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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-146364 - 347824 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 15 september 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 15 september 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150289 - 347025 

Onderwerp Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2024 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad te vragen het plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2024 en het 
bijbehorende Uitvoeringsprogramma vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente wil de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016-2018 vervangen 
door een nieuwe Plan en uitvoeringsprogramma. Dit plan is opgesteld met 
inbreng van inwoners en andere stakeholders, en met de raad afgestemd via 
een BOB-procedure. Na een beeldvormende en oordeelsvormende bespreking 
ligt het plan nu voor voor besluitvorming. Het plan geeft voor de komende jaren 
richting aan de wijze waarop Teylingen zich als gemeente duurzaam wil blijven 
ontwikkelen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-148161 - 342991 

Onderwerp Stemming aanvraag externe rating hybride kapitaal BNG Bank 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Tegen het aanvragen van een externe rating voor de hybride lening 
aan BNG Bank te stemmen op de 'special meeting' van 24 september 
2020 (georganiseerd door BNG Bank). 

2. De burgemeester machtigt dhr. B.S. de Vreugd (strategisch 
beleidsadviseur financiën) om de gemeente te vertegenwoordigen op 
bovengenoemde 'special meeting' en daar de tegenstem uit te 
brengen.  

Samenvatting In oktober 2015 heeft de gemeente Teylingen deelgenomen in hybride kapitaal 
van de BNGBANK. De hybride lening bedraagt € 25.200.000. De bijbehorende 
waardepapieren zijn in bewaring gegeven bij de Kasbank te Amsterdam. 
  
De lening had een minimale looptijd van 5,5 jaar en kan voor het eerst door de 
BNGBANK worden afgelost in mei 2021 (1e calldatum). BNG BANK is hiertoe niet 



verplicht. De volgende mogelijkheid om de lening geheel af te lossen is in mei 
van elk daaropvolgend jaar. BNG BANK mag niet eerder dan 1 januari 2021 
aangeven of zij de lening aflost. De Nederlandse Bank houdt hier toezicht op. De 
overige geldverstrekkers zijn behalve de gemeente Teylingen, de provincies 
Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Zuid-Limburg en Noord-Brabant. 
  
In de overeenkomst is opgenomen dat BNG Bank uiterlijk negen maanden voor 
de eerste calldatum een ‘special meeting’ moet organiseren waarin de vraag 
wordt voorgelegd aan de geldverstrekkers om wel of niet een externe rating aan 
te vragen voor de waardepapieren. Met een dergelijke rating  kunnen de 
eigenaren de waardepapieren na calldatum de waardepapieren makkelijker 
verkopen (grotere markt). Tot de eerste calldatum kunnen de waardepapieren 
alleen onderhands worden verkocht. Als de BNG Bank volgend jaar besluit om de 
leningen af te lossen, blijkt op dat moment dat een eventuele aangevraagde 
rating geen nut heeft gehad. BNG Bank kan ook besluiten de leningen af te 
lossen en nieuwe hybride leningen af te sluiten. In dat geval wordt een nieuw 
financieringstraject gestart en heeft een eventuele rating geen nut gehad. Een 
derde optie is dat BNG Bank de leningen continueert. In dat geval wordt een 
nieuwe rente vastgesteld en is een eventuele rating relevant als de gemeente de 
lening zou willen verkopen. De nieuwe rente levert een spread (opslag) op ten 
opzichte van de inleenrente. 
 
De insteek van de gemeente Teylingen is om de lening te continueren. Als BNG 
Bank besluit af te lossen hoeft de gemeente Teylingen daar niet mee in te 
stemmen. In beide gevallen is een rating niet relevant voor de gemeente 
Teylingen. BNG Bank heeft aangegeven dat zij eveneens geen voorstander is 
van een rating op achtergesteld kapitaal. Deze aanvragen verkleint naar 
verwachting de kans op het doorrollen van de hybride leningen. De kosten voor 
het aanvragen van een rating zijn voor rekening van BNG Bank. Als BNG Bank 
deze kosten moet maken zal dit een verwaarloosbaar effect hebben op 
de dividenduitkering van BNG Bank aan de gemeente Teylingen.  
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-143153 - 344261 

Onderwerp Marktverkenning Reclamezuil A44 Sassenheim/Warmond 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de marktverkenning die is uitgevoerd om de 
mogelijkheden in kaart te brengen voor de plaatsing van een reclamezuil op 
gemeentegrond nabij de A44 Sassenheim/Warmond. 
 
2. Het moment van aanbesteding, gelet op de huidige omstandigheden, 
periodiek te beoordelen. 
 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake de uitkomsten van de uitgevoerde 
marktverkenning voor de reclamezuil A44 Sassenheim/Warmond vast te stellen. 

Samenvatting Door middel van de raadsbrief en het delen van de uitgevoerde 
marktverkenning willen we de gemeenteraad informeren over de (financiële) 
inzichten die zijn verkregen naar aanleiding van de uitgevoerde 
marktverkenning. In de marktverkenning wordt ingegaan op de omstandigheden 
die spelen bij de mogelijke voorbereiding op de aanbesteding van de reclamezuil 
langs de A44. Er wordt een winstprognose afgegeven, waarbij de conclusie luidt  
dat er geen zekerheid is te geven over de mogelijke opbrengst maar dat deze 
naar verwachting lager zal liggen dan de huidige begroting. Ten aanzien van het 
moment van aanbesteding wordt geadviseerd om dit gelet op de huidige 
economische omstandigheden periodiek te laten beoordelen. Besloten wordt om 
kennis te nemen van de marktverkenning die is uitgevoerd voor de reclamezuil 
Sassenheim/Warmond en de raad te informeren over de uitkomsten van de 
uitgevoerde marktverkenning. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


