BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

1 september 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

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

Dhr. J.J.G. Covers, secretaris

Z-20-141425 - 332805
Tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. De ‘tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast te stellen
(bijlage 1).
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de commissie DEB.
Vanaf november 2018 werken we intensief en integraal samen met partners als
politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel
mogelijk te voorkomen.
Met deze tussenevaluatie schetsen we een beeld van waar we staan na
anderhalf jaar aanpak ondermijnende criminaliteit. De tussenevaluatie is positief
en geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. Het
college besluit de ‘tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast te
stellen en zo kennis te nemen van de voortgang en resultaten van de aanpak.

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-145670 - 342142
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM JOSVC
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen gesteld
door het CDA op 18 augustus 2020 over 'In hoeverre ventilatiesystemen in
schoolgebouwen in Teylingen voldoende toegerust zijn op het tegen gaan van de
verspreiding van het coronavirus met het oog op de start van het schoolseizoen
2020/21';
2. De procedure toe te passen die van toepassing is op schriftelijke en
mondelinge vragen conform artikel 37 van het reglement van Orde.
Op 18 augustus 2020 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan de
burgemeester (als politiek verantwoordelijk bestuursorgaan voor de coördinatie
van de lokale coronavirus-aanpak) én het college van B&W over in hoeverre
ventilatiesystemen in schoolgebouwen in Teylingen voldoende toegerust zijn op
het tegen gaan van de verspreiding van het coronavirus met het oog op de start
van het schoolseizoen 2020/21.
De 17 vragen over de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen en openbare
gebouwen zijn beantwoord en worden ter besluitvorming aangeboden aan het
college van Teylingen.
In artikel 37 van het reglement van Orde is aangegeven welke procedure van
toepassing is op schriftelijke en mondelinge vragen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-146361 - 341627

Onderwerp

Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 25 augustus 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 25 augustus 2020 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-130749 - 310097
Ontwikkeling algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners uit de
Maatschappelijke Zorg
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. akkoord te gaan met het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en
Bollenstreek voor kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" en voor
Teylingen het gereserveerde bedrag van € 50.000 uit het
Investeringsfonds hieraan te verbinden.
2. akkoord te gaan met het gebruik van de subsidietender.
3. mandaat te verlenen aan de domeinmanagers Maatschappelijke Ontwikkeling
en Bedrijfsvoering om namens de colleges alle besluiten te nemen die nodig zijn
om het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek voor
kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" uit te voeren.

Samenvatting

Als gevolg van de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving hebben alle
gemeenten met ingang van 1 januari 2022 de taak om kwetsbare inwoners uit
de Maatschappelijke Zorg te ondersteunen.
Preventieve algemene voorzieningen met programma's voor kwetsbare inwoners
uit de Maatschappelijke Zorg kunnen hierbij helpen. De verschuiving van
maatwerk- naar algemene voorzieningen worden in dit plan meegenomen.
Vanuit het Investeringsfonds voor de Maatschappelijke Zorg is een bedrag
beschikbaar gesteld van € 250.000 voor de Duin- en Bollenstreek om algemene
voorzieningen voor deze kwetsbare inwoners te ontwikkelen. Het gaat daarbij
om € 50.000 per gemeente.
Het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek voor kwetsbare
inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" omvat een voorstel over de wijze
waarop de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek deze algemene voorzieningen
willen ontwikkelen. Hiervoor hebben zij deskundigheid, kennis en ervaring nodig
van externe partners uit het maatschappelijk middenveld. De gemeenten
vragen hen om met behulp van een subsidietender projectvoorstellen in te
dienen.
Wij vragen het college akkoord te gaan met dit plan, de subsidietender en met
de besteding van het gereserveerde bedrag van € 50.000. Daarnaast vragen we
het college de domeinmanagers Maatschappelijke Ontwikkeling en
Bedrijfsvoering via mandaat toestemming te geven om alle besluiten te mogen
nemen die voortkomen uit het plan van aanpak.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

