
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 6 oktober 2020 

 
 

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-20-152881 - 352565 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 29 september 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 september 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152608 - 351776 

Onderwerp 2de Voortgangsrapportage 2020 Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Voortgangsrapportage 2020 
2. Het normenkader 2020 vast te stellen. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
    1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2020. 
    2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de 
programmabudgetten vast te stellen (+ € 74.000, zie bijlage 2). 
    3. Kennis te nemen van het Normenkader 2020 (bijlage 1). 
    4. Het exploitatiebudget speelvoorzieningen om te vormen naar een 
investering. Daarvoor dient in 2020 een investering voor speelvoorzieningen ad 
€ 308.000 beschikbaar te worden gesteld. 
    5. De afschrijvingsduur van investeringen in speeltuinen te verhogen naar de 
technische levensduur van 15 jaar. 
    6. Instellen van een bestemmingsreserve Saldo Ondernemersfonds en hier de 
bijdrage vanuit het Ondernemersfonds ad € 271.518 in te storten. 
    7. Het beschikbaar stellen van een extra investering ad € 600.000 voor het 
projectbudget Elsgeest. 
    

Samenvatting De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de beleidsmatige en financiële 
afwijkingen zoals deze eerder door de raad zijn vastgesteld. 
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage 2020 is € 74.000 positief. Het 
saldo van de programmabegroting 2020 komt hiermee uit op € 90.000 negatief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-119452 - 351144 

Onderwerp Nota toegankelijkheid openbare ruimten 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. Intrekken van het door het college genomen besluit tot vaststelling 
Uitvoeringsnota toegankelijkheid openbare ruimte d.d. 6 mei 2020 



besluit 2. Het bijgevoegde raadsvoorstel inzake de Uitvoeringsnota 
toegankelijkheid openbare ruimte vast te stellen 

3. De bijgevoegde Uitvoeringsnota toegankelijkheid openbare ruimte ter 
vaststelling voorleggen aan de raad 

Samenvatting De gemeente Teylingen wil dat alle bewoners deel kunnen nemen aan de 
samenleving. Vanuit diverse invalshoeken wordt hierop ingezet. Een van de 
manieren is het toegankelijk hebben en maken van de openbare ruimte. Het 
draagt bij aan (langere) zelfstandigheid en participatie door ouderen en mensen 
met een (tijdelijke) beperking. Het bijkomende positieve effect is behoud van 
vitaliteit. Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking (IVRPH) in 2016 bekrachtigd. De gemeente Teylingen wil aan dit 
VN-verdrag uitvoering geven. Dit doet zij door incidentele en structurele aanpak 
van het vergoten van de toegankelijkheid openbare ruimte. Het doel van deze 
Uitvoeringsnota toegankelijkheid openbare ruimte is om de openbare ruimte 
toegankelijker te maken voor onze inwoners en inzichtelijk te maken hoe de 
toegankelijkheid structureel geborgd wordt in onze gemeente. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


