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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. 
Covers, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-049149 - 146190 

Onderwerp Vaststelling rechtspositie HLTsamen voor gemeentesecretaris 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rechtspositieregelingen (CAR/UWO en lokale regelingen) van HLTsamen 
met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017 vast te stellen als 
rechtspositieregelingen voor de gemeentesecretaris van de gemeente Teylingen. 
 
2. Wijzigingen in de verschillende rechtspositieregelingen van de 
gemeentesecretaris één keer per jaar te verwerken en vast te stellen. 

Samenvatting Het is, vanuit oogpunt van eenduidigheid en uniformiteit, wenselijk dat de 
rechtspositieregelingen van de gemeentesecretaris overeenkomen met de 
rechtspositieregelingen zoals die voor het personeel van HLTsamen gelden. Met 
dit voorstel wordt hierin voorzien. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061955 - 146758 

Onderwerp BeÃ«indiging gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Teylingen. 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

   

1. De raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling voor 
archiefbeheer gemeente Teylingen 2007 te beëindigen. 

2. Onder voorbehoud van beëindiging van de gemeenschappelijke 
regeling door de gemeenteraad een dienstverleningsovereenkomst 
aan te gaan met de gemeente Leiden voor het archiefbeheer. 

Samenvatting De gemeente Teylingen heeft, net als de gemeente Hillegom, een 
gemeenschappelijke regeling met de gemeente Leiden voor het 
archiefbeheer. De gemeente Lisse heeft het archief nog in eigen beheer. In de 
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen is de werkorganisatie 
belast met de werkzaamheden op het gebied van het archiefbeheer.   
Het is praktisch als het beheer van de overgebrachte archieven en het toezicht 
op de archieven die nog niet zijn overgebracht voor de 3 gemeenten en 
HLTsamen wordt geharmoniseerd. Voor de door de gemeente Leiden te verlenen 
dienstverlening is het voldoende om een dienstverleningsovereenkomst aan te 
gaan. Door het intrekken van de gemeenschappelijke regeling kunnen de 
colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en het bestuur van 
HLTsamen een  dienstverleningsovereenkomst aangaan, waardoor het 
archiefbeheer voor de gemeenten en HLTsamen op dezelfde wijze plaatsvindt. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049601 - 148147 

Onderwerp Prestatieafspraken 2019 



Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken 2019 Teylingen met 
Vooruitgang, Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Huurdersbelang 
Teylingen 
2. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken 2019 Bollen-3 met 
voorgenoemde partijen en de gemeenten Hillegom en Lisse 
3. portefeuillehouder Brekelmans te mandateren om eventuele wijzigingen te 
accorderen 
4. dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet een 
machtiging verleent aan portefeuillehouder Brekelmans voor het ondertekenen 
van de prestatieafspraken 
5. de raad in kennis te stellen van dit besluit middels bijgevoegde raadsbrief 

Samenvatting In prestatieafspraken leggen woningcorporaties, gemeente en 
huurdersorganisaties vast wat er, in de periode waar de afspraken betrekking op 
hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de 
lokale volkshuisvestelijke doelstellingen. Bij dit besluit zijn de concept 
prestatieafspraken voor 2019 voor de gemeente Teylingen gevoegd, bestaande 
uit de Bollen-3 afspraken en de lokale uitwerking daarvan in de 
prestatieafspraken Teylingen. De prestatieafspraken brengen geen directe 
kosten met zich mee. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063048 - 149449 

Onderwerp Vaststellen subsidieplafond jaarlijkse subsidies 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het subsidieplafond voor het jaar 2019 voor de jaarlijkse subsidie op het 
gebied van cultuur en recreatie, volksgezondheid en sport, sociale voorzieningen 
en maatschappelijke dienstverlening  vast te stellen op € 4.265.079,-. 
   
  
  

Samenvatting Jaarlijks verstrekt de gemeente subsidies op het gebied van cultuur en recreatie, 
volksgezondheid en sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening (welzijnssubsidies). Het college verleent deze subsidies op grond 
van de subsidieverordening. Organisaties hebben hiervoor een subsidieaanvraag 
ingediend volgens de regels van de subsidieverordening, de subsidienota "Back 
to Basics" en (eventuele) meerjarige contractuele afspraken. 
 
Daarnaast kan het college voor te verstrekken subsidies subsidieplafonds 
vaststellen. Voor het jaar 2019 heeft zij het subsidieplafond voor de jaarlijkse 
subsidies op het gebied van cultuur en recreatie, volksgezondheid en sport, 
sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening vastgesteld op € 
4.265.079,-. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061514 - 149815 

Onderwerp Antwoord schriftelijke vragen aangekochte woningen voor statushouders (CU) 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke vragen Aangekochte 
woning voor statushouders (CU). 

Samenvatting De CU heeft vragen gesteld naar aanleiding van het collegebesluit 'Verkoop 
gemeentelijke woningen' van 2 oktober jl. in de bijlage zit het antwoord hierop. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063740 - 152051 

Onderwerp Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 30 november 2018 



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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de (geannoteerde) agenda van de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten d.d. 30 november 2018. 

2. De hierbij gevoegde 3 (concept) moties van de G40 gemeenten over 
het sociaal domein te ondersteunen. 

Samenvatting De achtste “VNG Bestuurdersdag” is op 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Aansluitend vindt de Buitengewone ALV (BALV) plaats. Thema van de 
Bestuurdersdag is: Zo doen we dat! Een analyse van de collegeakkoorden. Er 
wordt stilgestaan  bij de voornemens van ruim 380 gemeenten. Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we terug?  Na het plenaire 
deel presenteren de elf bestuurlijke beleidscommissies in deelsessies hun 
belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Aansluitend is de 
Buitengewone ALV (BALV). 
 
Bijgevoegd als bijlage 2 is de (geannoteerde) agenda. Het bestuur legt onder 
andere verantwoording af over de uitvoering van de moties van de ALV van 27 
juni 2018. 
De leden wordt ook voorgesteld om drie randvoorwaarden te verbinden aan het 
Klimaatakkoord en enkele voorstellen rond verenigingszaken. 
 
Tot slot wordt voorgesteld 3 (concept) moties van de G40 gemeenten over het 
sociaal domein te ondersteunen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064129 - 152480 

Onderwerp Draaiboek jaarwisseling Teylingen 2018-2019 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
om het bijgevoegde draaiboek jaarwisseling 2018-2019 vast te stellen. 

Samenvatting In het bijgevoegde draaiboek jaarwisseling 2018-2019 zijn afspraken vastgelegd 
met de hulpdiensten en de gemeente om tijdens de jaarwisseling 2018-2019 
voorbereid te zijn op openbare orde problemen. In het draaiboek wordt 
verwezen naar een informatiekaart jaarwisseling waarin onder andere 
maatregelen, risicolocaties, verkooppunten van vuurwerk, openstelling van 
horecabedrijven en het omgaan met vreugdevuren worden opgenomen. De 
concept informatiekaart is ook als bijlage toegevoegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063954 - 152623 

Onderwerp Schriftelijke vragen VVD over zonnepanelen scholen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van bijgaande raadsvragen vast te stellen en door te 
sturen naar de gemeenteraad. 

Samenvatting De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel 
van de NOS 'Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen'. Voorgesteld wordt 
de beantwoording van deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064186 - 152681 

Onderwerp Zienswijze visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 1. Bijgevoegde zienswijze over de Blaarkop in te dienen als reactie op de 



burgemeester en wethouders 
besluit 

visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland.  
2. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief hierover te 

informeren.  

Samenvatting We dienen een zienswijze in op de visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van 
de provincie Zuid-Holland om het historische runderras de blaarkop op te nemen 
als icoonsoort. We willen de historische runderrassen die van grote waarde zijn 
in het Hollandse landschap namelijk behouden voor de toekomst. Het Teylingse 
raadsprogramma pleit voor het behoud van een open buitengebied. Bij een open 
weidegebied past een historisch runderras als de Blaarkop. Daarnaast willen we 
de diversiteit aan dieren in het landschap vergroten. En we koesteren ons 
immaterieel erfgoed. In de toekomst hopen we meer historische runderrassen in 
het open landschap te zien.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061585 - 153793 

Onderwerp Levering aandelen in het kapitaal van Dunea N.V. 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
in te stemmen met de levering aandelen in het kapitaal van Dunea N.V. 

Samenvatting De gemeente is aandeelhouder van Dunea N.V.. In het verleden hebben de 
aandeelhouders afgesproken dat de verdeling tussen de aandeelhoudende 
gemeenten van de aandelen in het kapitaal van Dunea naar rato van het 
inwonertal zal zijn van de deelnemende gemeenten. Daarbij is afgesproken dat 
één maal per vijf jaar wordt nagegaan of de verdeling overeenstemt met de 
verhouding van de inwoneraantallen van die gemeenten. Het college van 
burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de levering van (extra) 
aandelen in het kapitaal van Dunea N.V.. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-057424 - 153908 

Onderwerp Vaststellen aangepast raadsvoorstel en raadsmemo Meermaker Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegd raadsmemo als aanvullende informatie op 
het dossier Meermaker Teylingen ten behoeve van de raad; 
2. In te stemmen met bijgevoegd (aangevuld) raadvoorstel. 

Samenvatting Als onderdeel van het project DMT dat sinds januari 2017 loopt binnen de 
gemeente Teylingen zijn op 17 oktober 2018 het raadsvoorstel en bijbehorende 
stukken omtrent de oprichting van DMT (op te richten als Meermaker Teylingen) 
 besproken in de commissie DEB. 
Dit heeft tijdens deze commissie vergadering geleid tot aanvullende en 
technische vragen. 
Normaliter worden deze vragen middels een raadsmemo beantwoord aan de 
raad en voorafgaand hieraan ter kennisname aan het college aangeboden . 
 
Gezien de complexiteit van het dossier Meermaker en het feit dat onderdelen 
van de informatie uit de raadsmemo zijn verwerkt in het bijbehorende 
raadsvoorstel is gekozen voor een aangepaste route.  
De besluitpunten in het raadsvoorstel, evenals de bijbehorende bijlagen, zoals 
eerder vastgesteld door u, zijn gelijk gebleven en leiden niet tot aangepaste 
resultaten. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062682 - 154503 

Onderwerp Raadsvragen CDA opruimplicht paardenuitwerpselen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording raadsvragen van het CDA 
over een opruimplicht paardenuitwerpselen. 

Samenvatting Het CDA heeft gevraagd of er naast de opruimplicht voor hondeneigenaren ook 
een opruimplicht voor paardenmest kan komen. Het college geeft antwoord op 
deze vraag. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062872 - 154871 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 20 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 20 november 2018 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


