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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-18-046538 - 108681 

Onderwerp Aanwijzen vertegenwoordigers besturen van gemeenschappelijke regelingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Burgemeester C. Breuer en wethouder B. Brekelmans als lid en wethouders A. 
van Kempen en R. ten Boden als plaatsvervangend lid van het bestuur van 
werkorganisatie HLTsamen aan te wijzen. 
2. Wethouder A. van Kempen en wethouder B. Brekelmans als lid en 
burgemeester C. Breuer en wethouder R. ten Boden als plaatsvervangend lid 
van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Teylingen aan te wijzen voor de 
besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor de 
gemeenschappelijke regelingen HLTsamen en ISD Bollenstreek is dat een 
bevoegdheid van het college. Voor de overige gemeenschappelijke regelingen 
waaraan Teylingen deelneemt en waar vertegenwoordigers voor moeten worden 
aangewezen, is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-047846 - 112226 

Onderwerp JvB penning scheidende raadsleden 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenonderscheiding uit te reiken aan de volgende raadsleden: 
 
1. de heer R.M. ten Boden (Trilokaal) 
2. de heer M. van Welie (CDA) 

Samenvatting Aan scheidende raadsleden wordt een gemeentelijke onderscheiding toegekend 
als waardering voor hun inzet voor de gemeente Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049027 - 115252 

Onderwerp Publieksvriendelijke versie Strategische verkenning van de veiligheidspositie van 
Hillegom, Lisse en Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de publieksvriendelijke versie van de 'Strategische 
verkenning van de veiligheidspositie van Hillegom, Lisse en Teylingen'. 

Samenvatting Ter (verdere) versterking van de strategische component binnen het 
veiligheidsbeleid, hebben we onlangs samen met ketenpartners een verkenning 



uitgevoerd naar de veiligheidspositie van Hillegom, Lisse en Teylingen. In deze 
verkenning hebben we onze opgave op het gebied van veiligheid, nu en in de 
toekomst, in beeld gebracht en hebben we met elkaar het gesprek gevoerd hoe 
ons zo goed mogelijk op deze opgave voor te bereiden. Om de uitkomsten van 
de verkenning toegankelijk te maken voor een breder publiek, hebben we een 
publieksvriendelijke versie op laten stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049273 - 115837 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 25 juni 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 25 juni 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049273 - 116813 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Gemeente Katwijk: Afscheid wethouders op 11 juli 2018 van 16.00 tot 18.00 
uur in Valkenburg. Wethouder Van Kempen. 
2. Welzijn Teylingen: Afscheid Ria Eijck op 30 augustus 2018 van 15.00 tot 
17.00 uur in Sassenheim. Wethouder Van Kempen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


