
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 23 maart 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-168291 - 405776 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 16 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 16 maart 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169000 - 401426 

Onderwerp Onderzoeksplan 2021 (GW 213a) 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  
Het college doet op basis van de Gemeentewet, artikel 213a, en de daaruit 
voortvloeiende doelmatig- en doeltreffendheidsverordening in 2021 onderzoek 
naar het door het college gevoerde bestuur. Conform de verordening stelt het 
college jaarlijks een onderzoeksplan vast. In het Onderzoeksplan 2021 wijst het 
college de onderzoeksonderwerpen Sturen op gemeenschappelijke regelingen en 
Afhandelen klantvragen aan voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid. In het onderzoeksplan zijn de criteria opgenomen waarlangs 
deze onderwerpen zijn gekozen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 404986 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 24 maart 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen van 24 maart 2021 van Holland Rijnland. 
  

Samenvatting Op 24 maart 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan onder andere de 
jaarrekening 2020 (bijlage 3) en de begroting 2022 (bijlage 4) van Holland 
Rijnland. Het college stemt in met de adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-170062 - 404393 

Onderwerp Stand van zaken ontwikkeling GR KDB 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de raadsbrief over de stand van zaken ontwikkeling GR 
KDB en deze te versturen naar de raad. 

Samenvatting Lokale en landelijke ontwikkelingen in het Sociaal Domein vragen om een 
bestendige, flexibele en daarmee toekomstbestendige Gemeenschappelijke 
Regeling Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het Dagelijks Bestuur van de 
GR KDB heeft de opdracht gegeven aan de GR KDB om een toekomstvisie op te 
stellen. 
Deze toekomstvisie is vorig jaar vastgesteld en verder uitgewerkt in een 
businesscase. Resultaat: maximale integratie van Servicepunt Werk en 
MareGroep in één werkorganisatie waarbinnen beider huidige taken worden 
uitgevoerd. In 2021 wordt hier uitvoering aan gegeven. De raad is eerder 
geïnformeerd met raadsbrieven, een Webinar en vrij recent met een presentatie 
in de beeldvormende sessie over de ontwikkelingen bij SPW en MareGroep. In 
navolging van de laatste presentatie wordt de raad met de voorliggende 
raadsbrief verder geinformeerd over de laatste stand van zaken van deze 
doorontwikkeling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169782 - 403607 

Onderwerp Rapportage GW 213a Succesvol inkopen 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het onderzoeksrapport "Succesvol inkopen" vast te stellen. 

Samenvatting De drie colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben 
opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar het inkoopbeleid van de drie 
gemeenten en HLTsamen. Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2020 
vastgelegd. Voor dit onderzoek is gekozen voor de methode van waarderend 
onderzoeken, dat gebaseerd is op het ontdekken, het laten zien en het 
stimuleren van de kracht en de kwaliteiten van de organisatie.  
In de rapportage is ook een ontwikkelplan opgenomen. De belangrijkste 
ontwikkelpunten zijn: stel inkoopbeleid vast waarin maatschappelijke 
Verantwoord Inkopen (MVI), Social Return on Investment (sRoI), 
Duurzaamheid, Fairtrade en Lokaal Inkopen is verwerkt. Neem in het 
inkoopbeleid handvatten op voor de "tegenstrijdige"" inkoopdoelen. 
Implementeer een eenduidig en herkenbaar inkoopproces voor de medewerkers 
van HLTsamen. En pak de uitvoering op van de opdrachten uit de evaluatie van 
Stichting RIJK. Het ontwikkelplan kent per ontwikkelpunt een of meerdere 
voorgestelde acties. De HLT-organisatie gaat de acties uitvoeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169221 - 403507 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het agenderingsvoorstel 'Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland' vast te 
stellen. 

Samenvatting Holland Rijnland werkt aan een Regionale Omgevingsagenda die ingaat op de 
ruimtelijke ontwikkelingen en de integrale opgaven op het gebied van wonen, 
werken, recreëren, mobiliteit, energietransitie, natuur en landschap, 
biodiversiteit en klimaatadaptatie. In mei wordt deze naar de gemeente 
gestuurd voor wensen en bedenkingen, voorafgaand daaraan willen we de 
gemeenteraad informeren over proces en inhoud van de Regionale 
Omgevingsagenda. 
 



Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Regionale Omgevingsagenda 
Holland Rijnland' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168881 - 400874 

Onderwerp Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2021 (VUP 2021) 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2021 (VUP 
2021) vast te stellen. 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma Teylingen 2021 (VUP 2021) vast te stellen. 

Samenvatting Op grond van de Wet VTH en het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college 
verplicht om periodiek een uitvoeringsprogramma vast te stellen met betrekking 
tot de vergunningverlenende activiteiten in het kader van de Wet Algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Na vaststelling moet het 
uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad bekend worden gemaakt. Dit 
Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2021 (VUP 2021) is een 
nadere uitwerking van het VTH-beleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024. De 
beleidsmatige keuzes uit het VTH beleidsplan worden in het VUP vertaald naar 
uitvoeringsniveau. 
 
In het eerste kwartaal van 2022 wordt geëvalueerd hoe de uitvoering zoals in 
het VUP beschreven, gerealiseerd is. Het VUP is een onderdeel van de gehele 
beleidscyclus fysieke leefomgeving. 
De wet VTH wordt, als onderdeel van de Wabo, via de Invoeringswet 
Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. De huidige beleidscyclus 
wordt daarom onder de Omgevingswet gecontinueerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


