
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 2 maart 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-21-168287 - 399672 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 23 februari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 23 februari 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168382 - 399201 

Onderwerp Managementletter HLTsamen 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De managementletter HLTsamen 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De managementletter HLTsamen 2020 ter informatie aan te bieden aan de 
auditcommissie. 

Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de bevindingen van de accountant in hun 
managementletter 2020. 
De accountant constateert dat HLTsamen actief aan de slag is gegaan met 
bevindingen uit eerdere jaren.  
Een belangrijke gerealiseerde verbetering hierbij is de inrichting van het 
betaalproces. De accountant ziet nog ruimte 
voor verdere verbetering van de vastlegging en uitvoering van de interne 
beheersmaatregelen. In de managementletter 2020 
is de opvolging van bevindingen opgenomen. Het college besluit dat de 
managementletter 2020 wordt aangeboden aan 
de auditwerkgroep van de gemeenteraad en dat de accountant de rapportage 
aan de auditwerkgroep mag toelichten. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158592 - 397878 

Onderwerp Reactie op rapport Vrij Ondernemers Noordwijk: analyse herstructurering in de 
Duin- en Bollensstreek en het resultaat van 10 jaar Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij BV 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De brief in reactie op het rapport Duin- en Bollenstreek 2020+ Visie naar 
voren: analyse herstructurering in de Duin- en Bollenstreek en het resultaat 
van 10 jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV van januari 2021 
(update) opgesteld door de Vrije Ondernemers Noordwijk gewijzigd vast te 
stellen. 



Samenvatting Van de Vrije Ondernemers Noordwijk is ontvangen het rapport Duin- en 
Bollenstreek 2020+ Visie naar voren: analyse herstructurering in de Duin- en 
Bollenstreek en het resultaat van 10 jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
BV van januari 2021 (update). Dit rapport is gestuurd aan de colleges en de 
gemeenteraden van de Duin- en Bollenstreek. 
 
Met het vaststellen van de brief wordt inhoudelijk gereageerd op de beweringen 
gedaan in het VON-rapport.  
 
Besloten wordt de brief in reactie op het rapport Duin- en Bollenstreek 2020+ 
Visie naar voren: analyse herstructurering in de Duin- en Bollenstreek en het 
resultaat van 10 jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV van januari 2021 
(update) opgesteld door de Vrije Ondernemers Noordwijk gewijzigd vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 398089 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 3 maart 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 
Maatschappij en Jeugd van 3 maart 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 3 maart 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-21-167113 - 394757 

Onderwerp Herbenoeming (plaatsvervangend) voorzitters en leden en benoeming 
plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De volgende personen te herbenoemen als voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitters van de commissie bezwaren en klachten voor een periode van vier 
jaar met ingang van 1 januari 2021: 
I.   de heer mr. drs. J.J. Arts 
II.  de heer mr. W. van Steenbergen 
III. mevrouw mr. Lever 
 
2. De volgende personen te herbenoemen als lid van de commissie bezwaren en 
klachten voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2021: 
I.    mevrouw mr. D.M.C. Hengst 
II.   mevrouw dr. J. Jansen 
III.  mevrouw mr. O.S. Nijveld 
IV.   de heer mr. W. van den Aardweg 
V.    de heer mr. D.O. Bogers 
VI.  de heer mr. M.A. Waaning 
VII. de heer mr. A.E .Kneepkens  
 
3. Mevrouw mr. J. Renger aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting De Verordening commissie bezwaren en klachten biedt kaders voor de instelling 
en werkwijze van de commissie bezwaren en klachten. Op grond van deze 
verordening zijn op 1 januari 2017 de zittende voorzitter, diens plaatsvervangers 
en leden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij het 
mogelijk is om één maal herbenoemd te worden. Besluitpunten 1 en 2 zien op 
deze herbenoeming omdat de vier jaar zijn verstreken. 
Mevrouw Renger werkt bij het team Juridische Zaken en zal in de nabije 
toekomst incidenteel werkzaamheden verrichten als secretaris van de commissie 
Bezwaren en Klachten. Hiertoe dient zij op grond van voornoemde verordening 
te worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. Besluitpunt 3 ziet hier 
op. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-166931 - 395942 

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA over waardebonnen energiebesparing voor 
huiseigenaren 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van het CDA 
inzake waardebonnen energiebesparing d.d. 6/02/2021 vast te stellen. 

Samenvatting Op 6 februari 2021 heeft de CDA-fractie vragen aan het college gesteld over de 
actie met waardebonnen voor energiebesparende producten voor huiseigenaren 
naar aanleiding van het snelle bereiken van het subsidieplafond. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


