
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 29 september 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. M. 
Schuring, locosecretaris; Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-146365 - 350121 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 22 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. 22 september 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-140538 - 333429 

Onderwerp Stand van zaken en haalbaarheid project Teydelijk Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De haalbaarheid van het plan ‘Teydelijk’ in Voorhout verder te onderzoeken. 
Bij dit verdere onderzoek, onder voorbehoud van nadere besluitvorming, de 
volgende uitgangspunten te hanteren: 
a. De gronden van deze locatie aan de Teylingerdreef in eigendom te behouden 
en niet af te wijken van de looptijd van het project van maximaal 15 jaar. 
b. In de basis positief te staan tegenover het vragen van een krediet aan de 
gemeenteraad voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden en na verder 
onderzoek de raad voor te stellen de gronden om niet of tegen een geringere 
jaarlijkse erfpachtvergoeding voor de duur van 15 jaar beschikbaar te stellen 
voor het project. 
c. In basis positief te staan tegenover het afgeven van een gemeentelijke 
garantstelling voor de lening van Camelot bij de BNG en de gemeenteraad 
hiervoor, na verder onderzoek, een voorstel te doen. 
d. In basis positief te staan tegenover een voorstel de raad te laten besluiten dat 
het betreffende project (of de betreffende activiteit) een zogenaamde ‘dienst van 
algemeen economisch belang. 
2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan Camelot. 
3. De bijgaande raadsbrief inzake stand van zaken en haalbaarheid project 
Teydelijk Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting Voor het maken van bestuurlijke keuzes is het raadsprogramma ‘Vitaal 
Teylingen’ leidend. Een van de uitgangspunten van het raadsprogramma is 
‘prettig wonen voor iedereen binnen de gemeente’. In 2018 heeft het college 
daarom besloten te onderzoeken of de locatie aan de Teylingerdreef in Voorhout 
kan worden ingezet voor de huisvesting van zogenaamde ‘spoedzoekers’. Dit zijn 
inwoners die tijdelijk (dringend) huisvesting nodig hebben. Vanaf augustus 2019 
is de gemeente in overleg met projectontwikkelaar Camelot Vastgoed Nederland 
B.V. om te komen tot een haalbaar plan voor realisatie van deze huisvesting 
(project ‘Teydelijk’) voor een periode van 15 jaar. Gebleken is dat het voor 
Camelot niet zonder meer mogelijk is om voor dit tijdelijke project een financieel 
haalbaar plan te ontwikkelen. Om tot een haalbare businesscase te komen is een 
bijdrage van de gemeente nodig. Het belang van realisatie van woonruimte voor 
spoedzoekers is dermate groot dat de gemeente bereid is een extra inspanning 
te doen. In dit besluit geeft het college aan in basis positief te staan tegenover 
een bepaalde vorm van steun en de haalbaarheid verder te willen onderzoeken. 
De realisatie van ‘Teydelijk’ voor inwoners van Teylingen die met spoed tijdelijke 
woonruimte nodig hebben, lijkt hiermee mogelijk te worden. Het een en ander 
uiteraard onder voorbehoud van verdere besluitvorming. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-151074 - 348535 

Onderwerp Burgerbegroting voor de Begroting 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van de pilot burgerbegroting 
2021 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Burgerbegroting voor de begroting 2021' 
vast te stellen. 
  

Samenvatting De gemeenteraad en het college hebben in zowel het raads- als 
collegeprogramma de volgende ambitie geformuleerd: start een experiment met 
de burgerbegroting. 
Op basis van deze ambitie is een pilot burgerbegroting gehouden. In de 
raadsbrief wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de totstandkoming 
van de burgerbegroting, de respons en het vervolgproces. 
Als bijlage zijn de onderzoeksresultaten van de pilot burgerbegroting 
toegevoegd. Deze kan de raad betrekken bij de begrotingsbehandeling 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150916 - 348271 

Onderwerp Programmabegroting Teylingen 2021-2024 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de begroting Teylingen 2021-2024. 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
      1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen; 
      2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024 zoals 
opgenomen in de financiële begroting; 
      3. Beschikbaar stellen van het budget voor ondermijning ter hoogte van € 
97.000 vanaf 2023. 
      4. De afschrijvingsduur van investeringen in speeltuinen te verhogen naar 
de technische levensduur van 15 jaar. 
  

Samenvatting De programmabegroting 2021 is het instrument van de raad om de 
kaderstellende en toezichthoudende taak te kunnen vervullen. 
Met deze begroting laten we zien hoe we, ondanks de coronacrisis, onze 
ambities vertalen in concrete plannen met het hiervoor benodigde budget. 
Het financiële perspectief voor de komende jaren is niet positief. Naast minder 
inkomsten stijgen de kosten wat resulteert in een oplopend begrotingstekort. 
Daarnaast spelen financiële onzekerheden als gevolg van de coronacrisis ook 
nog een rol. Deze gevolgen zijn nog niet financieel vertaald in deze begroting 
2021. De begroting voor het jaar 2021 is nog sluitend. We hebben dit bereikt 
door op een aantal posten te bezuinigen, de algemene reserve in te zetten en de 
lokale lasten in de vorm van OZB te verhogen. Het is een afgewogen begroting, 
gericht op continuïteit. Maar het negatieve perspectief voor de jaren na 2021 
stelt ons voor grote uitdagingen. We zullen dan ook een blijvend beroep op het 
Rijk doen om ons als gemeente financieel meer te ondersteunen. Juist ook 
omdat taken die voorheen door de Rijksoverheid werden uitgevoerd nu bij 
gemeenten liggen. 
 
We zien ook financiële uitdagingen die we als gemeente zelf moeten aanpakken. 
Daarover gaan we graag met de gemeenteraad in gesprek en willen we ook de 
Teylingse bevolking meer en meer bij betrekken met behulp van de pilot 
Burgerbegroting waar 917 inwoners aan deel hebben genomen. Inwoners gaven 
aan wat zij op financieel gebied (investeringen en kostenverdeling) belangrijk 
vinden voor Teylingen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149098 - 344766 

Onderwerp Vaststelling verrekenplicht 2019 

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



Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele neveninkomsten van 
alle leden van het college van Teylingen over het jaar 2019. 

Samenvatting Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verplichte vaststelling van een 
eventuele verrekeningsplicht van neveninkomsten van politieke ambtsdragers 
van Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149811 - 346519 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken Wet Inburgering 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken van de invoering van de Wet 
Inburgering 2021 vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf deze datum 
zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs 
aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. Het onderwijs richt zich op 
het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op deelname aan de 
Nederlandse samenleving. In de nieuwe situatie moeten gemeenten ervoor 
zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het 
werk gaan. Door middel van de raadsbrief willen we de raad informeren over de 
stand van zaken van de invoering van deze wet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


