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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-075962 - 183155 

Onderwerp Intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met bijgevoegde intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland 
Rijnland. 
2. door de burgemeester, C. Breuer, aan wethouder R. ten Boden een 
machtiging te verlenen voor het ondertekenen van de intentieverklaring. 
3. bijgevoegde raadsbrief inzake de Intentieverklaring Schooldakrevolutie 
Holland Rijnland vast te stellen. 

Samenvatting De stichting Schooldakrevolutie wil samen met alle gemeenten en 
schoolbesturen binnen de regio Holland Rijnland (HR) en de Omgevingsdienst 
West-Holland (ODWH) een aanpak ontwikkelen voor het verduurzamen van 
scholen waarmee zij vervolgens heel Nederland kunnen ‘veroveren’. De 
gemeenten in Holland Rijnland fungeren dus als pilot voor de rest van 
Nederland.  
  
In de Intentieverklaring spreken schoolbesturen, gemeenten, ODWH en SDR de 
intentie uit zich gezamenlijk in te spannen om in 2019 op 100 extra scholen 
binnen de regio zonnepanelen, energiebesparingsmaatregelen en 
educatiepakketten te realiseren. 
  
Daarmee sluiten de intentieverklaring en de pilot goed aan op de geformuleerde 
ambities en acties in zowel het Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016-2018 als 
het Energieakkoord Holland Rijnland Deelname aan de intentieverklaring en de 
pilot brengt geen extra kosten met zich mee.  
  
De burgemeester machtigt wethouder R. ten Boden om de intentieverklaring te 
tekenen, ex artikel 171 lid 2 Gemeentewet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-077866 - 188348 

Onderwerp Herinvoering contant betalen naast pin 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het besluit van 3 april 2018 intrekken, waardoor het weer mogelijk is om naast 
pinnen contant te betalen aan de balies van de Gemeentewinkel. 

Samenvatting Aan de balies van de Gemeentewinkel wordt "Pin only" vervangen door "Pinnen, 
ja graag". Hoewel er in Teylingen nog steeds contant betaald kan worden is dit 
nog niet formeel vastgelegd. Op 3 april 2018 heeft uw college besloten om over 
te gaan op uitsluitend pinbetalingen aan de balies en factuurbetaling aan te 
bieden voor inwoners die niet met pin kunnen betalen. De Europese Centrale 
Bank (ECB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hebben aangegeven dat het volgens Europees recht 
ongeoorloofd is om contante betaling  niet toe te staan. Met dit besluit wordt het 
besluit van 3 april 2018 ingetrokken, waardoor vastgelegd wordt dat het 
mogelijk is om naast het pinnen contant te betalen aan de balies in de 
Gemeentewinkel. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-079701 - 193289 

Onderwerp Handhavinguitvoeringprogramma 2019 (HUP 2019) Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen.  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het "handhavinguitvoeringsprogramma 
2019" vast te stellen. 

Samenvatting Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 (HUP 2019) omvat de 
werkzaamheden voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en 
Bouw- en woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers).  
De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het afhandelen 
van meldingen, toezicht houden op evenementen, uitvoeren van DHW-controles 
en het controleren van onder andere de blauwe zone, afval, hangjeugd, 
weekmarkt, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten ter bevordering 
van een prettige leefomgeving. 
  
De BWT’ers zijn naast het afhandelen van meldingen belast met het houden van 
toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en strijdig gebruik van gronden en 
gebouwen. Daarnaast voert het cluster handhavingsprojecten uit in het kader 
van o.a. strijdigheden met het bestemmingsplan. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-080498 - 196256 

Onderwerp Raadsbrief kansrijke scenario's VANG 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief d.d. 7 mei 2019 Kansrijke scenario's Van Afval Naar 
Grondstof,  waarin: 
a. inzicht  wordt gegeven in de  door uw college uit te werken scenario's; en 
b. de tijdens de vergadering van de commissie DEB op 10 april gestelde en nog 
openstaande vragen schriftelijk worden beantwoord, 
vast te stellen en de brief toe te zenden aan de gemeenteraad.     

Samenvatting Tijdens de vergadering van de commissie DEB van 10 april jongstleden zijn door 
de verschillende fracties vragen gesteld die tijdens de vergadering niet 
mondeling konden worden beantwoord. Bijgevoegde raadsbrief voorziet in 
beantwoording van deze vragen. 
 
Verder geeft deze raadsbrief aan de gemeenteraad inzicht in de drie scenario's 
die door uw college verder worden uitgewerkt in het op te stellen beleidsplan. 
Het betreft hier de scenario's: 
- diftar; 
- diftar met verlaagde inzamelfrequentie en 
- diftar met omgekeerd inzamelen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070595 - 196363 

Onderwerp Voorstel verbetermaatregelen traject 'Regie, organisatie en communicatie in 
bouwprojecten' 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  De notitie “regie, organisatie en communicatie in bouwprojecten” vast 
te stellen. 

2. De notitie aan te bieden aan de commissie Ruimte, ten behoeve van 
de in mei te houden technische sessie over dit onderwerp. 

Samenvatting Klachten en meldingen over verschillende bouwprojecten in Teylingen geven 
aanleiding tot maatregelen waarmee de overlast van deze projecten wordt 
verminderd en de betrokkenheid van en communicatie met de omgeving worden 
verbeterd. Hiertoe heeft de gemeente een project gestart, waarin door middel 
van interne sessies en dialogen met inwoners, bouwers/projectontwikkelaars en 



de commissie Ruimte, is gekomen tot een verbeterplan.  
  
Op verzoek van de commissie Ruimte wordt over dit onderwerp in mei een 
technische sessie georganiseerd. Na deze technische sessie volgt agendering en 
behandeling in de commissie Ruimte in juni. De technische sessie heeft tot doel 
de commissie te informeren over de uitkomsten van de doorlopen sporen en 
technische vragen te stellen, in voorbereiding op de latere behandeling in de 
commissie. 
  
Ter voorbereiding van de technische sessie biedt het college het 
verbetervoorstel, dat later ter behandeling wordt geagendeerd, aan aan de 
commissie Ruimte.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078492 - 197929 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 30 april 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van B&W Teylingen 30 april 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


