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Zaak / doc nr Z-19-092108 - 223100 

Onderwerp Toestemming vragen aan gemeenteraad voor 1e wijziging gemeenschappelijke 
regeling HLTsamen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om het college toestemming te geven om te besluiten tot de 1e 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. 

Samenvatting Het bestuur van HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling HLTsamen 
op een aantal punten aan te passen, vanwege verzoeken tot wijziging vanuit de 
colleges en de werkorganisatie zelf. De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel 
de regeling in overeenstemming te brengen met de praktijk en aan te sluiten bij 
nieuwe wetgeving. De regeling kan worden gewijzigd door unanieme 
besluitvorming door de colleges, na verkregen toestemming daartoe van de 
raden. 
In het voorjaar van 2019 lag ook een voorstel over de 1e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling HLTsamen voor. Die wijziging kon niet worden 
geëffectueerd omdat de colleges geen eensluidend besluit konden nemen over 
de wijziging, omdat de gemeenteraad van Teylingen geen toestemming gaf te 
besluiten tot de wijziging zoals werd voorgesteld. Het nu voorliggende voorstel is 
aangepast naar aanleiding van de behandeling van het eerdere voorstel in de 
gemeenteraden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096153 - 237717 

Onderwerp Zienswijze op voorgenomen juridische fusie tussen Noordwijkse Woningstichting 
(NWS) en Woonstichting Stek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijze vast te stellen conform bijgaande brief aan Woonstichting Stek. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de zienswijze op de fusie vast te stellen. 
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c Wob 
geheimhouding op te leggen op bijlage VI en VII en al hetgeen hierover is 
besproken in de vergadering.  

Samenvatting Woonstichting Stek heeft het college verzocht een zienswijze uit te brengen op 
de voorgenomen fusie met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) per 1 januari 
2020. Het college geeft in haar zienswijze aan in algemene zin positief te staan 
tegenover de bundeling van krachten tussen woningcorporaties. Het is hierbij 
wel van belang dat de beoogde fusie aantoonbaar een meerwaarde vormt voor 
de inwoners van onze gemeente. Uit de fusie effectrapportage blijkt dat de fusie 
op termijn een flinke besparing kan opleveren op de organisatiekosten. Het blijkt 
voor het college echter onvoldoende hoe deze besparing in de toekomst zal 
worden ingezet. Dit zal pas blijken als het ondernemingsplan en de 
meerjarenbegroting is opgesteld. Hierdoor is het in dit stadium niet mogelijk om 
de meerwaarde voor onze inwoners vast te stellen. Het college beperkt zich 
daarom in haar zienswijze tot een positieve houding ten aanzien van de te 
verwachten besparing. In dit stadium is de beschikbare informatie onvoldoende 
om een volledige zienswijze uit te brengen.  
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-098651 - 238521 

Onderwerp Voortgangsinformatie projecten tot en met augustus 2019 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de 'Voortgangsinformatie projecten tot en met augustus 2019' vast te stellen. 
2. de 'Voortgangsinformatie projecten tot en met augustus 2019' met bijgaande 
raadsbrief ter kennisgeving aan de commissie Ruimte aan te bieden. 

Samenvatting Een paar keer per jaar biedt het college een overzicht van de projecten in 
Teylingen aan aan de gemeenteraad. Besloten wordt de voortgangsinformatie 
projecten tot en met augustus 2019 vast te stellen en deze ter kennisgeving aan 
te bieden aan de commissie Ruimte. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098497 - 242318 

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA handhaving uitstallingen Herenstraat 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over 
"Handhaving uitstallingsverordening Herenstraat, Voorhout" vast te stellen en 
aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de Algemene 
regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019 
(Uitstallingenbeleid). De vragen zijn specifiek gericht op de situatie in de 
Herenstraat. Het college heeft de vragen beantwoord. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100699 - 242981 

Onderwerp 2e voortgangsrapportage 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 2019 van de gemeente 
Teylingen; 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om: 
     1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2019; 
     2. Kennis te nemen van het normenkader 2019; 
     3. De bij de 2e voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de 
programmabudgetten vast te stellen (zie bijlage A); 
     4. De voorgestelde financiële budgetten over te hevelen naar 2020 (€ 
535.000, zie bijlage A); 
     5. De voorgestelde wijzigingen in de presentatie van de budgetten vast te 
stellen (zie bijlage B) 

Samenvatting De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de beleidsmatige en financiële 
afwijkingen op de activiteiten in het collegewerkprogramma "Vitaal Teylingen" 
en de financiële budgetten zoals eerder door de raad zijn vastgesteld bij de 
programmabegroting 2019 . 
Het saldo van de gewijzigde begroting bedroeg € 721.000,-  negatief. Met de 
afwijkingen in de 2e voortgangsrapportage (€763.000 positief) komt het 
begrotingssaldo 2019 uit op € 42.000 positief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100404 - 244100 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 15 oktober 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 15 oktober 2019 vast te 



burgemeester en wethouders 
besluit 

stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


