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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Dhr. M. Schuring, 
locosecretaris 

Afwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-092971 - 232731 

Onderwerp Invoering Wet verplichte ggz 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gemeentelijke taken van de Wet verplichte ggz (Wvggz) (het melden, het 
uitvoeren van een verkennend onderzoek, het aanvragen van een 
zorgmachtiging, het terugkoppelen aan melder, het horen en aanvullend hierop 
het geven van advies) in 2020 te beleggen bij de RDOG, sector Maatschappelijke 
zorg en Veilig Thuis 
2. De kosten voor deze door de RDOG uit te voeren werkzaamheden middels 
een subsidie aan de RDOG van € 23.902,00 te bekostigen uit het totaal 
beschikbare budget van € 32.930,00. 
3. Het resterende Rijksbudget van € 9.028,00 te begroten voor overige kosten 
zoals de meerkosten van de ondersteunende applicatie Khonraad en de 
gemeentelijke coördinerende taken Wvggz 
4. De raadsbrief vast te stellen en hiermee de raad te informeren over de Wet 
verplichte ggz en de voorgenomen bestemming van het Rijksbudget voor de 
uitvoering van de Wvggz. 
  

Samenvatting Per 1 januari 2020 zal de Wet verplichte ggz worden ingevoerd. De gemeente 
krijgt er onder deze nieuwe wet een aantal taken bij. Besloten is om deze taken 
(melden, verkennend onderzoek, aanvraag indienen bij de Officier van justitie, 
communicatie met melder, horen van betrokkene) in 2020 door de RDOG HM te 
laten uitvoeren.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-091859 - 234145 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA inzake afvalverwerking AEB 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: onderwerp 
Verwerking van afval van de gemeente Teylingen d.d. 28 juli 2019 van Peter 
Scholten van de CDA vast te stellen.  
  

Samenvatting De raad wordt via de beantwoording van de vragen geïnformeerd over de 
actuele stand van zaken over de afvalverwerking bij de AEB. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096246 - 234677 

Onderwerp Schriftelijke vragen leerlingenvervoer 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSCV 

Het College van De beantwoording van bijgaande raadsvragen vast te stellen en door te sturen 



burgemeester en wethouders 
besluit 

naar de gemeenteraad. 

Samenvatting De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding 
van het tekort aan chauffeurs in het leerlingenvervoer. Voorgesteld wordt de 
beantwoording van deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-097209 - 235096 

Onderwerp Raadsvoorstel positieve zienswijze op voornemen GR'en om lid te worden van de 
werkgeversvereniging VNG 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waar in de raad wordt 
voorgesteld om: 
1. als zienswijze aan de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, RDOG 
en HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met het voornemen om lid te 
worden van de werkgeversvereniging van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten 
2. de onder beslispunt 1 bedoelde positieve zienswijze ook te laten gelden voor 
verzoeken om zienswijzen op dit onderwerp van andere gemeenschappelijke 
regelingen die zich willen aansluiten bij de werkgeversvereniging van de 
Vereniging Nederlandse gemeenten 

Samenvatting Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
in werking. Hierdoor verhuizen ambtenaren per die datum van het 
ambtenarenrecht naar het 'gewone' private arbeidsrecht. Dit heeft gevolgen 
voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeenschappelijke regelingen 
waarbij Teylingen is aangesloten. Deze gemeenschappelijke regelingen zijn nu 
aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is 
voornemens een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen op te richten. Door de oprichting van deze werkgeversvereniging 
kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisatie (Wnra) hun 
medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO 
Gemeenten. 
 
Op grond van artikel 31a lid 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
zijn besturen van gemeenschappelijke regelingen verplicht om een zienswijze 
van gemeenteraden te vragen over het voornemen om lid te worden van de 
vereniging voordat het besluit tot aangaan van een lidmaatschap definitief wordt 
genomen. Drie van de gemeenschappelijke regelingen waar Teylingen aan 
deelneemt vragen nu gezamenlijk om een zienswijze op het voornemen: Holland 
Rijnland, RDOG en HLTsamen. Het college stelt de gemeenteraad voor een 
positieve zienswijze te geven. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook andere 
gemeenschappelijke regelingen een dergelijke zienswijze zullen vragen. Om te 
voorkomen dat er dan opnieuw besluitvorming door de gemeenteraad moet 
plaatsvinden, is het voorstel een positieve zienswijze op het voornemen van de 
drie genoemde gemeenschappelijke regelingen, ook te laten gelden voor 
verzoeken om zienswijzen van andere gemeenschappelijke regelingen op dit 
punt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071123 - 235972 

Onderwerp Adviezen regiodag Holland Rijnland 25 september 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderwerpen op de agenda's van de 
verschillende portefeuillehoudersoverleggen op de Regiodag van Holland 
Rijnland op 25 september 2019. 

Samenvatting Op 25 september vindt de Regiodag van Holland Rijnland plaats. U wordt 
geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten die in bijlage 1 
verwoord zijn bij de agendapunten van de portefeuillehoudersoverleggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096069 - 236248 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 17 september 2019 



Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 17 september 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


