
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN TEYLINGEN 

10 september 2019 

 
 

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-19-094435 - 229429 

Onderwerp Raadsbrief evaluatie actieve informatieplicht 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake de evaluatie van de actieve informatieplicht 
vast te stellen. 

Samenvatting In de raadsvergadering van 20 december jl. heeft de raad een motie 
aangenomen waarin: “Het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen 
hoe het College op 
een betere manier invulling wil geven aan actieve informatieplicht en wel 
uiterlijk per 1 februari 2018”. Deze opdracht heeft geresulteerd in een raadsbrief 
“actieve en passieve informatieplicht” waarmee het college een betere (actieve) 
informatievoorziening  wil bereiken. De raadsbrief werd besproken in de 
commissie DEB van 13 maart 2019. In de commissie DEB is afgesproken na 6 
maanden te evalueren en de vorderingen te bespreken, waarbij tussentijds aan 
de bel getrokken kan worden indien nodig. 
De afgelopen maanden zijn stappen gezet om informatie aan de raad te 
verbeteren. In de raadsbrief is de evaluatie beschreven en de stappen die in de 
afgelopen periode zijn gezet en maatregelen die zijn genomen. Op basis van 
deze beschrijving vragen we de raad zijn mening over de invulling van de 
informatieplicht en suggesties voor aanvullende stappen of bijstelling van 
genomen maatregelen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-095201 - 230370 

Onderwerp Schriftelijke vragen VVD over ondernemers en uitstallen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 Bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de VVD over 
Ondernemers en Uitstallingen vast te stellen. 
 
2. De beantwoording van de vragen aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting De VVD heeft naar aanleiding van de implementatie van het uitstallingenbeleid 
schriftelijke vragen gesteld over reacties vanuit de Voorhoutse ondernemers. 
 Het college van burgemeester en wethouders kent de signalen. Op dit moment 
wordt gewerkt aan het verder informeren van de ondernemers in de 
winkelcentra over het beleid en het actief stimuleren dat ondernemers  zich 
melden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-082285 - 230864 

Onderwerp Onderhoud en herinrichting steigers, straat- en hekwerk 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 



Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
aan de steigers, vlonders, het straat- en hekwerk bij het 
bestuurscentrum Voorhout. 

2. Kennis te nemen van bijgevoegde ambtelijke brief aan de Raad van 11 
juli 2019. 

Samenvatting Al enkele jaren geleden is in het investeringsplan een krediet opgenomen van € 
101.710,--  voor onderhoud aan de steigers en vlonders etc bij het 
bestuurscentrum Voorhout. Door de jaren heen is een onveilige situatie 
ontstaan. Vorig jaar heeft afstemming met de portefeuille houder 
plaatsgevonden en zijn de wensen en eisen beschreven in een document. In 
het voorjaar is het project opgepakt en is aanbesteding van het werk 
uitgeschreven. De totale kosten worden op basis van voorcalculatie geraamd op 
 € 65.000,-- 
De Raad is geïnformeerd door een raadsmemo en een presentatie van het 
project voorafgaand aan de Raadsvergadering van 11 juli 2019. 
 
 
Wat gaan we doen:  

1. Onderhoud aan de steigers en vlonders achter en direct naast het 
bestuurscentrum 

2. Aansluitend straat-en hekwerk, bestrating egaliseren en herstraten 
3. Vervangen van de verlichting  voor een duurzame variant 

 
Wanneer; 
De aanbesteding is succesvol afgerond en gegund. De werkzaamheden starten 
16 september en worden in oktober afgerond, waarna het project wordt 
opgeleverd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-095777 - 231307 

Onderwerp Jacoba van Beieren Onderscheiding J. Nicola & Zn. 

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 Transportbedrijf J. Nicola 
& Zn. 

Samenvatting Personen/instellingen die van betekenis zijn (geweest) voor Teylingen komen in 
aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding, als blijk van waardering. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096066 - 232169 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 3 september 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 3 september 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


