BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

25 februari 2020

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-112220 - 279248
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 18 februari 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 18 februari 2020 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-115269 - 278357
Beëindiging arbeidsovereenkomst de heer J.J.G. Covers
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. De burgemeester van Teylingen (mevrouw C.G.J. Breuer) op grond van artikel
3:60 ev BW volmacht te verlenen om voor en namens het college te besluiten
tot de afwikkeling van het ontslag van de gemeentesecretaris, de heer J.J.G.
Covers.
De heer Covers heeft kenbaar gemaakt dat hij zijn arbeidsovereenkomst wil
beëindigen. In dit voorstel wordt de burgemeester een volmacht gegeven de
verdere afwikkeling van het ontslag ter hand te nemen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-111191 - 269256
Programma datagedreven sturing
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Strategie en Projecten
1. In HLT-verband een programmaplan “datagedreven sturing” op te zetten
waardoor invulling geven aan onze wettelijke taak en uitvoering wordt gegeven
aan de desbetreffende passages uit het raadsprogramma;
2. in te stemmen met de afwegingen zoals opgenomen in dit voorstel dat het
noodzakelijk is het programma “datagedreven sturing” op korte termijn te
starten en dat uitvoering van dat programma uitsluitend haalbaar is als dat
programma in HLT verband wordt gedragen en uitgevoerd;
3. in te stemmen met de in dit voorstel opgenomen afwegingen als het gaat om
de prioritering in het programma, waarbij naast de randvoorwaardelijke thema’s
de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling van de monitor sociaal domein,
ondermijningsthema’s en regie op kanalen;
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. In te stemmen met:
a. het voornemen van ons college om in samenwerking met onze HLT-partners
uitvoering te geven aan het programmaplan “datagedreven sturing” waardoor
we invulling geven aan onze wettelijke taak en aan de uitvoering van het
raadsprogramma;

b. de afwegingen van het college dat het noodzakelijk is het programma
“datagedreven sturing” op korte termijn te starten en dat uitvoering van dat
programma uitsluitend haalbaar is als dat programma in HLT verband wordt
gedragen en uitgevoerd;
c. de door het college (in samenspraak met de colleges van de HLT-partners)
gemaakte afwegingen als het gaat om de prioritering in het programma, waarbij
naast de randvoorwaardelijke thema’s de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling
van de monitor sociaal domein, ondermijningsthema’s en regie op kanalen;
d. de door het college in HLT-verband gemaakte afspraken over het
selectieproces bij de verdere doorontwikkeling van inhoudelijke producten;
e. de door het college in HLT-verband gemaakte afspraak om een
klankbordgroep “datagedreven sturing“ in te stellen en vertegenwoordigers
richting de klankbordgroep aan te wijzen.
2. Te besluiten om voor de uitvoering van het programma “datagedreven
sturing” vanaf de 2e helft 2020 gedurende een periode van 3 jaar (verdeeld over
vier kalenderjaren) de volgende budgetten beschikbaar te stellen: in 2020: €
103.845, in 2021: € 207.689, in 2022: € 207.689 en in 2023: € 103.845 (totaal
€ 623.068). Voor wat betreft de dekking van deze lasten voor het jaar 2020 te
putten uit de algemene reserve en de noodzakelijke budgetten voor de jaren
2021 t/m 2023 te verwerken in de HLT-meerjarenbegroting;
3. De in dit besluit opgenomen budgetten slechts beschikbaar te stellen indien
de gemeenteraden van onze HLT-partners eveneens overeenkomstig dit voorstel
besluiten en in lijn met de verhouding 1 : 1,17 : 1,94 budget beschikbaar
stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Aan de gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met het in HLT verband
opstarten en inrichten van een programma "datagedreven sturing". Binnen dit
programma is het de bedoeling betere (digitale) sturingsinformatie en
monitorinstrumenten te ontwikkelen, waardoor efficiënter en effectiever kan
worden gewerkt en waardoor sneller en wendbaarder kan worden gereageerd op
maatschappelijke vragen. Om dit programma uit te kunnen voeren wordt
voorgesteld om voor een periode van drie jaar (jaarlijks) een budget
beschikbaar te stellen van € 207.689,- onder de voorwaarde dat ook onze HLT
partners in het programma participeren. Na een periode van drie jaar vindt een
evaluatie plaats en wordt bezien of en zo ja in welke vorm het programma kan
en/of moet worden gecontinueerd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-113813 - 277603
Beantwoording schriftelijke vragen N208-N443
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over mogelijke
aanpassingen aan de N208-N443 in Sassenheim van CDA, PvdA, GL en fractie
Piket vast te stellen.

Samenvatting

Het college stelt de bijgevoegde beantwoording van de door CDA, PvdA, GL en
fractie Piket gestelde schriftelijke vragen vast.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-077998 - 275685
Zonnepanelenbeleid, Monumenten en beschermd dorpsgezicht, gemeente
Teylingen.
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
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. Het Zonnepanelenbeleid, Monumenten en beschermd dorpsgezicht, gemeente
Teylingen als aanvulling op de welstandsnota vast te stellen;
2. De nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.

Samenvatting

De gemeente wil graag meewerken aan initiatieven om zonnepanelen op daken
te plaatsen van rijks- en gemeentelijke monumenten en in het beschermd
dorpsgezicht van Warmond. Om eenduidige regels te hebben waaraan getoetst
kan worden door de erfgoedcommissie is besloten om hiervoor aanvullend
welstandsbeleid op te stellen. In dit beleid worden criteria genoemd waaraan de
plaatsing van zonnepanelen dienen te voldoen. Dit beleid is op 14 november
2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage gelegd en is de mogelijkheid
opengesteld om een zienswijze in te dienen. Hiervan is gebruik gemaakt en deze
zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het beleid. In de nota zienswijzen
zijn de zienswijzen verwoord en voorzien van een antwoord.
Besloten wordt de raad voor te stellen het zonnepanelenbeleid, Monumenten en

beschermd dorpsgezicht als aanvulling op de welstandsnota vast te stellen en de
nota zienswijzen vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-113889 - 275523
Actualisatie begroting HLTsamen 2020 (T) en matrix besluitvorming
begrotingswijzigingen en P&C-producten HLTsamen
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Financien
1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting HLTsamen 2020;
2. Kennis te nemen van de notitie matrix besluitvorming
begrotingswijzigingen en P&C-documenten HLTsamen;
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake de "actualisatie begroting
HLTsamen 2020 en de notitie matrix begrotingswijzigingen en P&Cdocumenten HLTsamen" vast te stellen.
Op 7 november 2019 heeft de raad van Teylingen de gemeentelijke begroting
2020 vastgesteld. Uit de gemeentelijke begroting komen (nieuwe) taken voort
dan wel extra middelen voor bestaande taken welke nog in de begroting van
HLTsamen moeten worden verwerkt.
De mutaties die betrekking hebben op de begroting 2020 van HLTsamen worden
in deze actualisatie administratief verwerkt.
Daarnaast is het afgelopen jaar gebleken dat er (enige) onduidelijkheid bestaat
rondom de besluitvormingstrajecten van de begrotingswijzigingen en P&Cdocumenten voor HLTsamen. Daarom is een matrix gemaakt om voor de diverse
P&C-documenten en begrotingswijzigingen het besluitvormingstraject in beeld te
brengen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

