
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 14 juli 2020 

 
 

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-20-138364 - 326057 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 7 juli 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 juli 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-114791 - 277353 

Onderwerp Onafhankelijke jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming 2019 
Gemeente Teylingen en bijbehorende ambtelijke reactie. 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage van de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG). 
2. Kennis te nemen van het Advies Positionering FG, en het besluit van MT en 
DT over positionering van de FG. 
3. In te stemmen met het Ambtelijk Advies naar aanleiding van de 
Jaarrapportage FG. 
4. De Jaarrapportage en het Ambtelijk Advies ter informatie naar de Raad 
sturen.  

Samenvatting Aan de hand van het borgingsdocument van de Informatiebeveiligingsdienst 
heeft de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) een Jaarrapportage 
geschreven. Deze rapportage geeft een beeld van de stappen die de 
gemeente Teylingen heeft gezet om aan de AVG (en aanverwante wetgeving) te 
voldoen, maar ook de stappen die nog gezet zullen moeten worden. In de 
rapportage, en vervolgens ook in het Advies over de positionering van de FG, 
wordt er nader ingegaan op het vraagstuk rondom de juiste positionering van de 
FG.  
Tevens heeft de Privacy Officer een ambtelijke reactie geschreven op de 
jaarrapportage, waarbij de nog te nemen stappen schematisch zijn weergegeven 
en er  een planning voor de uitvoering van deze stappen is aangegeven. Aan de 
hand van deze documenten informeren de FG en de Privacy Officer het College 
en de Raad van de gemeente Teylingen over de weg die nog te gaan is, naar 
(meer) naleving van de (U)AVG.  
De jaarrapportage en het advies over de positionering van de FG is bijgevoegd 
ter kennisname, maar het College van B&W van de gemeente Teylingen wordt 
via deze weg gevraagd om het ambtelijk advies vast te stellen.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134398 - 317726 

Onderwerp Verwijderen noodlokaal Distelweg Voorhout 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de gemeenteraad via de tweede tussentijdse rapportage 2020 voor te 
stellen 29.000 euro beschikbaar te stellen voor het slopen van het noodgebouw 
aan Distelweg 58 in Voorhout. 
2. Geen nieuwe maatschappelijke accommodatie te realiseren op de plek van 
het noodgebouw. 
  

Samenvatting Het noodgebouw aan de Distelweg in Voorhout moet gesloopt worden. Het 
gebouw is namelijk technisch en bouwkundig afgeschreven en staat al een 
aantal jaar op de lijst om gesloopt te worden. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de sloop van het gebouw en herstel van het terrein en moet hier geld voor 
vrij maken. Op dit moment maakt een kinderdagverblijf nog gebruik van het 
gebouw. Het huurcontract met deze organisatie is per 31 augustus 2020 
beëindigd. De sloop van het gebouw zal waarschijnlijk in de herfstvakantie 
uitgevoerd worden, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de 
naastgelegen basisscholen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-135457 - 320006 

Onderwerp Raadsbrief Maatschappelijke Zorg 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang' 
vaststellen (zie bijlage 1 de raadsbrief decentralisatie Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang) De bijlagen bij de raadsbrief zijn reeds vastegesteld 
in het College op 2 juni 2020 (zie bijlage 2 tussenevaluatie eerste werkplan 
'Omzien naar Elkaar', en bijlage 3 Tweede werkplan 'Omzien naar Elkaar'). 
  

Samenvatting Middels de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand van 
zaken van de decentralisatie en transformatie van de Maatschappelijke Zorg in 
de Duin- en Bollenstreek.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134959 - 318888 

Onderwerp Vaststelling Stedenbouwkundig kader en Kadernotitie Nieuwbouw Kinderburg - 
Rank 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het document 'stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit IKC Kinderburg-
Rank Sassenheim' vast te stellen. 
2. De kadernotitie Nieuwbouw Kinderburg-Rank vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft op 21 mei 2019 de huidige locatie van basisschool De 
Kinderburg aangewezen als locatie voor de nieuwbouw van de 
fusieschool Kinderburg-Rank (nieuwe naam: Kindcentrum Het Sterrenwerk). Het 
document stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit geeft de uitgangspunten 
aan voor de nieuwbouw van de fusieschool Kinderburg-Rank. Het 
stedenbouwkundig kader is enerzijds een toetsingskader voor welstand, maar is 
in de eerste plaats een inspiratiekader voor de architect voor het ontwerp van 
het schoolgebouw en de directe schoolomgeving. 
In de kadernotitie worden de kaders omschreven waarbinnen Sophia Scholen en 
de gemeente Teylingen gezamenlijk willen komen tot vervangende huisvesting 
voor de fusieschool Kinderburg-Rank. 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137514 - 321848 

Onderwerp Raadsbrief inzake initiatief geothermie 



Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de bijgevoegde raadsbrief 'initiatief Geothermie' vast te stellen en toe te 
sturen aan de gemeenteraad. 

Samenvatting In de afgelopen periode is er door Shell Geothermie en D4 een gezamenlijke 
aanvraag gedaan voor een aardwarmte opsporingsvergunning. Ook heeft Firan 
een marktinitiatief opgestart om gezamenlijk met de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Teylingen, Katwijk en Noordwijk en Holland Rijnland de mogelijkheden van een 
open warmtenet te onderzoeken. Het is van belang om de gemeenteraad 
hierover te informeren en eerste vragen die hier omtrent spelen te 
beantwoorden. 
Besloten is om de raadsbrief 'initiatief geothermie' vast te stellen en aan de 
gemeenteraad toe te sturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


