
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 31 maart 2020 

 
 

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-20-120068 - 289721 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 24 maart 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 24 maart 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120804 - 289282 

Onderwerp Inning gemeentelijke belastingen niet-woningen 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de bijgevoegde raadsbrief inzake 'Inning gemeentelijke belastingen niet-
woningen' vast te stellen en aan de raad te sturen. 

Samenvatting Om in de huidige Coronacrisis de liquiditeitspositie van ondernemers zo sterk 
mogelijk te houden heeft het college het voorgenomen besluit genomen 
dat gemeentelijke heffingen voor niet-woningen niet conform betaaltermijn 
geïnd worden, en inning voorlopig opgeschort zal worden. Ondernemers, 
stichtingen en (sport)verenigingen kunnen hierdoor hun gemeentelijke 
belastingen later betalen. Besloten wordt de bijgevoegde raadsbrief 
inzake 'Inning gemeentelijke belastingen niet-woningen' vast te stellen en aan 
de raad te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 289065 

Onderwerp Advisering PHO Maatschappij 1 april 2020 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij van 1 april 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 1 april 2020 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland 
Rijnland plaats. Dit portefeuillehoudersoverleg Maatschappij/Jeugd is een 
digitaal overleg via Microsoft Teams. De leden van het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij/Jeugd en de bestuurssecretariaten 
hebben een vergaderverzoek ontvangen met daarin de link om de vergadering 
te kunnen volgen. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die in 
bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-114951 - 282133 

Onderwerp Straatnaamgeving Overteylingen 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om nieuwe openbare ruimten in het gebied 'Overteylingen' vast te stellen met 
de straatnamen De Planter, De Ploeger, De Schoffelaar en Gaasbaklaan (nieuw) 
en Laan van Overteylingen, Wanmolenlaan en Plantheklaan (bestaand) in 
Sassenheim. Een en ander conform de bijgaande situatietekening. 
  

Samenvatting Op dit moment wordt in Sassenheim gewerkt aan het plan Overteylingen. Hierin 
worden 7 nieuwe straten aangelegd die van een naam moeten worden voorzien. 
Drie van deze straat zijn bestaande straten, die moeten worden door getrokken. 
De straatnamencommissie is bijeen geweest. Er is unaniem gekozen voor de 
straatnamen De Planter, De Ploeger, De Schoffelaar en Gaasbaklaan (nieuw) en 
Laan van Overteylingen, Wanmolenlaan en Plantheklaan (bestaand). Besloten 
wordt om nieuwe openbare ruimten in het gebied 'Overteylingen' vast te stellen 
met de straatnamen De Planter, De Ploeger, De Schoffelaar en 
Gaasbaklaan (nieuw) en Laan van Overteylingen, Wanmolenlaan 
en Plantheklaan (bestaand).. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


