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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-20-129414 - 307146 

Onderwerp Kadernota 2021 Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de kadernota 2021-2024; 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
    1. Kennis te nemen van de kadernota 2021-2024; 
    2. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten en financiële effecten 
daarvan voor de begroting 2021-2024. 
  
  

Samenvatting De kadernota 2021-2024 geeft de raad inzicht in de verdere invulling van de 
ambities van het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen' en de ontwikkeling 
van het financiële meerjarenperspectief 2021-2024. 
Het saldo van de meerjarenbegroting laat in 2021 een fors tekort zien van € 1,9 
miljoen oplopend tot € 2,6 miljoen negatief in 2024. In de kadernota geven wij 
een eerste aanzet om over een aantal thema’s in gesprek te gaan met de raad 
om uiteindelijk een duurzaam sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 te 
kunnen vaststellen in november 2020. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-129143 - 306575 

Onderwerp Eerste voortgangsrapportage 2020 Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2020; 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin voorgesteld 
wordt om: 
    1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2020; 
    2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de 
programmabudgetten vast te stellen 
(€ 204.000, zie bijlage 1 in de 1e voortgangsrapportage 2020). 

Samenvatting    De eerste voortgangsrapportage 2020 rapporteert over de beleidsmatige en 
financiële afwijkingen ten opzichte door de raad eerder vastgestelde 
programmabegroting 2020. 
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2020 is € 204.000 negatief. Het 
saldo van de programmabegroting 2020 komt hiermee uit op € 274.000 
negatief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


