
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 5 januari 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-21-163528 - 382338 

Onderwerp Advies van het college aan het presidium van de raad inzake burgerinitiatief 
Burgercomité Teylingen Noord 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het bijgevoegde advies van het college aan het presidium van de raad van 
Teylingen inzake het burgerinitiatief van het Burgercomité Teylingen Noord vast 
te stellen. 
  

Samenvatting Het college stelt het bijgevoegde advies inzake het burgerinitiatief van het 
Burgercomité Teylingen Noord vast. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-163134 - 380893 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 29 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 29 december 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-163134 - 380887 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 15 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 15 december 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161351 - 375328 

Onderwerp Beleidsregels coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beleidsregels Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties 
2021 gemeente Teylingen vast te stellen. 

2. Voor de vaststelling van verleende subsidies en exploitatiebijdragen over 
2020 en 2021 rekening te houden met de effecten van de coronacrisis en 
maatwerk toe te passen dat kan bestaan uit: a) niet terugvorderen van subsidie 
als prestaties niet zijn geleverd mits voor het positief saldo een duidelijk doel 
bestaat, en b) voor een tekort kan een extra subsidie of exploitatiebijdrage 
worden aangevraagd.  

3. Voor maatschappelijke organisaties die gemeentelijk vastgoed huren, 
huurkwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2020 en in 2021 in het 
geval dat zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de 
gehuurde ruimte, danwel dat zij vanwege de coronacrisis aantoonbaar in 
financiële nood verkeren. 

4. Organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren in opdracht van 
de gemeente passen kwijtschelding of huurvermindering toe in 2020 en 2021 in 
het geval hun huurders geen gebruik kunnen maken van de gehuurde ruimte 
vanwege coronamaatregelen.   

5. De bijgevoegde raadsbrief over deze coronasteun aan maatschappelijke 
organisaties vast te stellen. 

Samenvatting In het voorjaar van 2020 heeft de raad een steunfonds in het leven geroepen 
om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties vanwege de gevolgen van 
de coronacrisis in financiële problemen zouden raken en hun activiteiten moeten 
staken. Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor dit steunfonds. De 
regeling loopt eind 2020 af en is geëvalueerd. Omdat de coronacrisis helaas ook 
in 2021 effect zal hebben, besluit het college over een verlenging van het 
steunfonds met een aanpassing die voortvloeit uit de evaluatie. Voorts besluit 
het college over een aantal aanvullende maatregelen die maatschappelijke 
organisaties ook kunnen steunen. Daarmee draagt de regeling bij aan het in 
stand houden van de sociaal-maatschappelijke infrastructuur en bereiken we dat 
non-profit maatschappelijke organisaties hun functie in de maatschappij kunnen 
blijven uitvoeren. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161026 - 378877 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen CDA Leidsevaart 3 Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording Raadsvragen de verkoop van de voormalige boerderij aan de 
Leidsevaart 3(A) te Voorhout zonder tussenkomst van de gemeenteraad 
(uitbreiding sportpark Elsgeest) vast te stellen. 

Samenvatting De raad heeft vragen gesteld over de verkoop van de voormalige boerderij aan 
de Leidsevaart 3(A) te Voorhout zonder tussenkomst van de gemeenteraad 
(uitbreiding sportpark Elsgeest). Het college stelt de beantwoording vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-162359 - 378517 

Onderwerp Beleidsregels belastingen, diverse regelingen en Leidraad 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen 
Teylingen 2021 vast te stellen; 
2. Het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Teylingen 
2021 vast te stellen; 
3. De Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2021 vast te 
stellen; 
4. De Uitvoeringsregeling vaststellen waterverbruik voor de rioolheffing 
Teylingen 2021 vast te stellen; 
4. De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Bollenstreek 2021 vast te 
stellen.  
  



Samenvatting Voor de heffing en de inning van gemeentelijke belastingen zijn diverse 
beleidsregels en uitvoeringsbesluiten vastgesteld. Een aantal hiervan behoeft 
aanpassing en dient opnieuw te worden vastgesteld.  
De Beleidsregels ambtshalve vermindering moeten inhoudelijk worden 
aangepast naar aanleiding van een juridische toets en mede door de fusie tussen 
de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout. Uit deze toets is gebleken dat de 
beleidsregels door verschil in interpretatie konden leiden tot rechtsongelijkheid. 
In het Reglement automatische incasso wordt nu verwezen naar Belastingen 
Bollenstreek als uitvoerende instantie in plaats van de gemeente Teylingen. In 
de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen is artikel 29 van de 
Invorderingswet 1990 van toepassing verklaard, zodat ten aanzien van de 
invorderingsrente het rijksbeleid wordt gevolgd wat overeenkomt met het advies 
van de VNG. Daarnaast zijn de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen en 
de Uitvoeringsregeling vaststellen waterverbruik voor de rioolheffing Teylingen 
aangepast, omdat daarin werd verwezen naar een inmiddels geschrapte bepaling 
in de belastingverordeningen. 
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Bollenstreek, waarin het 
invorderingsbeleid van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen is 
opgenomen, moet wettelijk worden aangepast vanwege de fusie tussen 
Noordwijk en Noordwijkerhout. Daarnaast is deze leidraad inhoudelijk 
aangepast. Onder andere de duur van een betalingsregeling is verruimd van 2 
naar 7 maanden en het maximum bedrag aan belastingschuld voor kort uitstel 
van betaling is verhoogd van € 1.000 naar € 2.500 en dit geldt nu voor zowel 
particulieren als ondernemers. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160577 - 372669 

Onderwerp Voortgangsrapportage stichting Greenport D&B 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste helft van 2020 van de 
stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. 
 
2.  De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 
 
 
  

Samenvatting Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van 
sierteeltondernemers in de Duin- en Bollenstreek hebben de colleges van de 
Duin- en Bollenstreek stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. In 
2019 is gestart met het formeren van een bestuur voor de stichting waarin de 
ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid in vertegenwoordigd zijn. 
Oprichting van de stichting heeft in december 2019 plaatsgevonden. Voor de 
uitvoerende taken is een Programmamanager aangesteld door de stichting. Het 
bestuur van de stichting heeft als eerste een jaarplan 2020 opgesteld. Daarin 
zijn de prioriteiten voor de stichting vastgelegd. Daarnaast zijn de lopende zaken 
op regionaal en bovenregionaal niveau opgepakt door de Programmamanager en 
waar nodig bijgestuurd. 
 
Over de eerste helft van 2020 heeft het bestuur een rapportage overlegd. 
 
Besloten wordt om kennis te nemen van de rapportage over de eerste helft van 
2020 van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek en de raadsbrief over de 
voortgang van Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


