
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 6 april 2021 

 
 

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-21-171920 - 410236 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 30 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 30 maart 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169102 - 401632 

Onderwerp Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  Kennis nemen van het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming 
over het jaar 2020; 
2. Het directieteam opdracht geven een actieplan op te (laten) stellen. 
  

Samenvatting De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het 
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. In de bijlage het 
jaarverslag over 2020. In 2020 heeft de organisatie slechts een kleine 
vooruitgang geboekt om de AVG verder te implementeren in de organisatie, de 
systemen en de processen. Het beeld dat het structureel borgen langzaam 
verloopt is zichtbaar bij veel gemeenten in Nederland. Er wordt een actieplan 
opgesteld om de implementatie van de AVG te versnellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171077 - 407798 

Onderwerp Raadsbrief aanbieding evaluatie economische samenwerking Duin- en 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake aanbieding evaluatie economische 
samenwerking Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting Het college doet de gemeenteraad het evaluatierapport over de regionaal-
economische samenwerking toekomen, alsmede zet het het voorgesteld proces 
van behandeling uiteen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 409126 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 7 april 2021 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij en Jeugd van 7 april 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 7 april 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en 
Jeugd Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Het college stemt in met de 
adviezen die in bijlage 2 zijn opgesteld over de verschillende agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171227 - 408047 

Onderwerp Jaarplan 2021 Greenport Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarplanning 2021 van de stichting Greenport Duin- 
en Bollenstreek. 
 
2.  De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting De stichting Greenport Duin- en Bollenstreek heeft hun jaarplan 2021 aan de 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek aangeboden. Het jaarplan past binnen 
de kaders die zijn afgesproken. In het jaarplan wordt verder gebouwd op de 
lijnen die er al lagen. Al deze trajecten dragen bij aan het versterken van de 
Greenport en passen binnen de afgesproken kaders. Ook wordt de invloed van 
de triple helix (onderwijs, bedrijfsleven en overheid) zichtbaar. Daarnaast zijn er 
twee activiteiten benoemd die prioriteit krijgen in het plan: Huisvesting 
arbeidsmigranten en regionale meningsvorming door het bedrijfsleven over 
Ruimtelijke Ontwikkeling. 
Het college besluit om kennis te nemen van de jaarplanning 2021 van de 
stichting Greenport Duin- en Bollenstreek en de raadsbrief inzake de voortgang 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171025 - 407555 

Onderwerp Intentieverklaring privacy sociaal domein Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De intentieverklaring 'omgaan met persoonsgegevens bij de toeleiding naar 
hulp in het sociaal domein in de Duin- en Bollenstreek, versie 1.0' vast te 
stellen. 
2. De burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 
3:60 Burgerlijk Wetboek een volmacht te laten verlenen aan wethouder A.L. van 
Kempen voor het ondertekenen van de intentieverklaring. 
 
 
  

Samenvatting In het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toeleiding naar 
en coördinatie van de hulp- en dienstverlening. De gemeenten zijn hierbij 
verwerkingsverantwoordelijk. Veilige uitwisseling van persoonsgegevens is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de juiste hulp aan onze inwoners en van belang 
voor een goede samenwerking. Met de gemeenten en diverse zorgorganisaties in 
de Duin- en Bollenstreek zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling 
over hulp- en dienstverlening binnen de wettelijke privacykaders. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring. Hiermee wordt de toeleiding 
naar hulp- en dienstverlening binnen de wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy gewaarborgd. Het college wordt gevraagd de intentieverklaring vast te 
stellen en te laten ondertekenen door de verantwoordelijke wethouder. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


