
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 21 april 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-20-124241 - 296855 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 14 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. 14 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123607 - 295463 

Onderwerp Plan Duurzame ontwikkeling Teylingen 2020-2022 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
De raad te vragen: 
 
1. Kennis te nemen van concept Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-
2022, met daarin opgenomen kaders voor de wijze waarop de gemeente werkt 
aan duurzame ontwikkeling. 
2. Kennis te nemen van concept Uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling 
2020-2022. 
3. Beide conceptstukken beeldvormend te bespreken en het college kaders mee 
te geven die bij de verdere uitwerking van het Plan en Uitvoeringsprogramma 
volgens de raad centraal moeten staan. 
  

Samenvatting Het college heeft bij het opstellen van het collegewerkprogramma Vitaal 
Teylingen "duurzame ontwikkeling" als integraal thema gebruikt. 
Het concept Plan duurzame ontwikkeling Teylingen 2020-2022 en het daarbij 
behorende concept Uitvoeringsprogramma sluiten daar bij aan en stellen de raad 
in de gelegenheid om kaders ten aanzien van duurzame ontwikkeling vast te 
stellen, focus aan te brengen en prioriteiten te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-116475 - 296079 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR KDB 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.  



Samenvatting De tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Teylingen 
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de GR KDB om 
de ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van 
de deelnemende gemeenten. Zoals beschreven in bijgevoegde aanbiedingsbrief 
zal het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voorstellen de begroting in de 
vergadering van 1 juli a.s. vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123007 - 294995 

Onderwerp Zienswijze begroting ISD Bollenstreek 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek, onder de voorwaarde 
dat zij in een aantal scenario’s uitwerkt hoe er bespaard kan worden op de 
uitgaven in 2021, volgens bijgevoegde conceptbrief. 
  

Samenvatting De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de ISD Bollenstreek, de 
ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2021 van Holland Rijnland 
is een voorstel/ concepbrief opgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105341 - 294137 

Onderwerp Uitvoeringskrediet Noordelijke Randweg Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. Een krediet van € 10.500.000 beschikbaar te stellen voor de verdere 
voorbereiding en realisatie van het project Noordelijke Randweg 
Voorhout. 

2. De aanvullende dekking op de uitgaven van € 5.000.000 vanuit 
de algemene reserve beschikbaar te stellen en te storten in de 
dekkingsreserve Noordelijke Randweg Voorhout. 

3. De afschrijvingen deels (€ 125.000) te dekken vanuit de nieuw in te 
stellen dekkingsreserve Noordelijke Randweg Voorhout. 

4. De bijbehorende begrotingswijziging (nummer 9) vast te stellen. 

Samenvatting Besloten wordt om aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
waarin de raad wordt voorgesteld om het benodigde krediet van € 10.500.000 
beschikbaar te stellen voor de volgende fase van de uitvoering van het project 
Noordelijke Randweg Voorhout en de aanvullende benodigde dekking van € 
5.000.000  ten laste te brengen van de algemene reserve. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-122548 - 293829 

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning gezinshuis 
met vier studio's, Componistenlaan naast nr. 242, Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. Bijgaande verklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in 
artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, voor het 
oprichten van een gezinshuis en vier studio's aan de Componistenlaan 
naast nr. 242 in Voorhout, met inachtneming van de Nota van 



beantwoording zienswijzen. 
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting De gemeente heeft op 9 oktober 2019 een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen voor de bouw van een gezinshuis en vier studio’s aan de 
Componistenlaan naast nr. 242 in Voorhout. Het gaat om de bouw van een 
vrijstaande woning met daarachter vier studio’s (van één bouwlaag met een 
kap). Deze studio’s zijn bestemd voor de opvang van moeders met een kind, die 
tijdelijk niet of minder goed in staat zijn zelfstandig voor hun kind te zorgen. De 
bouw van de woning is volgens het bestemmingsplan toegestaan. De vier 
studio’s zijn dit niet. Op 30 januari 2020 heeft u een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor dit bouwplan. Op de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning zijn vijf zienswijzen 
ingediend. Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen om met 
inachtneming van de Nota van beantwoording zienswijzen een (definitieve) 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. Tevens wordt de gemeenteraad 
gadviseerd geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bouwplan.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-122494 - 293491 

Onderwerp Begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek 

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 kennis te nemen van de begroting 2021 van de 
Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek. 

Samenvatting Overeenkomstig de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek waaraan de gemeente Teylingen deelneemt en conform het 
bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de  begroting 2021 
voorgelegd ter kennisname aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090428 - 293192 

Onderwerp Onderzoek MFA Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 De bijgevoegde raadsbrief inzake het onderzoek naar een 
multifunctionele accommodatie (MFA) in Voorhout vast te stellen. 

 De opdracht tot onderzoek naar een MFA in Voorhout te verlenen aan 
BMC. 

 De financiële gevolgen van max. € 21.000,- te verwerken in de 
eerstvolgende Voortgangsrapportage. 

Samenvatting Op 4 juli 2019 heeft de raad de motie aangenomen 'Onderzoek naar een 
multifunctionele accommodatie Voorhout'. Om uitvoering te geven aan deze 
motie is in februari 2020 een drietal offertes aangevraagd bij onderzoekbureaus. 
Op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding gaat de voorkeur uit naar 
onderzoeksbureau BMC. Het college wordt gevraagd in te stemmen met 
opdrachtverlening aan BMC. De totale onderzoekskosten bedragen maximaal € 
21.000,-, te verwerken in de eerstvolgende voortgangsrapportage. De uitvoering 
van dit onderzoek vraagt om een actieve participatie van betrokken partijen. 
Iets wat momenteel vanwege de Corona maatregelen niet mogelijk is. Zodra de 
Corona-crisis onder controle is, kan uitvoering gegeven worden aan de 
onderzoeksopzet. De afgesproken afhandeldatum van deze motie in Q2 van 
2020 is om die reden niet haalbaar. Via de raadsbrief wordt de raad hierover 
geïnformeerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-122251 - 292726 

Onderwerp Investeringskrediet minirolcontainers 



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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
1. Voor de aankoop van ca. 6.050 PBD-minirolcontainers van 180 liter en ca. 
6.050 minirolcontainers van 140 liter voor restafval een krediet beschikbaar te 
stellen van € 330.000,-. 
 
2. De begrotingswijziging 5 vast te stellen waarmee de projectkosten 
gefinancierd kunnen worden. 
 
  

Samenvatting In de raadsvergadering van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad 
kennisgenomen van de (financiële) doorrekening van het amendementscenario 
‘De betere afvalscheider wordt beloond’ (bijlage 1). In deze berekening zijn de 
kosten voor het aankopen van minirolcontainers voor PBD (Plastics, Blik en 
Drankkartons) en restafval en de kantelsloten voor de minirolcontainers voor het 
restafval opgenomen. Ook heeft de gemeenteraad in deze raadsvergadering een 
investeringskrediet beschikbaar gesteld voor zaken die niet in de doorrekening 
zijn opgenomen (bijlage 2). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: extra 
communicatiemiddelen, (semi) ondergrondse GFT-containers, het innemen en 
uitzetten van de bestaande en nieuwe minirolcontainers ed. 
  
Op 10 april 2020 is door het college een raadsmemo gestuurd, waarin het 
college de raad vraagt om in de raadsvergadering van 23 april 2020 het besluit 
over de kantelsloten te herzien, omdat er te veel nadelen aan het gebruik van 
kantelsloten zitten. Daarom is voorliggend voorstel gebaseerd op de aankoop 
van minicontainers zonder kantelsloten. 
 
De afschrijving van deze investering kan binnen de reguliere budgetten omdat 
de doorrekening laat zien dat de jaarlijkse beheerkosten voldoende dalen. De 
raad wordt met bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 3) gevraagd het benodigde 
investeringskrediet beschikbaar te stellen, middels een begrotingswijziging 
(bijlage 4). 
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083349 - 285133 

Onderwerp Opdracht Maatschappelijke Agenda 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een Maatschappelijke Agenda op te stellen. 
2. Daarvoor de bijgevoegde opdrachtverlening vast te stellen. 
3. Via de eerst volgende Voortgangsrapportage de gemeenteraad voorstellen 
voor de uitvoering van de opdracht € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van 
de reserve sociaal domein. 
4. Bijgevoegde raadsbrief inzake Voornemen opstellen Maatschappelijke Agenda 
vast te stellen. 

Samenvatting Op gezette tijden ontwikkelt de gemeente beleid met als doel dat inwoners naar 
vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Zo is er beleid voor werk en 
inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), onderwijs, accommodaties etc. Inwoners en de wetgever 
vragen gemeenten om dit op een samenhangende en op elkaar afgestemde 
wijze te doen. Het college is daarom voornemens een integrale Maatschappelijke 
Agenda op te stellen en neemt nu een besluit over de opdracht daarvoor. De 
raad zal uiteindelijk besluiten over de Maatschappelijke Agenda. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121600 - 291109 

Onderwerp ENSIA-rapportages 2019 en verklaring Suwinet 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 1 De volgende rapportages over de basisregistraties vast te stellen: 



burgemeester en wethouders 
besluit 

   a Verantwoordingsrapportage BAG 2019 Teylingen - de auditrapportage over 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   b Verantwoordingsrapportage BGT 2019 Teylingen - de auditrapportage over 
de Basisregistratie Grootschalige Topografie, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   c Verantwoordingsrapportage BRO 2019 Teylingen - de auditrapportage over 
de Basisregistratie Ondergrond, op basis van de jaarlijkse ENSIA-zelfevaluatie. 
  
2 De Collegeverklaring Suwinet 2019 gemeente Teylingen (inclusief Bijlage 1) 
vast te stellen. 
  
3 Kennis te nemen van de Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen 2e helft 
2019 - rapportage van de CISO over activiteiten en ontwikkelingen die in 
HLTsamen rond Informatieveiligheid plaats vonden. 

Samenvatting Net als voorgaande jaren, moet de gemeente via ENSIA (Eenduidige Normatiek 
Single Information Audit) verantwoording afleggen over de wijze waarop de 
organisatie onder meer het gebruik en beheer van belangrijke (basis)registraties 
heeft georganiseerd. 
  
Voor de verantwoording aan het ministerie van BZK zijn vanuit de ENSIA-tool 
rapportages opgesteld over de stand van zaken rond de basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie (BGT) en Ondergrond 
(BRO). De rapportages moeten door het college worden vastgesteld en 
vervolgens aan het ministerie worden aangeboden. 
  
Voor de jaarlijkse beoordeling van ons Suwinet-gebruik is een externe 
auditpartij ingeschakeld; deze heeft onze aanpak inmiddels als 'positief' 
beoordeeld. Een volgende stap in dit traject is nu de verklaring van het college 
van B en W. Hierin verklaart het college dat voldaan wordt aan de (verplichte) 
beveiligingsnormen voor het gebruik van Suwinet. De ondertekende verklaring 
geldt als verantwoording aan het ministerie van SZW en kan ingezet worden bij 
de verantwoording aan de gemeenteraad. 
 
Daarnaast heeft de CISO de beloofde rapportage rond Informatieveiligheid 
opgesteld, over wat zich in de tweede helft van 2019 op dit gebied binnen 
HLTsamen in grote lijnen heeft afgespeeld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121144 - 292420 

Onderwerp Zienswijze Teylingen ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief. 
 
 
  

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de 
gemeente Teylingen deelneemt en conform het bepaalde in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, wordt de ontwerpbegroting 2021 voorgelegd 
voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor de 
ontwerpbegroting 2021 van Holland Rijnland is een voorstel opgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-117597 - 291241 

Onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
1. De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Gemeentewet ISD Bollenstreek 2020 vast te stellen en daarbij: 
 
- akkoord te gaan met de Plus-verordening en deze per 1 juli 2020 in werking te 



laten treden; 
- akkoord te gaan met het voorstel om de hoogte van de bestaande bedragen te 
behouden (scenario 1 uit de notitie). 
 
2. De Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en IOAZ 
ISD Bollenstreek 2017 in te trekken. 
 
3. Het extra benodigde budget voor 2020 aan te vragen via de 1e 
Voortgangsrapportage en vanaf 2021 via de Kadernota 2021.  

Samenvatting Het Persoonsondersteunend budget (POB) en de Inspanningspremie (IP) zijn 
regelingen die zijn ondergebracht in de verordening minimabeleid en activering. 
Het POB is bedoeld voor mensen die geen uitzicht hebben op 
inkomensverbetering en langere tijd van een laag inkomen moeten rondkomen. 
De IP is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die wel uitzicht hebben op 
inkomensverbetering die de afgelopen 12 maanden geen verlaging op de 
uitkering hebben ontvangen gerelateerd aan hun arbeidsinspanningen. 
Het POB is gericht op minimabeleid, de IP komt vanuit de gedachte van de 
Participatiewet en omslaat dus activering: enerzijds het stimuleren van inwoners 
om aan het werk te gaan en anderzijds inwoners die dat niet kunnen extra 
financieel te ondersteunen. 
De praktijk laat echter zien dat beide regelingen nogal eens met elkaar verward 
kunnen worden. De leeftijd waarop men in aanmerking kan komen voor beide 
regelingen is verschillend (POB 21 jaar en ouder, IP 27 jaar en ouder). 
Daarnaast sluiten POB en IP niet voldoende op elkaar aan. Om die redenen 
wordt er voorgesteld om te kiezen voor een verordening, waarin beide 
regelingen samen worden gevoegd. 
Daarnaast biedt de Plus-verordening ruimte voor uitbreiding van de doelgroep 
en behoud van bestaande bedragen, wat een toename in schuldenproblematiek 
kan verminderen. 
Voorgesteld wordt om de verordening minimabeleid en activering in te trekken.  
De nieuwe Verordening is een integrale Verordening waarin de uit te voeren 
taken van de ISD Bollenstreek voor PW, IOAW, IOAZ en Gemeentewet in één 
verordening staan beschreven. Dit voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


