
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 21 februari 2023 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. M.E.I. Volten, 
wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-23-297303 - 626511 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 14 februari 2023 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 14 februari 2023 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-292348 - 619339 

Onderwerp Verlenging overeenkomst leerlingenvervoer Noot Touringcar Ede 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1. De overeenkomst met Noot Touringcar Ede B.V. betreffende het leerlingenvervoer en 
jeugdhulpvervoer met twee jaar te verlengen van 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2025.  

Samenvatting In 2019 is na een Europese aanbesteding met Noot Touringcar BV een overeenkomst gesloten inzake 
het leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor de gemeente Teylingen. De overeenkomst is aangegaan voor 
twee jaar en daarna verlengd tot en met 31 juli 2023. In deze overeenkomst werken de gemeenten 
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk samen. De overeenkomst kan eenzijdig nog een keer met twee 
jaar worden verlengd vanaf 31 juli 2023. Dit voorstel voorziet in een besluit om de overeenkomst te 
verlengen met de afspraken uit het verbeterplan 2022 als uitgangspunt voor de komende twee jaar. Het 
college besluit de overeenkomst inzake het leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor de gemeente 
Teylingen met twee jaar te verlengen tot en met 31 juli 2023. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-294464 - 620792 

Onderwerp Procesregisseur casuïstiek Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1.    In te stemmen met het aanstellen van een uitvoerende procesregisseur casuïstiek voor 32 uur per 
week gezamenlijk voor gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. 
2.    De uitvoerende procesregisseur voor 26 uur per week te bekostigen vanuit de POK middelen. 

Samenvatting Per 2023 is een groot gedeelte van de Maatschappelijke zorg gedecentraliseerd naar de individuele 
gemeenten. Inwoners met multi-problematiek blijven (langer) in de wijk wonen. De verwachting is dat 
complexe casuïstiek vanaf 2023 zal toenemen. Deze toename vraagt om gepaste inzet die is toegespitst 
op samenwerking tussen verschillende organisaties en gemeenten, en op de urgentie die vaak bij 
complexe casuïstiek speelt. Het college besluit in te stemmen met het aanstellen van een uitvoerend 
procesregisseur casuïstiek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-23-292348 - 623799 

Onderwerp Raadsbrief leerlingenvervoer februari 2023 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit De raadsbrief Leerlingenvervoer februari 2023 vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft, net als de overige colleges in de Duin en Bollenstreek, besloten de overeenkomst met 
Noot voor het leerlingenvervoer met twee jaar te verlengen. De raad is in november 
2022 geïnformeerd over de uitkomsten van het gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Naar 
aanleiding daarvan heeft Noot een verbeterplan opgezet. Op deze punten heeft Noot diverse acties 
uitgevoerd. Met name op communicatie en bereikbaarheid zijn goede stappen gezet. De stiptheid blijft 
een aandachtspunt in de periodieke ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de verbetering van de 
dienstverlening. In overleg met Noot en de regiogemeenten is besloten het verbeterplan te koppelen 
aan ons gezamenlijk besluit om de overeenkomst met Noot te verlengen. 
 
Het college heeft besloten de raadsbrief Leerlingenvervoer 2023 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-263136 - 563963 

Onderwerp Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 Teylingen (HUP 2023) 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 Teylingen" vast te stellen  
2. De raadsbrief inzake het Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 Teylingen vast te stellen  
  

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), verplicht jaarlijks een handhavinguitvoeringsprogramma 
vast te stellen. Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 (HUP 2023) is een uitwerking van het 
Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH beleid). Het HUP 2023 beschrijft 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 handhavingsverzoeken en meldingen, toezicht houden bij 
(grootschalige) evenementen, het uitvoeren van Alcoholwet controles en het controleren van onder 
andere de blauwe zone, afval, hangjeugd, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten uit ter 
bevordering van een veilige en prettige leefomgeving, zoals de hondenactie en toezicht op de 
stations. De werkzaamheden van de BWT’ers bestaan voor een groot deel uit het afhandelen van 
meldingen, handhavingsverzoeken en toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en strijdig gebruik van 
gronden en gebouwen. Daarnaast voert BWT handhavingsprojecten uit in het kader van o.a. 
strijdigheden met het bestemmingsplan.  
Het college heeft besloten het HUP 2023 en de raadsbrief vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 


