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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-084681 - 240629 

Onderwerp Onderzoeksresultaten gebruik P+R locatie station Sassenheim 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

   

1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van het onderzoek P+R 
Station Sassenheim. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om:  

1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van het 
onderzoek "Onderzoek P+R Station Sassenheim". 

2. Richting mee te geven voor de verdere uitwerking van het 
onderzoek door antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Is het in het onderzoek geschetste beeld van de situatie volgens u 
compleet en is dit toereikend? 

 Zijn er nog vragen naar aanleiding van het onderzoek?  
 Welke oplossingsrichtingen wilt u uitgewerkt hebben? 

Samenvatting De beschikbare parkeercapaciteit bij de P+R station Sassenheim is met 
regelmaat onderwerp van discussie. In de afgelopen maanden is er in opdracht 
van het college grondig onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en functioneren 
van de P+R locatie. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot 
oplossingsrichtingen die eraan bijdragen dat de functie waarvoor de P+R 
bedoeld is in de toekomst gegarandeerd blijft. 
Besloten wordt om kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van het 
onderzoek P+R Station Sassenheim en om aan de raad voor te stellen om ook 
kennis te nemen van het onderzoek en richting mee te geven voor de verdere 
uitwerking van het onderzoek. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098501 - 242138 

Onderwerp Halfjaarcijfers en Begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld: 
a. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2019 van de ISD Bollenstreek 
b. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de 
begrotingswijziging 2019-I van de ISD Bollenstreek 

Samenvatting De ISD Bollenstreek heeft de halfjaarcijfers van 2019 aangeboden. Hieruit blijkt 
dat de totale begroting naar boven moet worden bijgesteld met een totaalbedrag 
van €355.827,00 over 2019. Voor de gemeente Teylingen gaat het om een 
bedrag van €177.330,00 (voordeel). Conform artikel 45 van de 
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek kan de gemeenteraad een 
zienswijze indienen op een begrotingswijziging binnen de termijn van acht 
weken. Op 16 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur over de 
begrotingswijziging. Aangezien de raad vergadert op 19 december 2019 zal het 
standpunt van de Commissie Welzijn worden ingebracht tijdens de vergadering 
van het Algemeen Bestuur. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100965 - 243842 

Onderwerp Nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. De nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 goed te keuren; 
2. Het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen door 

het HLT-bestuur goed te keuren. 

Samenvatting In de themabijeenkomst Financiën van 8 mei 2017 van het bestuur HLTsamen is 
de wens uitgesproken om, binnen een aantal richtlijnen, reserves te kunnen 
vormen. Hiervoor was nog een fiscaal onderzoek nodig naar een eventuele 
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor HLTsamen. Dit onderzoek is 
in 2018 afgerond. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er voor het cluster 
ambtelijk apparaat de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt. Doordat 
bovenstaande bevestigd is door de Belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de 
mogelijkheid om reserves en voorzieningen te vormen. 
 
Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van HLTsamen een nota reserves en 
voorzieningen HLTsamen vastgesteld onder de voorwaarde van goedkeuring 
door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen. Niet alle 
gemeenteraden hebben hun goedkeuring over de nota uitgesproken. 
Op 10 oktober 2019 is er een gezamenlijke bijeenkomst met de drie 
auditcommissies van de gemeenten geweest waarin de knelpunten van de 
eerder voorgelegde nota reserves en voorzieningen zijn besproken. In dit 
overleg zijn tevens oplossingsrichtingen bedacht waarmee een goedkeuring van 
de nota door de drie raden haalbaar wordt geacht. Het e.e.a heeft geresulteerd 
in de nu voorliggende nota reserves en voorzieningen HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076171 - 244342 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Hyacintenlaan 5, Warmond" 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. Het bestemmingsplan "Hyacintenlaan 5, Warmond" met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2019WAR10026-VA01 vast te 
stellen. 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 2 april 2019 heeft het college besloten om voor de locatie Hyacintenlaan 5 in 
Warmond een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak 
en het wettelijke vooroverleg te starten. Het plan voorziet in de ontwikkeling van 
een extra woning op het perceel Hyacintenlaan 5 in Warmond. Het verzoek is 
passend in de in 2016 vastgestelde 'Visie Verdichting Warmond West'. Het 
voorontwerpbestemmingsplan heeft van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 
ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is de toelichting 
aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 
 
In de periode van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen 
zienswijzen ingebracht, waardoor er ook geen aanleiding was om het 
bestemmingsplan aan te passen. 
 
Het college besluit om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan 
"Hyacintenlaan 5, Warmond" vast te stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-101255 - 245572 

Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad 
voorgesteld wordt om :  

1. De zienswijzen van indieners in behandeling te nemen en deze te 
beantwoorden zoals aangegeven in de 'Nota van beantwoording 
zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Teylingen, 1e herziening' en daarmee deels tegemoet te 
komen aan de ingediende zienswijzen. 

2. Het bestemmingsplan  'Buitengebied Teylingen, 1e herziening' met 
indentificatienummer NL.IMRO.1525BP2016TEY01038-VA01 gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp vast te stellen,  met inachtneming van 
de bijgevoegde en bij dit raadsbesluit behorende 'Nota van 
beantwoording zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen, 1e herziening'. 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen. 

Samenvatting Op 30 april 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied 
Teylingen vastgesteld. De doelstelling van één uniform, actueel en digitaal 
bestemmingsplan voor het buitengebied was hiermee een feit. Van een aantal 
onderwerpen was echter nog onvoldoende informatie beschikbaar zodat deze 
niet zijn meegenomen in het vastgestelde bestemmingsplan. In het 
vaststellingsbesluit van april 2015 heeft de gemeenteraad aangegeven dat in 
vervolg op het vastgestelde bestemmingsplan, een 1e herziening wordt 
opgesteld waarin deze onderwerpen worden meegenomen. Op 16 mei 2017 
heeft het college voor deze 1e herziening een 'nota van uitgangspunten'  
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 
Tijdens de terinzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan heeft de 
gemeente 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn samengevat in een 
'Nota van beantwoording zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening'.  In de nota is 
aangegeven welke wijzingen er ten opzichte van het ontwerp worden 
aangebracht in het bestemmingsplan. 
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen:  

1. De zienswijzen van indieners in behandeling te nemen en deze te 
beantwoorden zoals aangegeven in de 'Nota van beantwoording 
zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Teylingen,  1e herziening'  en daarmee deels tegemoet 
te komen aan de ingediende zienswijzen. 

2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen,  1e herziening,  met 
indentificatienummer NL.IMRO. 1525BP2016TEY01038-VA01 gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp vast te stellen, met inachtneming van de 
bijgevoegde en bij dit raadsbesluit behorende 'Nota van 
beantwoording zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen 
ontwerpbestemmigsplan 'Buitengebied Teylingen, 1e herziening'. 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-099719 - 245797 

Onderwerp Aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-
voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging leidt 
tot een tweetal wijzigingen binnen de huidige verordening. Daarnaast wordt 
voorgesteld om de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf door het sociaal 
netwerk niet meer in de vorm van een pgb te verstrekken maar in de vorm van 
een financiële tegemoetkoming. Het college wordt gevraagd de wijzigingen op 
de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Teylingen 2020 ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-101930 - 246326 

Onderwerp Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
-Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen 'Samen houden we 
Teylingen veilig' vast te stellen, en daarmee de volgende strategische 
uitgangspunten en prioriteiten voor het te voeren veiligheidsbeleid in de 
gemeente voor de komende jaren: 
 
Strategische uitgangspunten: 
1. Vroegsignalering en preventie 
2. Integrale samenwerking 
3. Informatiedeling en informatiepositie 
4. Strategische communicatie 
5. Oplossingsgericht werken 
 
Prioriteiten: 
1. Verkeersveiligheid 
2. Tegengaan van huiselijk geweld 
3. (Woon)overlast en maatschappelijke onrust 
4. Jeugd en veiligheid 
5. Ondermijning: georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
  

Samenvatting Het integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen geeft inzicht en kaders in de 
manier waarop de komende vier jaar wordt gewerkt om de veiligheid in de 
gemeente te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en de veiligheidsbeleving 
van inwoners te vergroten. Het integraal veiligheidsbeleid is een strategisch 
veiligheidsplan waardoor de regierol van de gemeente wordt versterkt. Dit beleid 
is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, ondernemers en 
professionals door middel van het doorlopen van een uitgebreid 
participatietraject. Het bevat de kaders, strategische uitgangspunten, 
prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. De vijf omschreven prioriteiten: 
verkeersveiligheid, tegengaan van huiselijk geweld, (woon)overlast en 
maatschappelijke onrust, jeugd en veiligheid en de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit zijn in het beleid op hoofdlijnen uitgewerkt. Het integraal 
veiligheidsbeleid bouwt voort op wat er al is, versterkt bestaande succesvolle 
werkwijzen en sluit aan op trends en ontwikkelingen. De gemeenteraad stelt het 
beleid vast en het college van burgemeester en wethouders bepaalt de concrete 
uitwerking van het beleid door de acties en doelstellingen op te nemen 
in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's (veiligheidsjaarplan). De gemeenteraad 
heeft met het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid een middel om te 
sturen op het lokale veiligheidsbeleid en de prioriteiten in de aanpak van de 
veiligheidsvraagstukken. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101219 - 247342 

Onderwerp Startnotitie "Van Energieakkoord Holland Rijnland naar een Regionale 
Energiestrategie Holland Rijnland" 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: met Startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland 
Rijnland naar Regionale Energiestrategie Holland Rijnland" in te stemmen. 

Samenvatting Het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) is een verplichting onder 
het nog vast te stellen Klimaatakkoord. Voorliggende startnotitie beschrijft de 
aanpak om van het Energieakkoord Holland Rijnland te komen tot een RES. 
Besloten wordt om met de Startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland 
Rijnland naar Regionale Energiestrategie Holland Rijnland" in te stemmen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064915 - 247709 



Onderwerp Implementatieplan 'De betere scheider wordt beloond' 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het implementatievoorstel ‘De betere scheider wordt beloond’ - bestaande uit 
een implementatieplan met bijbehorend communicatieplan en een doorrekening 
- vast te stellen. 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

 kennis te nemen van het implementatievoorstel ‘De betere scheider 
wordt beloond’ - bestaande uit een implementatieplan met 
bijbehorend communicatieplan en een doorrekening. 

 het krediet uit de Programmabegroting 2019 en 2020 in totaal 
€950.000,- beschikbaar te stellen voor de implementatie van de afval- 
en grondstoffen inzamelmethode ‘De betere scheider wordt beloond’; 

 de kapitaallasten mee te nemen in de berekening van de 
afvalstoffenheffing vanaf 2021; 

 de begrotingswijziging 1-2020 vast te stellen waarmee de 
implementatiekosten gefinancierd kunnen worden. 

Samenvatting In de raadsvergadering van 11 juli heeft de raad met een amendement een 
nieuwe methode voor de inzameling van het huishoudelijk afval vastgesteld. De 
raad heeft daarbij het college opdracht gegeven om een implementatievoorstel 
op te stellen, bestaande uit: 
 
1- een implementatieplan met bijbehorend communicatieplan 
2- een doorrekening van het amendementscenario ‘De betere scheider wordt 
beloond’. 
 
Dit voorstel geeft inzicht in de wijze waarop het college de nieuwe 
inzamelmethode gaat implementeren met als doel om op 1 januari 2021 
operationeel te zijn. Daarnaast laat het voorstel zien welk milieuresultaat naar 
verwachting wordt behaald tegen welke kosten. 
 
In het communicatieplan kunt u lezen hoe we gefaseerd onze inwoners bewust 
maken van de aanstaande wijziging en nut en noodzaak van afval scheiden. Ook 
leest u hoe we inwoners betrekken bij de manier waarop we de mogelijkheid 
bieden om mee te praten over de gewenste vormen van dienstverlening t.a.v. 
de nieuwe inzamelmethode (participatie). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101604 - 247804 

Onderwerp Belastingverordeningen 2020 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij wordt voorgesteld vast te 
stellen:  

1. de Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2020; 
2. de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimte 

Teylingen 2020; 
3. de Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2020 met bijbehorende 

tarieventabel; 
4. de Verordening rioolheffing Teylingen 2020; 
5. de Verordening precariobelasting Teylingen 2020 met bijbehorende 

tarieventabel; 
6. de Verordening forensenbelasting Teylingen 2020; 
7. de Verordening marktgelden Teylingen 2020; 
8. de Verordening havengeld Teylingen 2020; 
9. de Legesverordening Teylingen 2020 met bijbehorende tarieventabel; 

10. de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2020; 
11. de Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2020; 
12. het Besluit Heffingskorting Rioolheffing Teylingen 2020; 
13. de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen. 

Samenvatting College van Burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel 
voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2020. Het raadsvoorstel, dat 
op donderdag 19 december 2019 in de gemeenteraad wordt behandeld, geeft 
kort de wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld 
de belastingverordeningen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-102969 - 248907 

Onderwerp APV Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening 
Teylingen. 
3. De Woonschepenverordening Teylingen in te trekken. 

Samenvatting Jaarlijks worden er vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 
wijzigingen in de model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) doorgegeven. 
In deze wijzigingen is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Vervolgens 
zijn er wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit de praktijkervaring van 
vergunningverlening, boa's en politie. De wijzigingen bevatten onderwerpen die 
op dit moment niet of nog niet goed geregeld zijn in de huidige APV en die 
problemen geven bij het verlenen van een vergunning of ontheffing of waarbij 
bepaalde overtredingen door de boa's en politie niet goed kunnen worden 
aangepakt. Een voorbeeld hiervan is de verkoop en het gebruik van lachgas, het 
verbod tot oplaten van ballonnen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-079697 - 250117 

Onderwerp Omgevingsanalyse Teylingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Omgevingsanalyse Teylingen zoals opgenomen in de 
bijlage; 
2. De in de bijlage opgenomen bestuurlijke reactie op de Omgevingsanalyse 
Teylingen vast te stellen; 
3. De Omgevingsanalyse Teylingen met de bestuurlijke reactie en het in de 
bijlage opgenomen agenderingsvoorstel aan te bieden aan de raad van de 
gemeente Teylingen. 

Samenvatting Weten wat je te doen staat en zicht hebben op de uitdagingen die de toekomst 
gaat brengen. Omdat de gemeenteraad van Teylingen zich beseft dat er grote 
ontwikkelingen spelen in de omgeving van Teylingen heeft zij in juni de opdracht 
geformuleerd om een brede omgevingsanalyse uit te voeren die inzicht geeft in 
de bestuurskracht van de gemeente Teylingen nu en in de toekomst. 
 
Bureau Necker van Naem heeft deze opdracht de afgelopen maanden 
uitgevoerd, onder begeleiding van een afvaardiging uit raad, college en 
organisatie. 
In vijf opgavensessies met inwoners, maatschappelijke organisaties, 
ondernemingen, raadsleden, collegeleden, medewerkers van de werkorganisatie 
HLTsamen en bestuurlijke partners zijn de opgaven van Teylingen nu en in de 
toekomst in beeld gebracht. Wanneer de genoemde opgaven in de vijf 
opgavensessies in samenhang bezien worden, komen er drie opgaven naar 
voren: 
- Vormgeven aan de energietransitie; 
- Balans vinden in een verstedelijkte ruimte; 
- Inspelen op veranderend samenspel overheid en samenleving. 
Daarnaast is de transformatie in het Sociaal Domein als belangrijke opgave voor 
de komende jaren naar voren gekomen. 
 
De conclusie van Necker van Naem is dat dat de bestuurskracht van Teylingen 
op dit moment redelijk op orde is en Teylingen een vitale gemeente is maar 
onder druk staat. Voor meer toekomstbestendige bestuurskracht op de langere 
termijn is daarom een versterking van het strategisch vermogen van de 
gemeente nodig. Daarnaast moeten de interne samenwerkingsrelaties verbeterd 
worden. 
 
De raad van de gemeente Teylingen heeft aangegeven de Omgevingsanalyse 
Teylingen graag gezamenlijk met de rapportage van de Tussenevaluatie 
HLTsamen te bespreken. Het college biedt de Omgevingsanalyse Teylingen 
hierbij aan de gemeenteraad aan. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-102857 - 250255 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 5 november 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 5 november 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


