
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 2 februari 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-21-165455 - 390121 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 26 januari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 26 januari 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164686 - 386232 

Onderwerp Advisering Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 12 februari 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agenda van de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) van 12 februari 2021. 

Samenvatting Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om voor de ALV van de VNG fysiek 
bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de 
Buitengewone ALV van 12 februari 2021 digitaal te laten plaatsvinden. Op de 
agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: stand van zaken 
onderzoek jeugd, uitvoering klimaatakkoord, verantwoording uitvoering moties 
eerdere ALV-en, resolutie VNG-inzet kabinetsformatie, resolutie Digitale 
Veiligheid, begroting 2021 en invoering landelijk Tranistiearrangement 
Beschermd Wonen. Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze 
agenda van 12 februari 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164100 - 389035 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie project Grondgebruik 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen: Project 
Grondgebruik/d.d. 10/01/2021/Peter Scholten/CDA vast te stellen en voor te 
leggen aan de raad. 

Samenvatting In oktober 2020 heeft de CDA-fractie voor het eerst vragen aan het college 
gesteld over het project Grondgebruik. Naar aanleiding van verschillende 
reacties die de CDA-fractie van bewoners heeft ontvangen, heeft de CDA-
fractie aanvullende vragen gesteld over het project Grondgebruik dat binnen de 
gemeente Teylingen wordt uitgevoerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-165242 - 388214 

Onderwerp Machtiging Belastingdienst inzake hersteloperatie toeslagenaffaire 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en 
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in 
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde 
3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde 
werkzaamheden door te verlenen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek (ISD) en Belastingen Bollenstreek. 

Samenvatting Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de 
kinderopvangtoeslag, ook gezinnen in Teylingen. De Belastingdienst 
compenseert hen daar financieel voor, maar voor wie in de problemen is geraakt 
is dat niet altijd voldoende. Gemeenten gaan daarom contact zoeken met de 
gedupeerden, om hulp aan te bieden. Gemeenten mogen de gegevens van de 
gedupeerden pas ontvangen, na een machtiging van de Belastingdienst aan 
gemeenten. Het college moet een besluit nemen over deze machtiging. 
Voorgesteld wordt Akkoord te gaan met de machtiging en deze machtiging door 
te verlenen aan de ISD en Belastingen Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 388013 

Onderwerp Advies PHO Economie en Leefomgeving 3 februari 2021 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
(PHO) Economie en Leefomgeving 3 februari 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op  3 februari 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 
en Jeugd via Microsoft Teams plaats. Het college wordt geadviseerd in te 
stemmen met de adviezen die in bijlage 2 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153202 - 387668 

Onderwerp Raadsbrief Integrale Toegang 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'voortgang integrale toegang' vast te stellen en ter informatie 
aan de gemeenteraad te versturen. 

Samenvatting De gemeente Teylingen is gestart met het realiseren van een integrale toegang 
voor het sociaal domein. Dit gaat, kort samengevat, over een laagdrempelige 
toegang waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de Jeugdwet, 
Participatiewet, schuldhulpverlening en Wet Maatschappelijke ondersteuning 
terecht kunnen. De planning is om in maart 2021 met de integrale toegang voor 
inwoners te starten. De website en centrale telefoonnummers van de integrale 
toegang zijn dan klaar om mee te gaan werken. Dat geldt ook voor de 
werkwijzen en de kantoorautomatisering. Aan het college wordt gevraagd de 
bijgevoegde raadsbrief vast te stellen, zodat de raad geïnformeerd wordt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-130998 - 386532 

Onderwerp Aanvullende subsidie Stichting tot Exploitatie en Beheer van het sociaal-cultureel 
centrum ’t Onderdak (SEBO) 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling Team JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Vanaf 2020  een aanvullende jaarlijkse subsidie van € 4.750,- te verlenen 
aan Stichting tot Exploitatie en Beheer van sociaal-cultureel centrum ’t Onderdak 
(SEBO).  
2.    De subsidie 2019 aan SEBO definitief vast te stellen op € 76.538,-. 
3.    De financiële gevolgen 2019 / 2020 te verwerken in de jaarrekening, voor 
2021 in de Voortgangsrapportage en structureel in de Kadernota 2022.   
  

Samenvatting In 2016 is er een tienjarige subsidieovereenkomst gesloten met de Stichting tot 
Exploitatie en Beheer van sociaal-cultureel centrum ’t Onderdak (SEBO). SEBO 
heeft de gemeente in 2020 meer dan eens aangegeven een hogere 
exploitatiebijdrage van € 4.750,- per jaar nodig te hebben en hiertoe een 
verzoek ingediend. De belangrijkste reden is dat de belastingcomponent van de 
energielasten fors is gestegen de laatste jaren. Het heeft niet de voorkeur deze 
kostenstijging door te berekenen aan de gebruikers. Een jaarlijkse verhoging 
van de exploitatiebijdrage van € 4.570,- aan SEBO biedt een oplossing.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


