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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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-108495 - 270435 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 21 januari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 21 januari 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109669 - 265862 

Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst 2020 Bibliotheek Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De uitvoeringsovereenkomst 2020 van de Stichting Bibliotheek Bollenstreek vast 
te stellen. 

Samenvatting De uitvoeringsovereenkomst (Uvok) is een nadere uitwerking van de 
subsidiebeschikking (art. 4:36 Awb). In de Uvok 2020 zijn de afspraken 
vastgelegd tussen de Stichting Bibliotheek Bollenstreek en de hierbij 
aangesloten gemeenten. Bij deze overeenkomst behoort de 'bijlage 
Uitvoeringsovereenkomst 2020, kernfuncties', waarin het product- en 
prestatieaanbod staat opgenomen.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064915 - 268755 

Onderwerp Afvalbeleidsplan ' De betere afvalscheider wordt beloond' 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. Het Afval- en grondstoffenbeleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024 ‘De 
betere afvalscheider wordt beloond’ vast te stellen. 

Samenvatting Op 19 december 2019 heeft de raad het implementatieplan ‘De betere 
afvalscheider wordt beloond’ vastgesteld. Het plan geeft weer op welke wijze het 
college de nieuwe methode voor de inzameling van het huishoudelijk afval gaat 
implementeren. Onderdeel van de implementatie is het opstellen van een 
beleidsplan, waarin de nieuwe inzamelmethode verder is uitgewerkt (bijlage 1). 
Het nieuwe beleidsplan “De betere afvalscheider wordt beloond” heeft als doel 
om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te reduceren van 184 kg (waarvan 20 
kilogram grof restafval/milieustraat) per inwoner naar maximaal 100 kg per 
inwoner en minimaal 75% afvalscheiding. 
 



Om het afvalscheiden onder onze inwoners te stimuleren kunnen zij een 
beloningskorting op de afvalstoffenheffing verdienen. Om de haalbaarheid te 
toetsen van het principe om achteraf een korting te geven op de 
afvalstoffenheffing is er een advies uitgebracht (bijlage 2). Hieruit blijkt dat het 
mogelijk is om dit zo uit te voeren. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107581 - 261693 

Onderwerp Vaststelling beheerregeling informatiebeheer Teylingen 2020 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1 De beheerregeling informatiebeheer Teylingen 2020 vast te stellen 

Samenvatting Burgemeester en wethouders zijn op grond van de Archiefwet belast met de 
zorg voor de archieven en moeten daarvoor beheerregels opstellen. De tekst van 
het huidige Besluit Informatiebeheer Teylingen 2015 sluit niet meer aan bij de 
laatste wijzigingen in de Archiefwetgeving. Door de VNG is een nieuwe model 
Beheerregeling Informatiebeheer opgesteld ter vervanging van het verouderde 
Besluit Informatiebeheer. De belangrijkste wijzigingen gaan over de instelling 
van het Strategisch Informatie Overleg, duidelijkere omschrijving van de 
verantwoordelijkheden van de beheerder en een opsomming in welke gevallen 
er mededeling moet worden gedaan aan de archivaris en wanneer advies moet 
worden gevraagd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081667 - 243491 

Onderwerp Vaststelling archiefverslag en aanbieding aan gemeenteraad en provincie 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het archiefverslag 2017-2018 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de geplande acties, zoals die staan op bijlage 2 bij 

dit voorstel, om de achterstanden in het Informatiebeheer in te lopen. 
3. Het archiefverslag ter kennis te brengen van de gemeenteraad en ten 

behoeve van het interbestuurlijk toezicht toe te zenden aan de 
provinciaal archivaris 

Samenvatting Het archiefverslag is het document  dat u op grond van artikel 9 van de 
Archiefverordening aanbiedt aan de gemeenteraad en waarin u verslag doet van 
de wat u hebt gedaan als zorgdrager voor het gemeentelijk 
informatiebeheer. Uw college is op grond van de Archiefwet belast met de zorg 
van de gemeentelijke archieven. Het 'Verslag Archief KPI's 2017-2018' waarin 
de archivaris rapporteert over het beheer van de overgebrachte archieven en het 
toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte archieven is onderdeel 
van uw archiefverslag. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090106 - 258967 

Onderwerp Ontwikkeling Streekomroep Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de ontwikkeling en subsidie van Omroep 
Bollenstreek en RTV Katwijk tot Omroep Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben bestuurlijk 
afgesproken de ontwikkeling van Omroep BO en RTV Katwijk tot Omroep Duin- 
en Bollenstreek te ondersteunen. Dat vraagt extra subsidie voor Omroep BO in 
2020. De raadsbrief informeert de raad over het traject en de subsidie voor 
2020. Daarnaast wordt ingegaan op de subsidie die nodig is voor 2021 en 



verder. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-110196 - 267475 

Onderwerp Reactie op aanbeveling Rekenkamercommissie over VN-verdrag handicap 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief over het raadvoorstel voor inclusiebeleid vast te stellen en ter 
informatie naar de raad te sturen. 

Samenvatting De rekenkamer heeft meegedaan aan een onderzoek over de implementatie van 
het VN-verdrag Handicap. Naar aanleiding van de uitkomsten stelt de griffie de 
raad voor de aanbevelingen uit de rekenkamerbrief over te nemen. Het voorstel 
houdt in dat het college gevraagd wordt inclusiebeleid op te stellen en waar 
nodig andere beleidsterreinen in lijn te brengen met het VN-verdrag. Het college 
geeft op dit voorstel haar reactie door 2 scenario's voor te leggen die beiden 
inclusiebeleid mogelijk maken. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-015306 - 253306 

Onderwerp Kunstgrasvelden met rubbergranulaat en de vervanging van de toplaag van de 
velden 3 en 4 van vv Foreholte 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
     1. Bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden vanaf 2020 geen 
rubbergranulaat (SBR) meer te gebruiken als infill materiaal. 
     2. Per renovatie van een kunstgrasveld te kiezen voor het type kunstgrasveld 
met infill dat het meest recht doet aan de gestelde kwaliteitseisen 
         t.a.v. gezondheidsrisico's, milieuschade en circulaire economie. 
     3. De financiële gevolgen om af te stappen van SBR-kunstgrasvelden op te 
nemen in de Kadernota 2021.  
         
2. Een subsidie te verlenen van € 688.300,- ex btw aan vv Foreholte de 
vervanging van de toplaag velden 3 en 4 met TPE-solid als infill. 
  
3.  De subsidie te verantwoorden vanuit de MOP-begroting 2020 en hieruit € 
379.000,- vrij te geven. Aangevuld met een bedrag van € 309.300,- uit het 
budget van het toetsingskader 2019 van de sportnota. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Samenvatting Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen om bij de realisatie of vervanging 
van kunstgrasvelden geen rubbergranulaat (SBR) te gebruiken als infill materiaal 
zolang de maatschappelijke discussie hierover voortduurt. Beleidsmatig past 
deze keuze beter in de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Teylingen 
en sluit aan bij het collegeprogramma 'Vitaal Teylingen'. Hiervoor zullen in de 
komende zes jaar 8,5 kunstgrasveld met SBR als infill vervangen gaan worden. 
Waarbij de keuze van infill getoetst wordt op gestelde eisen aan 
gezondheidsrisico's, milieuschade en circulaire economie. Om dit mogelijk te 
maken zal in het  meerjaren onderhoudsplan (MOP) € 738.650,- extra 
opgenomen worden om deze omslag te realiseren. Deze benodigde financiële 
verruiming zal aan de raad worden voorgelegd. 
 
Binnen dit nieuwe kwaliteitskader worden in 2020 de toplagen van kunstgrasveld 
3 en 4 van vv Foreholte vervangen. vv Foreholte heeft hiervoor een 
subsidieverzoek ingediend om bij de vervanging te kiezen voor kunstgras met 



TPE-solid infill. Het college wil hier haar medewerking aan verlenen en stelt een 
subsidie beschikbaar van € 688.300,- exclusief btw. Het verlenen van een 
subsidie is de bevoegdheid van het college. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096731 - 234026 

Onderwerp Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het instellingsbesluit 'Adviesraad Sociaal Domein Teylingen - 2020' (ASD) 
vast te stellen waarbij tegelijkertijd het "Instellingsbesluit Wmo adviesraad - 
2014" is ingetrokken. 
 
  

Samenvatting De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), de Jeugdwet (artikel 
2.10) en de Participatiewet (artikel 47) verplichten gemeenten om bewoners 
en/of cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. 
Op dit moment is er een adviesraad binnen het sociaal domein in Teylingen, 
namelijk de Wmo adviesraad. Deze heeft sinds enkele jaren de aandacht 
verbreed naar het hele sociaal domein, omdat veel onderwerpen samenhangen. 
De Wmo adviesraad wordt nu vervangen door de Adviesraad Sociaal Domein 
Teylingen. Om die reden stellen wij voor het nieuwe instellingsbesluit vast te 
stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 266904 

Onderwerp Advisering regiodag Holland Rijnland 29 januari 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen over de onderstaande twee 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 29 januari 2020 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
 1. PHO Economie en Leefomgeving 29 januari 2020 (bijlage 1) 
 2. PHO Maatschappij 29 januari 2020 (bijlage 2) 
  
  
  

Samenvatting Op 29 januari 2020 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in de 
gemeenten Oegstgeest en Teylingen (Sassenheim). U wordt geadviseerd in te 
stemmen met de adviezen en standpunten die in bijlagen 1 en 2 verwoord zijn 
bij de agendapunten van de onderstaande portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer); 
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer). 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109923 - 266293 

Onderwerp Raadsbrief voortgang decentralisatie maatschappelijke zorg 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake "Informeren standpunt PHO Maatschappij 18 
december 2019" vast te stellen en hiermee de raad te informeren 

Samenvatting In het PHO Maatschappij van 18 december 2019 is het standpunt ingenomen 
om, naar landelijk advies van het expertiseteam, het moment van 
decentraliseren van maatschappelijke zorg te verplaatsen van januari 2021 naar 
januari 2022. Dit is een jaar later dan tot dusverre was beoogd en geeft 



daardoor meer ruimte voor zorgvuldige afspraken en voorbereiding. Tevens is 
tijdens het PHO Maatschappij aan de regionale projectgroep meegegeven om te 
kijken naar de reikwijdte van de decentralisatie. Middels bijgevoegde raadsbrief 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109782 - 266053 

Onderwerp Mandaat Zorgmachtiging RDOG ihkv de WvGGz 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Mandaat te verlenen aan de directeur van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) ten behoeve van het 
voorbereiden en besluiten over het al dan niet indienen van de aanvraag van 
een zorgmachtiging bij de officier van justitie in het kader van de wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 

Samenvatting De Wet verplichte ggz is per 1 januari 2020 in werking getreden. In het 
collegebesluit van 24 september 2019 staat dat verschillende wettelijke 
gemeentelijke taken in 2020 voor een jaar worden belegd bij de Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Een van deze 
taken is het voorbereiden en aanvragen van een zorgmachtiging bij de officier 
van justitie. Middels dit collegevoorstel wordt het benodigde mandaat hiervoor 
geregeld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


