BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

12 januari 2021

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-163094 - 383160
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 5 januari 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 5 januari 2021 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-109635 - 379396
Pilot 2021 extra ondersteuning Internationale Schakelklas D&B
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. Een subsidie van € 9.300,- te verlenen aan de Internationale Schakelklas
Duin- en Bollenstreek (ISK) voor uitvoering van de pilot 'Extra ondersteuning
binnen de ISK' voor kalenderjaar 2021
2. Deze pilot uit te voeren als actie van de Ontwikkelagenda Duin- en
Bollenstreek 2019-2022

Samenvatting

De ISK Duin- en Bollenstreek in Lisse heeft een zeer diverse leerlingpopulatie
van zo’n 130 leerlingen. Zij hebben een multiculturele maatschappij in het klein
binnen hun schoolmuren en lopen tegen zeer diverse problemen aan van deze
leerlingen. De ISK heeft een subsidieaanvraag gedaan om een pilot extra
ondersteuning te kunnen starten in 2021. Daarom ligt het volgende voorstel
voor:
1. Een subsidie van € 9.300,- te verlenen aan de Internationale Schakelklas
Duin- en Bollenstreek (ISK) voor uitvoering van de pilot 'Extra ondersteuning
binnen de ISK' voor kalenderjaar 2021
De ISK kan met de subsidie van de 5 betrokken gemeenten, Hillegom, Lisse,
Teylingen, Katwijk en Noordwijk, een halve FTE inhuren om de pilot uit te
voeren.
Na afloop van de pilot (eind 2021) moeten gemeenten en de ISK gezamenlijk
bepalen wat er geleerd is uit de pilot en of de ondersteuning wordt voortgezet,
in welke vorm en hoe gefinancierd.
2. Deze pilot uit te voeren als actie van de Ontwikkelagenda Duin- en
Bollenstreek 2019-2022
Deze pilot draagt bij aan de doelen van de Ontwikkelagenda D&B 2019-2022. In
oktober 2019 is deze Ontwikkelagenda door alle school- en gemeentebesturen in
de Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Een van de doelen is om leerlingen zich zo
goed mogelijk in het onderwijs te laten ontwikkelen met waar nodig
ondersteuning of jeugdhulp.

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-162316 - 378776

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Vergunningen
De bijgevoegde raadsbrief inzake het jaarverslag 2019 van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen.
De advisering over redelijke eisen van welstand is op grond van de
Bouwverordening Teylingen 2018 opgedragen aan de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. In de Bouwverordening Teylingen 2018 is bepaald dat de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit jaarlijks voor de gemeenteraad een verslag opstelt. Het
college wordt voorgesteld bijgaande raadsbrief, waarmee het jaarverslag 2019
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de raad wordt aangeboden, vast te
stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-162731 - 379662
Wijze van handhaving paardenweides op bollengrond in Teylingen
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: Wijze waarop de
handhaving van 'paardenweitjes' op bollengrond in Teylingen plaatsvindt, van 18
december 2020 van Sybrinne de Vries en Reny Wietsma, beiden CDA, vast te
stellen.

Samenvatting

Sybrinne de Vries en Reny Wietsma, beiden raadsleden van het CDA, hebben
schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop de handhaving van
'paardenweitjes' op bollengrond in Teylingen plaatsvindt. De vragen zijn tot
stand gekomen na berichten uit de gemeente Noordwijk over de handhaving van
paardenweiden in het kader van het project handhaving buitenruimte ISG. Bij de
gemeente Noordwijk is mogelijk twijfel ontstaan over de manier waarop de
handhaving plaatsvindt.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-162398 - 380166
Schriftelijke raadsvragen CDA over Zelfoogsttuin 'Elsgeesterhof'
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De beantwoording van de op 22 december 2020 door het CDA ingediende
schriftelijke vragen over de realisatie van de zelfoogsttuin 'Elsgeesterhof' aan de
's-Gravendamseweg 30 in Voorhout, vast te stellen.

Samenvatting

Het CDA heeft op 22 december 2020 het college schriftelijke vragen gesteld over
de realisatie van de zelfoogsttuin 'Elsgeesterhof' aan de 's-Gravendamseweg 30
in Voorhout.
Besloten wordt om de beantwoording van de op 22 december 2020 door het
CDA ingediende schriftelijke vragen over de realisatie van de zelfoogsttuin
'Elsgeesterhof' vast te stellen. In de reactie geeft het college ondermeer aan dat
de verwachting is dat geen medewerking kan worden verleend aan de realisatie
van deze zelfoogsttuin aan de 's-Gravendamseweg 30, wanneer hiervoor een
aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-162840 - 380008
Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Financien
Vast te stellen het Besluit tot intrekking van het op 21 februari 2017
vastgestelde Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke
Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.

Samenvatting

Besluit

Belastingen Bollenstreek (gevestigd in centrumgemeente Noordwijk) verzorgt
voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen de heffing en de invordering
van gemeentebelastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Op 15 januari 2019
hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lisse,
Noordwijk en Teylingen gezamenlijk het Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
vastgesteld. Daarbij hebben de colleges bevoegdheden toegekend aan diverse
gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk om deze taken uit te voeren.
Bij vaststelling van het besluit van 15 januari 2019 is het oude besluit van 21
februari 2017 abusievelijk niet ingetrokken. Dit wordt nu alsnog gedaan.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

