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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder; Dhr. M. Schuring, locosecretaris 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-042159 - 276833 

Onderwerp Maatwerk traject voorzieningen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake het maatwerktraject voorzieningen vast te 
stellen. 

Samenvatting Op 22 mei 2018 heeft de raad de ‘Voorzieningennota voor Sociaal-
Maatschappelijke en Culturele organisaties: Het Toetsingskader’ vastgesteld. In 
deze nota is een Toetsingskader Maatschappelijke activiteiten uitgewerkt. In de 
nota is tevens opgenomen om na het vaststellen van het Toetsingskader een 
vervolgnota op te stellen, waarin onder meer een koppeling zou worden 
gemaakt tussen het Toetsingskader en de uitkomsten van het 
behoefteonderzoek huisvesting. Dit behoefteonderzoek huisvesting was 
uitgevoerd onder de maatschappelijke instellingen en verenigingen in Teylingen. 
Gedurende de verdere invulling van dit proces werd duidelijk dat de knelpunten 
op het vlak van huisvesting vragen om maatwerkoplossingen. Dit maatwerk is 
uitgangspunt voor de verdere invulling van de oplossingsrichtingen. Via deze 
raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over dit maatwerktraject.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112221 - 280674 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 25 februari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 25 februari 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 279912 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 4 maart 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 op 4 maart 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 4 maart 2020 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland 
Rijnland plaats in Leiderdorp. U wordt geadviseerd in te stemmen met de 
adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-115646 - 279398 

Onderwerp Raadsbrief overhevelen budgetten van 2019 naar 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raadsbrief " Overheveling budgetten 2019 naar het begrotingsjaar 2020" vast 
te stellen. 

Samenvatting In de raadsbrief wordt de raad geinformeerd over de budgetten die bij de 
jaarrekening 2019 voorgesteld worden om over te hevelen naar 2020. 
De raadsbehandeling van de jaarrekening 2019 vindt plaats op 4 juni 2020. 
 
In de raadsbrief worden de verschillende posten toegelicht aan de hand van een 
aantal criteria: 
- De activiteit is niet verricht of niet geheel verricht in 2019; 
- Het betreft incidenteel budget; 
- Voor hetzelfde doel is in het volgende jaar geen structureel budget aanwezig; 
- Er is een concrete uitvoeringsplanning in het volgende jaar; werkzaamheden 
zijn uiterlijk in het tweede kwartaal van het volgende jaar afgerond. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-113010 - 273670 

Onderwerp Renovatie en hergebruik landschuurtje in Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De uitvoeringsovereenkomst Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 
'Voorbereiding en uitvoering – Renovatie en hergebruik landschuurtjes' aan te 
gaan. 

Samenvatting In het landschap van de Duin- en Bollenstreek zijn nog enkele 
landschuurtjes aanwezig. De landschuurtjes horen bij de geschiedenis 
van de bollenteelt. Gemeente Teylingen, gemeente Noordwijk, 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en het Cultuurhistorisch 
Genootschap Duin- en Bollenstreek werken samen aan het behoud en 
herstel van deze landschuurtjes. Dit heeft geleid tot een project 
waarbij drie landschuurtjes worden gerenoveerd en hergebruikt. Dit 
project valt onder het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Een van de 
drie landschuurtjes ligt in Voorhout. De gemeente Teylingen tekent de 
uitvoeringsovereenkomst waarin de afspraken over de uitvoering van 
het project zijn vastgelegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115660 - 279113 

Onderwerp Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2019 Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen. 

Samenvatting Aan het begin van het jaar 2019 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 
(hierna: HUP 2019) vastgesteld (zie bijlage 3). Met het uitvoeringsprogramma 
wordt het handhavingsbeleid geconcretiseerd en het omvat de werkzaamheden 
voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en 
woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers). De in het HUP 2019 geplande taken zijn 
grotendeels gerealiseerd. 
  
Voor het cluster BOA’s bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2019 
uit het afhandelen van klachten en meldingen. Daarnaast heeft het cluster 
overtredingen opgespoord op het gebied van o.a. parkeren en toezicht gehouden 
bij evenementen en het station. De meeste bekeuringen zijn, net als in 2018, 
uitgeschreven op het verkeerd parkeren en blauwe zone. Bovendien is een groot 
deel van de capaciteit ingezet bij de in het HUP 2019 benoemde projecten, zoals 
de weesfietsenactie, toezicht winkelcentra en uitstallingen in winkelgebieden. De 
BOA’s/DHW- inspecteurs hebben ook controles uitgevoerd op de naleving van de 



Drank- en Horecawet. 
  
Voor het cluster BWT bestond een deel van de werkvoorraad uit zaken van 2018 
die een doorloop hadden in 2019. Dit gold zowel voor de controle op verleende 
vergunningen als voor de behandeling van handhavingsdossiers. Daarnaast zijn 
er nieuwe zaken (handhaving en toezicht) overeenkomstig de prioritering 
gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen zijn de handhavingszaken en 
meldingen opgelost door te overleggen met de betrokkenen (melder/verzoeker 
en overtreder). Slechts in een enkel geval is een handhavingsbesluit genomen. 
Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het cluster BWT ook projectmatige 
werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het teken van strijdig gebruik met 
het bestemmingsplan en illegale bouw. Dit waren o.a. de projecten illegale 
bewoning, gezamenlijke handhaving buitengebied en de recreatieparken Hoflee 
en Watertuin. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-114781 - 277297 

Onderwerp Verslag jaarwisseling 2019 - 2020 Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2019 - 2020' vast te stellen 
en de aanbevelingen over te nemen (proactieve en preventieve maatregelen 
jaarwisseling, bewustwording inwoners m.b.t. schade vergroten, controle op 
illegaal vuurwerk en aangiftes doen bij schade aan gemeentelijke 
eigendommen). 

Samenvatting De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten weer als een zeer rustige 
jaarwisseling ervaren. Sinds de jaarwisseling 2015-2016 is schade aan 
gemeentelijk eigendom verder afgenomen. In 2016 was de schade nog circa 
15.600,- euro. De afgelopen jaarwisseling was de schade circa 4.616,- euro. 
Voorgesteld wordt om de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2019 
- 2020' vast te stellen en de voorgestelde aanbevelingen over te nemen over te 
nemen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


