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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-120069 - 291163 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 31 maart 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 31 maart 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115381 - 289328 

Onderwerp Concept begroting 2021 VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- en Bollenstreek. 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de conceptbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- men Bollenstreek volgens bijgevoegde 
brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regeling, worden de begrotingen voor 2021 voorgelegd voor zienswijze aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel opgesteld, 
dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-117951 - 288741 

Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Trilokaal Regiotaxi 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: Regiotaxi van 28 
februari 2020 van Trilokaal vast te stellen. 
  

Samenvatting Trilokaal stelde op 28 februari 8 raadsvragen inzake het functioneren van de 
Regiotaxi. Deze vragen worden beantwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073896 - 288982 



Onderwerp Herindeling wijken en buurten Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De verdeling in en aanduiding van wijken en buurten, overeenkomstig de 
bijlage Wijk- en Buurtnamen Teylingen, vast te stellen op grond van artikel 2 
Verordening naamgeving en nummering Teylingen. 

Samenvatting De inwoner heeft steeds meer de wens om inzicht te krijgen in de leefomgeving. 
De gemeente wil daar een goed antwoord op kunnen geven. Informatie op 
landelijk of provinciaal niveau is daarbij niet voldoende, de inwoner wil graag op 
lokaal (buurt-)niveau informatie kunnen raadplegen. De politiek wil graag 
aansluiten op deze wens en wil daarbij ook meer inzicht in de effecten van haar 
beleid krijgen, bij voorkeur op wijk- en buurtniveau. Met de huidige indeling is 
dit niet mogelijk; de huidige indeling voldoet niet aan de richtlijnen van CBS, 
waardoor informatie niet representatief is. De voorgestelde wijk- en 
buurtindeling sluit aan bij de CBS- richtlijnen. Deze richtlijnen gaan ter 
informatie hierbij. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


