BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

12 mei 2020

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-119541 - 287973
Vaststellen subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen
2020
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen 2020
vast te stellen;
2. mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van
subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit
mandaat samenhangen overeenkomstig het bijgevoegde mandaatbesluit.

Samenvatting

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Teylingen 2020 kunnen
burgemeester en wethouders een subsidieregeling vaststellen. Deze
subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen 2020
regelt de verdeling van een deel van de in het kader van de Regeling Reductie
Energiegebruik verkregen bijdrage. Met deze subsidie worden huiseigenaren
gestimuleerd om kleine energiebesparende maatregelen te doen aan hun huis.
Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. gaat voor de gemeente de subsidies
vaststellen, verlenen en alle handelingen verrichten die daarmee samenhangen.
Om dit te regelen moet de operationeel directeur van Winst uit je woning:
Samen inkopen B.V. gemandateerd worden.
Om deze subsidieverlening te regelen wordt besloten om:
1. de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen 2020
vast te stellen;
2. mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van
subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit
mandaat samenhangen overeenkomstig het bijgevoegde mandaatbesluit.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-120825 - 290040
Vaststellen overeenkomst van opdracht met Winst uit je woning: Samen inkopen
B.V.
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
1. de overeenkomst van opdracht inzake de coördinatie voor de RREcampagne met Winst uit je woning: Samen inkopen b.v. aan te gaan.
2. van de totale RRE-bijdrage maximaal € 60.108,- te gebruiken voor Winst uit
je woning: Samen inkopen b.v. als vergoeding voor hun werkzaamheden.
3. dat de burgemeester wethouder Heleen Hooij volmacht verleent de
overeenkomst van opdracht namens de gemeente Teylingen te ondertekenen.
De gemeente Teylingen heeft vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik een
bijdrage van € 432.705,- gekregen voor het informeren en stimuleren van
huiseigenaren om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen aan
hun woning.
De bijdrage moet uiterlijk 31 maart 2021 zijn gebruikt.
Er is behoefte aan ondersteuning in dit project. Winst uit je Woning: Samen
inkopen B.V. is gespecialiseerd in het namens gemeente organiseren en
begeleiden van dergelijke projecten.

Om deze ondersteuning te regelen en juridisch te borgen wordt er besloten om:
1. een overeenkomst van opdracht inzake de coördinatie voor de RREcampagne aan te gaan met Winst uit je woning: Samen inkopen B.V.
2. van de totale RRE-bijdrage een bedrag van maximaal € 60.108,- te gebruiken
voor Winst uit je woning: Samen inkopen b.v. als vergoeding voor hun
werkzaamheden.
3. dat de burgemeester wethouder Heleen Hooij volmacht verleent de
overeenkomst van opdracht namens de gemeente Teylingen te ondertekenen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-124244 - 303004
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 6 mei 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 6 mei 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-109633 - 302719
Advisering PHO Maatschappij 13 mei 2020 Holland Rijnland
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Juridische Zaken
Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij van 13 mei 2020 van Holland Rijnland.

Op 13 mei 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij via
Microsoft Teams plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die
in bijlage 1 zijn verwoord.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-119332 - 301161
Compensatie leerlingenvervoer covid-19
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
Het addendum behorende bij de overeenkomst voor uitvoering van het
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer vast te stellen.

Sinds 16 maart 2020 zijn de scholen op last van de Rijksoverheid gesloten. Dit
betekent dat Noot personenvervoer BV (hierna Noot) die voor vijf gemeenten in
de Duin- en Bollenstreek het leerlingenvervoer verzorgt, nagenoeg alle ritten
heeft moeten annuleren.
Noot heeft de gemeenten daarom een brief gestuurd waarin zij de gemeenten
het voorstel doet 80% van de niet-gereden ritten te betalen en achteraf te
verrekenen met eventueel via een andere weg verkregen noodsteun.
Voorgesteld wordt dit voorstel te volgen, onder voorwaarden, door een
addendum, een toevoeging, bij de overeenkomst te sluiten. Zonder financiële
steun komt Noot namelijk in de problemen, waardoor continuïteit van het
vervoer in de periode na Covid19 niet geborgd kan worden. Noot kan
waarschijnlijk geen aanspraak maken op de steunmaatregelen van het Rijk. Ook
is het voorstel in lijn met het advies van de Rijksoverheid, VNG en Holland
Rijnland.

Besluit

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

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-126072 - 300445
Beantwoording schriftelijke vragen inzake Duurzaamheidslening Teylingen
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
Bijgevoegde schriftelijke vragen van Fractie Piket over de duurzaamheidslening
vast te stellen.
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de Duurzaamheidslening in Teylingen.
Voorgesteld wordt om de bijgevoegde beantwoording van deze schriftelijke
vragen vast te stellen en aan de raad te doen toekomen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-125811 - 300006
Controle btw en loonheffing over de periode 2017 – 2018 door Belastingdienst
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Financien
1. om met bijgevoegd conceptrapport van de Belastingdienst akkoord te gaan en
geen bezwaar te maken tegen de naheffing BTW, BCF over de jaren 2017 en
2018 en de naheffing loonheffing over de jaren 2015-2019.

De Belastingdienst heeft een controle uitgevoerd op de aangiften BTW (BCF)
over 2017 en 2018 en over de aangiften loonheffing 2015 t/m 2019. Voor de
BTW en BCF bedraagt de naheffing € 297.380 en voor de loonheffing € 8.822.
Dit is excl. de nog niet bekende invorderingsrente. De verbeteringen in de
administratie zijn zoveel mogelijk doorgevoerd en andere zaken zijn
gecommuniceerd met de betreffende personen en instanties.
De aanbevelingen en de overige geconstateerde tekortkomingen in het rapport
zijn opgepakt en doorgevoerd in de financiële administratie en de
salarisadministratie.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-17-028147 - 299881
Benoeming lid raad van toezicht Economic Board Duin- en Bollenstreek
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic Board
Duin- en Bollenstreek te benoemen de burgemeester van Noordwijk, W.J.A.
Verkleij-Eimers.

Samenvatting

Bij oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu:
EBDB) is bepaald dat de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen
en Noordwijk leden van de raad van toezicht van genoemde stichting dienen te
benoemen. Voordracht van kandidaten geschiedt door het bestuurlijk overleg
Economie, waarin de wethouders met dit thema in hun portefeuille zitting
hebben. Na het vertrek van burgemeester Hermans - Vloedbeld uit Noordwijk, is
haar positie in de raad van toezicht van EBDB vacant gekomen. Hiervoor is de
burgemeester van Noordwijk voorgedragen. De betrokken colleges van B&W
wordt gevraagd over te gaan tot benoeming.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

