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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. I. van Holland, locosecretaris; Dhr. C.P. van Velzen, wethouder; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-027365 - 59437 

Onderwerp Reglement Burgerlijke Stand Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het huidige Reglement Burgerlijke Stand van 1 januari 2014  per 1 januari 
2018 in te trekken.         
2. Het Reglement Burgerlijke Stand 2018 vast te stellen en op 2 januari 2018 in 
werking te laten treden. 

Samenvatting Binnen de drie gemeenten wordt er op een verschillende manier gewerkt voor 
wat betreft de burgerlijke stand. Om te zorgen dat er een éénduidige lijn komt 
binnen de drie gemeenten voor wat betreft de burgerlijke stand wordt het 
Regelement van de Burgerlijke Stand gesynchroniseerd. Het gaat hier met name 
om de huwelijken en de geregistreerd partnerschappen. De verschillen worden in 
voorgesteld reglement op elkaar afgestemd. Het gaat dan over het 
soort verbintenis en de tijd wanneer deze gesloten kan worden, wie welk 
soort verbintenis voltrekt, de eisen waaraan voldaan moet worden voor de 
aanwijzing van een eenmalige locatie en wanneer iemand benoemd kan worden 
als eenmalig buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit levert de 
gemeente naast efficiency ook een kostenbesparing en een éénduidige 
informatieverstrekking op vanuit de teams Informatiecentrum en Burgerzaken. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-030061 - 65109 

Onderwerp Beantwoording motie iPGB 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde raadsmemo over de beantwoording van de 
motie iPGB. 

Samenvatting De raad wordt geïnformeerd over de resultaten van de pilot iPGB in de 
gemeenten Woerden en Delft. Het college heeft de pilot in Woerden en Delft en 
de resultaten hiervan met interesse gevolgd. Op basis hiervan, en vanwege de al 
lopende initiatieven binnen de gemeente, is het college van mening dat het op 
inhoud niet verstandig is om nu op deze pilot in te zetten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-029012 - 67658 

Onderwerp Besluitenlijst B&W Teylingen 19 december 2017 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 19 december 2017 vast te stellen. 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-029012 - 67702 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Harddraverij Warmond: Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2018 van 17.00 tot 
21.00 uur in Warmond. Arno van Kempen gaat. 
2. Veteranen Ontmoetingscentrum: Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2018 vanaf 
14.00 uur in Sassenheim. Wethouder Brekelmans en burgemeester (onder 
voorbehoud). 
3. VNG International: Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari 2018 van 16.30 tot 
18.00 uur in Den Haag. Vka. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


