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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-19-090783 - 219579 

Onderwerp Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen - 2018 t/m juni 2019 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de 'Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen - 2018 t/m 
juni 2019'. 

Samenvatting Volgens het in 2017 vastgestelde 'Informatiebeveiligingsbeleid gemeente 
Teylingen', verzorgt de CISO rapportages over activiteiten en maatregelen rond 
informatieveiligheid. Deze rapportage biedt een overzicht van zaken die zich in 
de HLTsamen-organisatie tot 1 juli 2019 rond dit onderwerp afspeelden. Er is 
bijvoorbeeld aandacht voor de resultaten van de verplichte zelfevaluaties ENSIA 
en de wijze waarop HLTsamen de betreffende functionarissen (CISO, FG en PO) 
in de organisatie heeft gepositioneerd. Ook komt het traject ten aanzien van het 
bewustzijn rond informatiebeveiliging en privacy aan de orde. Verder wordt 
ingegaan op een aantal stappen die HLT heeft gezet op het vlak van 
toegangsbeveiliging, het veilig afvoeren van informatiedragers en het beveiligd 
e-mailen. De rapportage wordt afgesloten met een korte vooruitblik op de 
nieuwe norm, de 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' (BIO), die vanaf 2020 
voor alle overheidsinstanties van kracht is. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-091339 - 220829 

Onderwerp Reactie college op rekenkamerrapport projectbeheersing 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  Vaststellen van vervolg reactie op het Rekenkamercommissie 
onderzoeksrapport projectbeheersing, een en ander zoals geformuleerd in de 
concept brief gedagtekend 8 oktober 2019; 
2. Aan het team I&A opdracht te geven de  routing van de ingekomen reactie 
(uitblijven van registratie van de ingekomen brief van de 
rekenkamercommissie) te onderzoeken en daarover aan het college te 
rapporteren. 

Samenvatting De rekenkamercommissie Teylingen heeft aan BMC gevraagd om onderzoek te 
doen naar de projectbeheersing door de gemeente Teylingen. Op 22 maart 2017 
heeft de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen gedaan:  

1. Successen vieren; 
2. Geen projecten starten zonder helderheid over de dekking van een 

mogelijk aanmerkelijk negatief saldo van de financiële baten en 
lasten; 

3. Expliciet vaststellen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn van de raad, het college, ambtenaren en derden; 

4. Vaststellen wanneer en waarover de raad minimaal schriftelijk 
geïnformeerd wordt; 

5. Burgerparticipatie vooraf voorzien van een duidelijk plan. 

Op 20 april 2017 heeft het college een reactie gegeven op de het 

onderzoeksrapport projectbeheersing. In april 2019 heeft de 



rekenkamercommissie een verzoek gedaan aan het college om een aanvullende 

reactie te geven op het onderzoeksrapport. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096007 - 231974 

Onderwerp Uitbreiding Beschut Werk plekken 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De wettelijke taakstelling van 10 plekken beschut werk voor het jaar 2019 te 
verhogen naar maximaal 12. 
2. De extra kosten van € 25.000 op jaarbasis te financieren uit het overschot 
van BUIG. 

Samenvatting Als één van de weinige gemeenten in Nederland heeft Teylingen dit jaar bijna 
aan de wettelijke taakstelling van 10 beschut werkplekken voldaan. Om te 
voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat en omdat we te maken hebben met 
een kwetsbare doelgroep wordt voorgesteld om het aantal werkplekken voor het 
jaar 2019 te verhogen naar 12. Daarmee streeft de gemeente het doel na om 
iedereen te laten participeren aan de maatschappij. 
 
De MareGroep heeft voldoende kandidaten om twee extra beschut werkplekken 
in te vullen. Voorgesteld wordt om de extra kosten te financieren uit een 
overschot van BUIG. Wel moet in acht worden genomen dat er kans is op uitval, 
extra plekken bovenop de taakstelling geen gemeentelijke verplichting is en de 
middelen uit het BUIG overschot niet structureel zijn. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098338 - 238017 

Onderwerp Aanwijzen plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wijs mevrouw N. Fokke en de heer P. Koomen aan als plaatsvervangend 
secretarissen van de Commissie bezwaren en klachten, voor de duur van hun 
werkzaamheden bij HLTsamen. 

Samenvatting Mevrouw Fokke en de heer Koomen werken als juridisch adviseur bij het team 
Juridische Zaken. In de nabije toekomst zullen zij incidenteel werkzaamheden 
verrichten als secretaris van de Commissie bezwaren en klachten. Daarom 
moeten zij op grond van artikel 4 Verordening Commissie bezwaren en klachten 
2017 worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064637 - 238460 

Onderwerp Beantwoording motie Belbus 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De notitie beantwoording motie Belbus vast te stellen en hiermee te motie 
Belbus (dd. 8 november 2018) te beantwoorden. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de beantwoording van de motie Belbus vast 
te stellen en hiermee de raad te informeren. 

Samenvatting Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad van Teylingen de motie Belbus 
aangenomen. Hiertoe is in april 2019 het plan van aanpak voor de 
beantwoording met de gemeenteraad gedeeld. Met dit voorstel worden de 
raadsbrief en de bijgevoegde notitie met de beantwoording van de motie 
vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098276 - 240108 



Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 1 oktober 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 1 oktober 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


