
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 21 juli 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. M. Schuring, locosecretaris; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr. 
H.M.A. Hooij, wethouder 

Afwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. 
Volten, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-140111 - 327719 

Onderwerp benoeming gemeentesecretaris Teylingen/directeur HLTsamen 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De heer J.F.A. Tomassen te benoemen tot gemeentesecretaris 
Teylingen/directeur HLTsamen met ingang van 1 oktober 2020. 
  
  

Samenvatting In verband met het vertrek van de heer J.J.G. (Juul) Covers is de functie van 
gemeentesecretaris Teylingen/directeur HLTsamen vacant gekomen. Het bureau 
Zeelenberg heeft voor de werving van kandidaten zorggedragen. Een 2-tal 
commissies (selectie- en adviescommissie) heeft de selectie verzorgd. De 
selectiecommissie adviseert uiteindelijk de heer J.F.A. (Jeroen) Tomassen in de 
vacante functie te benoemen. Het college volgt het advies van de 
selectiecommissie op en benoemt de heer J.F.A. (Jeroen) Tomassen met ingang 
van 1 oktober 2020 tot gemeentesecretaris Teylingen/directeur HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-129506 - 317849 

Onderwerp Raadsbrief Mobiliteitsplan Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake het lokale mobiliteitsplan vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het lokale mobiliteitsplan aan de raad toe te 
zenden. 

Samenvatting Het college wordt gevraagd in te stemmen met de bijgesloten raadsbrief inzake 
het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Teylingen en deze ter informatie 
aan de raad toe te zenden. Het nieuwe Mobiliteitsplan komt tegemoet aan de 
nieuwe uitdagingen op het gebied van verkeer en vervoer en vervangt het reeds 
verouderde vigerende verkeers- en vervoerplan Teylingen (2010-2020). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-138365 - 328338 

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

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-126245 - 324067 

Onderwerp Raadsbrief consequenties uitstel pva pilotproject warmte Kaagbuurt 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief 'consequenties uitstel pva pilotproject warmte 
Kagerbuurt' vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad. 

Samenvatting De behandeling van het besluitvormende raadsvoorstel inzake plan van aanpak 
demonstratieproject duurzame warmte Sassenheim is door de commissie DEB 
van de agenda van 17 juni 2020 gehaald, omdat de commissie eerst een 
technisch-inhoudelijke behandeling van het onderwerp wil. Dit besluit heeft 
consequenties waarover het college de raad wil informeren. 
Besloten is om de raadsbrief  'consequenties uitstel pva pilotproject warmte 
Kagerbuurt' vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137516 - 323737 

Onderwerp Schriftelijke vragen over wateroverlast bewoners Platanenlaan 21 - 27 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
van mevrouw Groenendal inzake de wateroverlast bewoners 
Platanenlaan 21 tot en met 27 vast te stellen. 

Samenvatting Door mevrouw Groenendal zijn schriftelijke vragen gesteld over de door de 
bewoners van Platanenlaan 21 tot en met 27 in Sassenheim ondervonden 
wateroverlast. Besloten wordt om de beantwoording van de schriftelijke vragen 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-139176 - 325442 

Onderwerp Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met juni 2020 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de 'Voortgangsinformatie projecten tot en met juni 2020' vast te stellen. 
2. de bijgevoegde raadsbrief met bjlage inzake 'Voortgangsinformatie tot en met 
juni 2020' vast te stellen en aan de commissie Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting Een paar keer per jaar biedt het college een overzicht van de projecten in 
Teylingen aan aan de gemeenteraad. Besloten wordt om de 
'Voortgangsinformatie projecten tot en met juni 2020' vast te stellen en deze ter 
kennisgeving aan de commissie Ruimte aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


