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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Mevr. C.G.J. 
Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-085991 - 208539 

Onderwerp Algemeen Privacybeleid Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Privacybeleid vast te stellen; 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Privacybeleid vast te stellen. 

Samenvatting De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet 
AVG (UAVG) zijn van kracht en worden vanaf 25 mei 2018 door de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) gehandhaafd. Kern van de AVG is: de burger staat 
centraal, krijgt de regie over het delen van hun persoonsgegevens met derden 
terug en heeft zeer veel mogelijkheden gekregen om haar rechten af te 
dwingen. Voor de gemeenten betekent dit dat er aanvullende 
beheersmaatregelen getroffen moeten worden, ook op het gebied van rollen en 
verantwoordelijkheden. Het voorliggende privacybeleid voorziet hierin. 
   
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-086014 - 208618 

Onderwerp Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de onafhankelijke jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 
over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen gemeente Teylingen vast te 
stellen. 
2. de jaarrapportage ter kennisname aan de raad te sturen. 
  

Samenvatting Het jaar 2018 is op het gebied van gegevensbescherming een bijzonder jaar 
geweest voor organisaties en inwoners, zo ook voor de gemeenten Hillegom, 
Lisse en Teylingen en de werkorganisatie HLTsamen. Binnen de verschillende 
domeinen van gemeente Teylingen worden veel, complexe, bijzondere en 
gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht. De AVG heeft de 
Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) vervangen. De AVG zorgt 
samen met de Uitvoeringswet AVG onder andere voor versterking en uitbreiding 
van de privacyrechten voor betrokkenen en burgers met meer 
verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. 
  
Het college van B&W van gemeente Teylingen is verantwoordelijk voor de 
verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente. Dit brengt 
verplichtingen met zich mee. In dit jaarverslag staat beschreven welke acties en 
maatregelen het college van B&W in 2018 heeft genomen om de doelstellingen 
en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Ook bevat dit document 
aandachtspunten en actiepunten voor het jaar 2019. Adequaat omgaan met 
persoonsgegevens is een blijvend proces en zal dan ook aandacht blijven vergen 
van zowel het college van B&W als medewerkers.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-089367 - 216430 

Onderwerp Jacoba van Beieren Onderscheiding Bas Brekelmans 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenonderscheiding uit te reiken aan de heer B.H.C. 
Brekelmans. 

Samenvatting Aan scheidende wethouders wordt een gemeentelijke onderscheiding toegekend 
als waardering voor hun inzet voor de gemeente Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-086726 - 217169 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 9 juli 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 juli 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-089031 - 218127 

Onderwerp Aanbieding rapportage SPW 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de brief van het DB van de GR KDB d.d. 10 juli 2019 en 
de bijbehorende rapportage Servicepunt Werk; 
2. De raadsbrief als opgenomen in de bijlage vast te stellen. 

Samenvatting Eerder is de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij het Servicepunt 
Werk (SPW) naar aanleiding van een anonieme brief van bezorgde inwoners en 
een kritisch artikel in het Leidsch Dagblad. Het Dagelijks bestuur GR KDB heeft 
opdracht gegeven om intern onderzoek te doen. De rapportage van dit 
onderzoek is gereed. In de bijgevoegde reactie van het dagelijks bestuur staan 
de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit deze rapportage. 
Met de bijgevoegde raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de reactie van 
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin en 
Bollenstreek (GR KDB). 
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


