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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-20-121672 - 291339 

Onderwerp Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

het Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek vast te 
stellen. 

Samenvatting Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek (GBB) is de gemeenschappelijke 
regeling op het gebied van WOZ en gemeentelijke belastingen van de gemeente 
Lisse, Noordwijk en Teylingen. Op de gegevens die GBB heeft verkregen in het 
kader van de uitvoering van de belastingwerkzaamheden rust een 
geheimhoudingsplicht. Op grond van wettelijke bepalingen kan het college 
besluiten dat bepaalde gegevens mogen worden verstrekt ten behoeve van de 
uitoefening van een publiekrechtelijke taak. In het Besluit gegevensverstrekking 
Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Teylingen, Noordwijk en Lisse is vastgelegd welke 
gegevens dit zijn en aan wie de gegevens mogen worden verstrekt. De 
verkrijger van de gegevens mag deze alleen gebruiken voor de uitoefening van 
de publiekrechtelijke taak en heeft een geheimhoudingsplicht. Het college van 
Teylingen heeft het besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-116469 - 280643 

Onderwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2020, eerste wijziging 

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 bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: de verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 
2020, eerste wijziging vast te stellen. 
 
  

Samenvatting De raad heeft op 19 december jl. de verordening maatschappelijke 
ondersteuning Teylingen 2020 vastgesteld. De belangrijkste verandering was de 
invoering van het abonnementstarief. Begin 2020 is geconstateerd dat er in deze 
verordening drie aanpassingen zijn nagelaten. Om dit te repareren wordt het 
college gevraagd de eerste wijziging van de verordening maatschappelijke 
ondersteuning Teylingen 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 
Het gaat dan om de geïndexeerde tarieven van regiotaxi (die inwoners betalen) 
en de geïndexeerde vergoedingen voor voorzieningen (die inwoners ontvangen 
ter tegemoetkoming) te actualiseren. 
Ten derde is er een tegemoetkoming opgenomen voor huisvestings- en 
voedingskosten tijdens een logeerverblijf bij iemand uit het sociaal netwerk. 
Deze tegemoetkoming is al geregeld binnen de Regeling Ondersteuning 
Mantelzorgers 2020 en komt daarom in de verordening te vervallen. 
Deze drie aanpassingen zijn in het voorstel 'Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Teylingen 2020, eerste wijziging', samengevoegd in de artikelen I 
tot en met IV. En gaan na besluitvorming in met terugwerkende kracht.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-120070 - 293988 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 7 april 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 7 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-122312 - 292801 

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 HLTsamen 

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 
voorgesteld wordt om:  

1. Als zienswijze het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling 
werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks 
Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van 
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de 
ontwerpbegroting indienen. Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke 
Regeling HLTsamen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 
4 is deze verplichting ook opgenomen. 
Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld en heeft 
deze begroting samen met de jaarrekening 2019 nu bij de raden van Hillegom, 
Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van 
HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt 
deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt 
daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een 
zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 uit te brengen met een positieve 
strekking. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121742 - 292535 

Onderwerp Zienswijze (voorlopige) jaarstukken 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 
voorgesteld wordt om:  

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de 
raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen 
volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen wordt de 
(voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. 
Het bestuur van HLTsamen heeft de voorlopige jaarrekening 2019 vastgesteld 
en samen met de ontwerpbegroting 2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en 
Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van 
HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen 
neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de jaarrekening 
2019 en zendt daarna de vastgestelde jaarrekening aan de raden. Voorgesteld 
wordt een zienswijze over de (voorlopige) jaarrekening 2019 uit te brengen met 
positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




