoning op het voorste deel en een bedrijfsbestemming voor een bedrijf 
met milieucategorie 1 op het achterste deel van het perceel. 
 
In de periode van 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 heeft het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn vier 
vooroverlegreacties en één inspraakreactie binnengekomen. Deze zijn als bijlage 
(Inspraak- en overlegnota) toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Naar 
aanleiding van deze reacties is de toelichting niet aangepast. Wel zijn ter 
verduidelijking de regels van het bestemmingsplan aangepast. 
 
In de periode van 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen 
zienswijzen ingebracht, waardoor er ook geen aanleiding was om het 
bestemmingsplan aan te passen. 
 
Het college besluit om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan 'Van den 
Berch van Heemstedeweg 17, Voorhout' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076823 - 187062 

Onderwerp Het plaatsen van een hekwerk om de vrachtwagenparkeerplaats in Voorhout 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake het plaatsen van een hekwerk om de 
vrachtwagenparkeerplaats in Voorhout vast te stellen, en via bijgevoegde notitie 
door te sturen aan de gemeenteraad. 
2. De raad via de eerste voortgangsrapportage voor te stellen een bedrag van 
€15.000 beschikbaar te stellen. 

Samenvatting De vrachtwagenparkeerplaats in Voorhout aan de Teylingerdreef is een 
voorziening van de gemeente, speciaal voor vrachtwagens afgeschermd met een 
slagboom. Al langer wordt er door de 
vrachtwagenparkeerplaatsvergunninghouders in Voorhout geklaagd over inbraak 
en vernielingen aan hun vrachtwagens en het gebrek aan beveiliging op die plek. 
Men heeft begin dit jaar gebruik gemaakt van het spreekrecht in de 
gemeenteraad om deze problematiek naar voren te brengen. Er is inmiddels een 
oplossing uitgewerkt. Die houdt in het plaatsen van een hekwerk om de 
vrachtwagenparkeerplaats met één toegangspoort, waarvan de betreffende 
vergunninghouders een sleutel krijgen. 
Middels dit voorstel wordt uw college gevraagd de raadsbrief over de plaatsing 
van het hekwerk vast te stellen, zodat gestart kan worden met de uitvoering en 
aanleg hiervan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-077544 - 188691 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over handhaving Watertuin, 
terugkoppeling gesprekken 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

De beantwoording op de schriftelijke vragen van het lid Gerben Dijkstra van het 
CDA over handhaving Watertuin (naar aanleiding van de terugkoppeling over de 



besluit gevoerde gesprekken) in de gemeente Teylingen vast te stellen en via 
bijgevoegde notitie aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting Het college stelt de beantwoording vast van de raadsvragen over handhaving 
Watertuin. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078676 - 190672 

Onderwerp Zienswijze Teylingen jaarrekening 2018 HLTsamen 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen:  

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de 
raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018 
volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform het bepaalde in de GR werkorganisatie HLTsamen wordt de 
(voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018 voorgelegd voor zienswijzen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Voor de (voorlopige) jaarrekening 2018 
is een voorstel opgesteld dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de 
zienswijze is verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078487 - 191746 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 9 april 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 9 april 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


