
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 24 maart 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-20-120292 - 288088 

Onderwerp Raadsbrief Onderzoek invoeren toeristenbelasting 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Om de raadsbrief "Onderzoek haalbaarheid toeristenbelasting" vast te stellen. 

Samenvatting Bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2020 – 2023 op 7 november 
2019 heeft de raad door aanname van het amendement “toeristenbelasting” het 
besluit genomen om de haalbaarheid van het invoeren van toeristenbelasting in 
2021 te onderzoeken. Inmiddels is ons land, als gevolg van de Covid-19 
pandemie, in een crisissituatie beland. De huidige Covid-19 crisis is voor ons 
college aanleiding om uitvoering van onderzoek op te schorten. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120067 - 287688 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 17 maart 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 17 maart 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-031921 - 279487 

Onderwerp Vaststellen vaststellingsovereenkomst tussen gemeente Teylingen en Teylingen 
Kraanverhuur te Sassenheim 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De vaststellingsovereenkomst tot het beslechten van een geschil 
tussen de gemeente Teylingen en Teylingen Kraanverhuur te 
Sassenheim vast te stellen. 

Samenvatting Over uitoefening van Teylingen Kraanverhuur te Sassenheim zijn in de loop der 
jaren problemen ontstaan mede naar aanleiding van een aangevraagde 
milieuvergunning. Tevens zijn eerdere onderhandelingen over verplaatsing van 
het bedrijf niet gelukt. Er is nu overeenstemming bereikt over het verleden en 
de gemeente heeft toegezegd medewerking te verlenen aan bouwplannen op het 
perceel van het kraanverhuurbedrijf. Alle afspraken zijn in een 
vaststellingsovereenkomst opgenomen en deze overeenkomst dient door het 
college te worden vastgesteld.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120043 - 287568 

Onderwerp Schriftelijke vraag VVD: Even op adem komen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de beantwoording op de schriftelijke vragen van de VVD "Even op adem komen" 
(16 maart 2020) vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-118918 - 285246 

Onderwerp Onderzoeksplan 2020 Ingevolge Gemeentewet artikel 213a 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Het college doet op basis van de Gemeentewet, artikel 213a, en de daaruit 
voortvloeiende doelmatig- en doeltreffendheidsverordening in 2020 onderzoek 
naar het door het college gevoerde bestuur. Conform de verordening stelt het 
college jaarlijks een onderzoeksplan vast. In het Onderzoeksplan 2020 wijst het 
college de onderzoeksonderwerpen anterieure overeenkomsten en het 
inkoopbeleid 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-20-116715 - 286205 

Onderwerp Beantwoording vragen over de eikenprocessierups 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de 
eikenprocessierups d.d. 27 februari 2020 van Sandra Groenendal (PvdA) vast te 
stellen.   

Samenvatting Sandra Groenendal van de PvdA heeft vragen gesteld over de aanpak van de 
eikenprocessierups in de gemeente Teylingen. Besloten wordt om de 
beantwoording van deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 284997 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 25 maart 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg Bestuur 
en Middelen op 25 maart 2020 van Holland Rijnland. 
  

Samenvatting Op 25 maart 2020 vindt een portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen 
plaats in Oegstgeest. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die in 
bijlage 1 zijn verwoord. Holland Rijnland volgt de landelijke richtlijnen om 
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit betekent dat o.a. 
dat dit geplande PHOniet fysiek doorgaat, maar – in aangepaste vorm – online 
plaatsvindt. 



  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


