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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-20-128002 - 308640 

Onderwerp Jaarrekening Teylingen 2019 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening Teylingen 2019 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
1. De programmarekening 2019 vast te stellen; 
2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2020 en de 
bijbehorende begrotingswijziging 4 vast te stellen; 
3. Het negatieve jaarrekeningsaldo van € 487.000 te onttrekken aan de 
algemene reserve. 
 
 
  

Samenvatting Hierbij bieden wij de raad de gemeentelijke jaarrekening over het jaar 2019 aan. 
In deze jaarrekening doen wij verslag van de in 2019 uitgevoerde activiteiten en 
de bereikte resultaten. 
Het tekort van de programmabegroting 2019 bedroeg bij het vaststellen van de 
begroting 2019 € 652.000 negatief. Het resultaat van de jaarrekening 2019 (- € 
487.000) bedraagt na overhevelingen ten laste van het resultaat (€ 638.583) € 
1,1 miljoen negatief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127652 - 314607 

Onderwerp Wijziging beleidsregels financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties 
vanwege coronacrisis 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beleidsregels financiele ondersteuning maatschappelijke ontwikkeling, versie 
8 juni 2020, vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Op 19 mei 2020 heeft het college de beleidsregels “financiële ondersteuning 
maatschappelijke organisaties vanwege corona” (Teylingen Steunfonds) 
vastgesteld onder voorbehoud van instemming van de raad.  
De bespreking in de commissievergadering en daarna de raadsvergadering van 5 
juni 2020 is aanleiding voor het aanpassen van de beleidsregels. De raad heeft 
kennisgenomen van de voorgestelde wijzigingen en heeft met de aangepaste 
beleidsregels ingestemd. Aangezien het vaststellen van de beleidsregels een 
bevoegdheid is van het college, is het nodig dat het college deze aangepaste 
beleidsregels (bijlage) vast stelt. 
 
De volgende wijzigingen worden voorgesteld: 
1. In Ar t. 3 lid 1 is toegevoegd dat van organisaties gevraagd wordt ook eigen 
reserves in te zetten voor er een aanvraag uit het Teylingen Steunfonds wordt 
gedaan. 
2. Aanvragen kunnen tot 1 december 2020 worden ingediend. Dit was 1 
september met een mogelijke verlenging tot 1 november 2020. 
3. Art 5, lid 4, laatste punt is verwijderd. Hier werd genoemd dat bij een 



aanvraag boven de €20.000 ook een liquiditeitsoverzicht 2020 moest worden 
overlegd. Dit artikel leek in strijd met art 4, lid 3 waarin gesteld wordt dat de 
hoogte van de gevraagde bijdrage niet meer dan €20.000 kan zijn. Als er 
gebruik gemaakt wordt van een uitzondering (art 10) en een hoger bedrag 
wordt toegekend, dan kan deze eis alsnog worden gesteld in dat specifieke 
geval. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127652 - 313250 

Onderwerp Aanpak verruiming horeca 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het memo aanpak verruiming terrassen, versie 1.0 2 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Op 26 mei sprak het colleges van B&W over verruiming van terrasmogelijkheden 
voor horecaondernemers. Besproken is dat: 
a. verruiming waar mogelijk toegestaan wordt, 
b. in beginsel delen van straten afgesloten kunnen worden (waar de 
omstandigheden dit toelaten) 
c. parkeerhavens waar mogelijk onttrokken mogen worden 
d. ondernemers zonder terras dit in beginsel kunnen aanvragen 
e. straatmeubilair en voorzieningen anderszins verwijderd kunnen worden waar 
veiligheid dit vraagt of dit ruimte kan bieden aan terras, waarbij 
terughoudendheid betracht wordt 
f. ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor communicatie en afstemming met 
andere belanghebbenden. 
 
Het voorliggende plan van aanpak geeft inzicht in de wijze waarop uitvoering 
gegeven wordt aan hetgeen besproken is in B&W van 26 mei en de verschillende 
stappen die de komende weken gezet gaan worden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127317 - 312517 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 2 juni 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 2 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120278 - 312494 

Onderwerp Beantwoording vragen VVD Teylingen inzake RES 28 mei 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen inzake "Het 
proces van (concept) Regionale Energiestrategie naar Lokale 
Energiestrategie" zoals ingediend door Hidde Verhoeve (VVD) op 21 
maart 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Vaststellen beantwoording technische vragen VVD Teylingen inzake de concept 
RES d.d. 21 maart 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-108119 - 307442 

Onderwerp Besluit wijziging GR ISD 2020 vanwege Wnra 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 vast 
te stellen 

Samenvatting Vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering reschtpositie 
ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 verhuizen ambtenaren per die datum 
van het ambtenarenrecht naar het private arbeidsrecht. Vanuit de VNG is 
daarom een werkgeversvereniging opgericht. Het voorstel is dat de ISD 
Bollenstreek hier lid van wordt. Om lid te kunnen worden moet de 
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek worden aangepast op de 
voorgestelde punten. In de raadsvergadering van 23 april 2020 heeft de 
gemeenteraad akkoord gegeven op deze wijziging, waardoor het college 
hierover nu kan beslissen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


