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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
C.P. van Velzen, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. 
Covers, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-016377 - 66602 

Onderwerp Beslissing op bezwaar Van Pallandtlaan 37 te Sassenheim 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 1. Het bezwaar ontvankelijk te 
verklaren; 

2. Het bestreden besluit te 
herroepen, een nieuw 
besluit daarvoor in de plaats 
te stellen, met in 
achtneming hetgeen door de 
commissie bezwaren en 
klachten is overwogen. 

Samenvatting Beslissing op bezwaar nemen inzake de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een botenhuis/schuur met een 
oeverconstructie ten behoeve van een insteekhaven op de locatie Van 
Pallandtlaan 37 te Sassenheim. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032329 - 71698 

Onderwerp Beheersovereenkomst Kinderboerderij Klaprooshof 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met het verlengen van de beheersovereenkomst met 
Kinderboerderij de Klaproos voor een periode van 5 jaar. 

Samenvatting De beheersovereenkomst Kinderboerderij de Klaprooshof is vrijwel gelijk aan de 
oude beheerovereenkomst. De tekst is op een paar punten aangepast en een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) voor het werken met kinderen wordt nu 
gevraagd aan de vrijwilligers. De overeenkomst wordt hiermee met 5 jaar 
verlengd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037250 - 80937 

Onderwerp Mantelzorgcompliment 2018 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De toekenning van het mantelzorgcompliment uit te breiden naar de 
mantelzorgers van intramurale zorgvragers. 

Samenvatting De gemeenteraad heeft in de gemeentebegroting budget toegekend aan de 
jaarlijkse waardering van de mantelzorger (artikel 14b, Wmo verordening 2018). 
Het college bepaalt jaarlijks de blijk van waardering. Dit jaar blijft het 
mantelzorgcompliment de VVV-bonnen ter waarde van € 100,-, maar de 
doelgroep wordt uitgebreid. 
 
Voorheen kwamen alleen mantelzorgers van extramurale zorgvragers in 
aanmerking voor het mantelzorgcompliment. De mantelzorgadviseurs en 
mantelzorgers vonden dit onderscheid niet langer gelden, omdat de 
mantelzorgers van intramurale zorgvragers meer taken hebben gekregen. Op 
hun advies wordt het compliment vanaf dit jaar eveneens uitgereikt aan 
intramurale mantelzorgers. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037797 - 82267 

Onderwerp Invoering uitsluitend werken met Pin 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Dat de gemeente Teylingen per 1 mei 2018 overgaat op het 
uitsluitend accepteren van pinbetalingen. Dit heeft tot gevolg dat de 
kas per 1 mei 2018 wordt opgeheven. 

2. Dat inwoners die door bijzondere omstandigheden niet met pin 
kunnen betalen, een alternatieve betaalwijze wordt aangeboden.  

3. Dat inwoners middels een communicatiecampagne op de hoogte 
worden gebracht van het uitsluitend werken met pinbetalingen.  

Samenvatting De gemeente Teylingen is een vooruitstrevende en vernieuwende gemeente en 
gaat daarom over op uitsluitend pinbetalingen. Voor inwoners die door 
bijzondere omstandigheden niet met pin kunnen betalen, wordt 
een factuurbetaling aangeboden. De inwoners worden ruim voor de start met 
behulp van een communicatiecampagne op de hoogte gebracht van het 
uitsluitend betalen met pin. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-020820 - 84728 

Onderwerp Strategische verkenning van de veiligheidspositie van Hillegom, Lisse en 
Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 'Strategische verkenning van de veiligheidspositie 
van Hillegom, Lisse en Teylingen'. 
2. Deze als onderlegger te voegen bij de startnotitie voor het Integraal 
Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en deze daarmee het vertrekpunt te laten zijn 
voor het gesprek over het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar in 
Teylingen. 

Samenvatting Bestuurlijk bestaat de wens de strategische component binnen het 
veiligheidsbeleid verder te versterken en meer aan de voorkant te komen van 
problematiek. Zo kan beter worden ingespeeld op de uitdagingen van morgen en 
de veranderende (behoefte van de) samenleving. Daartoe is voorliggende 
strategische verkenning opgesteld waarin de vraag 'Wat wordt komende jaren 
de strategische opgave in Hillegom, Lisse en Teylingen op het gebied van 
veiligheid en hoe kunnen de drie gemeenten op lokaal niveau en op het niveau 
van de drie gemeenten gezamenlijk, samen met de ketenpartners, hierop 
anticiperen om zo een effectiever veiligheidsbeleid te kunnen 
realiseren?' centraal staat. Het uiteindelijke doel van de verkenning is om op 
basis van de verkregen inzichten te komen tot een effectiever en 
toekomstbestendig veiligheidsbeleid. 
 
Het eerste deel van de verkenning richt zich op de (deel)vraag wat de komende 
jaren de inhoudelijke opgave op het gebied van openbare orde en veiligheid 



wordt voor de drie gemeenten. In het tweede deel van de verkenning staat de 
(deel)vraag centraal wetende wat onze inhoudelijke opgave is, wat betekent dit 
dan voor onze interne en externe samenwerking om meer aan de voorkant te 
kunnen komen van problematiek?  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039453 - 86600 

Onderwerp Inhuur tbv havenmeester en toezicht Koudenhoorn, voor periode mei-okt 2018 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Tijdelijk voor 5 maanden een fulltime kracht inhuren voor toezicht op 
Koudenhoorn en inning van de havengelden; 
 2. De kosten hiervan (inschatting €25.000,--) opnemen in de eerstvolgende 
voortgangsrapportage 
 3. Dit jaar een voorstel laten voorbereiden voor een structurele oplossing voor 
2019 
 
 
  

Samenvatting Met de renovatie van Koudenhoorn zijn de diverse voorzieningen uitgebreid, 
waaronder ook het aantal ligplaatsen. Dat leidt tot veel meer bezoekers in de 
zomer. Er is een roep om meer toezicht (brommers, geluidsoverlast, langliggers, 
jeugdoverlast, vernielingen, etc.).. Met de huidige boa-capaciteit en tijdelijke 
inhuur van havenmeesters, blijkt hier in de praktijk moeilijk in te voorzien. 
Vandaar dat nu wordt voorgesteld iemand tijdelijk fulltime voor 5 maanden 
hiervoor speciaal in te huren. Daarnaast een voorstel laten voorbereiden voor 
een structurele oplossing met ingang van 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039487 - 86648 

Onderwerp Aanwijzing P. Schipper en M. Magala als Chief Information Security Officer 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Mevrouw M. Magala per 1 april 2018 aan te wijzen als Functionaris 
Gegevensbescherming (FG)  

2. De heer P. Schipper per 1 april 2018 aan te wijzen als Chief 
information security officer (CISO) 

3. In te stemmen met de detacheringsovereenkomst met de ISD 
Bollenstreek 

Samenvatting Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Vanaf dat moment zijn alle overheidsorganisaties op grond van 
artikel 37, lid 1 van de AVG verplicht een FG aan te stellen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen.  
  
Naast de AVG moet de gemeente voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG).  
Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de BIG is het raadzaam een 
medewerker informatiebeveiliging, een zgn. CISO, aan te wijzen. De CISO is 
verantwoordelijk voor het implementeren van en toezicht houden op de 
uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente.  
  
Mevrouw Magala treedt vanaf 1 april 2018 voor 24 uur per week in dienst van de 
werkorganisatie HLTSamen. Zij zal vervolgens 6 uur per week gedetacheerd 
worden bij de ISD om daar ook als FG werkzaamheden te verrichten. Hiervoor is 
instemming van het college nodig. De heer Schipper is al werkzaam voor 
HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039580 - 87298 

Onderwerp Uitwerking motie jongeren betrekken bij politiek 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van bijgevoegde raadsmemo waarin een toelichting wordt 
gegeven op de uitwerking van de motie: jongeren betrekken bij politiek. 

Samenvatting Voor ons is het moeilijk een manier te vinden jongeren te betrekken. Vandaar 
ook de terechte vraag vanuit de raad om te onderzoeken hoe wij deze doelgroep 
naast de al bestaande initiatieven nog meer kunnen betrekken bij de politiek. 
Samen met hen vinden we die manieren beter en makkelijker. In november is 
een survey uitgezet onder alle jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 25.  
 
We onderzochten welke onderwerpen er leven onder jongeren. Hoe zij betrokken 
willen worden door de gemeente en op wat voor manier. De uitkomsten worden 
gebruikt om onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op jongeren. 
 
Een recent voorbeeld daarvan is de verkiezingscampagne. Een deel van de 
jongeren wat meedeed aan het online onderzoek is 20 februari naar het 
gemeentehuis gekomen voor een co-creatie sessie. Samen met hen zijn 
wijzigingen in de campagne doorgevoerd. 
 
De uitkomst van zowel de survey als de co-creatie geeft de gemeente veel 
bruikbare informatie. Het deel van de jongeren dat aangegeven heeft graag mee 
te willen denken via digitale vragenlijsten is uitgenodigd voor ons digitale 
burgerpanel: Team Teylingen. Zo kunnen zij gedurende het jaar met ons 
meedenken over allerlei thema’s. En ook beschikken we nu over een groep 
enthousiaste jongeren waarmee we het komende jaar ‘live’ van gedachten 
kunnen wisselen rondom bepaalde thema's of vraagstukken.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037073 - 90357 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 27 maart 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 27 maart 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037073 - 90407 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Stichting Bloemencorso Bollenstreek: Persconferentie op 10 april 2018 om 
14.00 uur in Keukenhof. Wethouder Van Velzen. 
2. Popkoor Goed Gestemd: Concert op 14 april 2018 om 16.00 uur in Voorhout. 
Wethouder Van Kempen. 
3. Gemeente Zoeterwoude: Afscheid wethouder Kees den Ouden op 19 april 
2018 van 17.00 tot 18.30 uur. Wethouders Van Kempen en Van Velzen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


