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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; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-056229 - 241392 

Onderwerp Verkoop Trekschuit 2 Sassenheim 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gemeentelijke woning Trekschuit 2 te Sassenheim in de verkoop te 
brengen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake verkoop statushouderwoning vast te stellen 
en aan de raad aan te bieden. 

Samenvatting Medio 2016 heeft de raad een besluit genomen over versnelde huisvesting van 
statushouders. Om de druk op de sociale woningmarkt niet verder te verhogen 
werd o.m. besloten om maximaal 15 woningen aan te kopen. Zeven woningen 
zijn aangekocht waarvan er inmiddels twee zijn verkocht in 2017 en drie in 
2019. Met het in de verkoop brengen van de voorgestelde woning wordt de 
huisvesting van statushouders verder afgebouwd en afgestemd op de 
daadwerkelijke huisvestingsbehoefte conform de actuele taakstelling. Voor 
de daadwerkelijke huisvestingsbehoefte conform de actuele taakstelling zijn 
deze woningen niet verder benodigd. Ook wordt hiermee voldaan aan de 
beleidslijn om statushouders tijdelijk (maximaal 5 jaar) te huisvesten in 
aangekochte vrije sector woningen. Besloten wordt om de woning Trekschuit 2 
te Sassenheim in de verkoop te brengen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-099164 - 248068 

Onderwerp Prestatieafspraken Teylingen 2020 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten om bijgaande prestatieafspraken 2020 aan te gaan met 
fusiecorporatie Stek en de huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en 
huurdersbelang Teylingen. 
2.a. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 1 Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder M.E.I. Volten voor 
het ondertekenen van de prestatieafspraken. 
2.b. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt,  waartoe in mandaat wordt besloten. 
3. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen wil een woningmarkt die toegankelijk is voor iedereen. 
Ook inwoners met een kleine beurs moeten een prettige woning kunnen vinden 
in de gemeente. Hiervoor stelt de gemeenteraad een woonvisie vast. Elk jaar 
doet de woningcorporatie, met werkingsgebied Teylingen, een bod op hoe zij 
denken bij te dragen aan de gemeentelijke woonvisie. Hierover worden 
prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie en de 
huurdersbelangenvereniging de Bollenstreek en Huurdersbelang Teylingen. De 
prestatieafspraken bestaan uit een gezamenlijk deel voor Hillegom, Lisse en 
Teylingen en een lokaal deel waarin alleen afspraken staan die gelden voor de 
gemeente Teylingen. 
Besloten wordt om bijgaande prestatieafspraken 2020 aan te gaan met 
fusiecorporatie Stek en de huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en dat 



de burgemeester op grond van art. 171 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 3:60 
BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder M.E.I. Volten voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. Onder deze volmacht valt ook het 
accorderen van eventueel nog opvolgende wijzigingen, waartoe in mandaat 
wordt besloten. Daarnaast wordt de raad in kennis gesteld van dit besluit door 
de prestatieafspraken na ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te 
sturen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103957 - 251563 

Onderwerp Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 
'Veiligheid in samenhang'. 
2. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) over 
dit besluit te informeren. 

Samenvatting De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal Beleidsplan 
VRHM 2020- 2023 ‘Veiligheid in samenhang’ opgesteld. In het nieuwe 
beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen. Hierbij is niet 
alleen aandacht voor de nieuwe beleidsdoelen, maar ook voor het werk dat in 
continuïteit wordt uitgevoerd. Het vormt daarmee de beleidsagenda voor de 
veiligheidsregio en haar partners. De definitieve vaststelling van het beleidsplan 
door het Algemeen Bestuur van de VRHM staat gepland op 20 februari 2020. Op 
grond van artikel 14, lid 2a van de Wet veiligheidsregio's bespreekt de 
gemeenteraad, voorafgaand aan de vaststelling van het regionaal beleidsplan 
VRHM 2020-2023, het concept hiervan. Dit voorstel voorziet hierin. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101279 - 255222 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen verdeling, selectie en reservering 
woningen Overteylingen Oost, Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen over de verdeling, selectie en 
reservering van de koopwoningen in het project Overteylingen, Oost 
(Sassenheim) vast te stellen en aan de raad te sturen. 

Samenvatting Op 15 november 2019 zijn door CDA, Groen Links en PvdA schriftelijke 
raadsvragen gesteld over de verdeling, selectie en reservering van de 
koopwoningen in het project Overteylingen, Oost (Sassenheim). Het college stelt 
de beantwoording van de schriftelijke vragen vast. In de beantwoording 
wordt een toelichting gegeven op de procedure voor de verdeling en selectie 
van de koopwoningen, de rolverdeling tussen gemeente en ontwikkelaar in dat 
kader en de gemaakte afspraken over de sociale woningbouw in het project. 
Eerder zijn technische en schriftelijke vragen over de onder meer de 
woningprijzen en de verantwoording ten opzichte van de woonvisie  beantwoord 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066015 - 255973 

Onderwerp Raadsbrief proces integrale toegang 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake het proces integrale toegang vast te stellen en 
hiermee de raad te informeren. 

Samenvatting In de commissie van juli zijn de commissieleden geïnformeerd over de stand van 
zaken van het project integrale toegang. Met deze brief wordt de raad 
geïnformeerd over het verdere proces en wordt aangekondigd dat zij in het 



eerste kwartaal van 2020 gevraagd wordt een besluit te nemen over dit project.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-085393 - 256229 

Onderwerp Vaststellen mandaat- en volmachtbesluit 2019 en bijbehorend register 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het bijgevoegde 'Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en 
machtiging gemeente Teylingen 2019' en bijbehorend register vast te stellen. 

Samenvatting Met het vaststellen van het mandaat- en volmachtbesluit en bijbehorend register 
regelt het college wie namens het college welke bevoegdheden mag uitvoeren. 
Sinds de laatste actualisatie van het mandaatregister in 2017 zijn diverse 
verzoeken om wijziging ontvangen of is om gewijzigde wetgeving wijziging in 
het mandaatregister nodig. Deze verzoeken zijn waar mogelijk verwerkt in het 
register. Het geactualiseerde mandaat- en volmachtbesluit en -register worden 
nu in besluitvorming gebracht. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104719 - 256483 

Onderwerp Raadsbrief Ontwikkelagenda REA 2019-2023 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2019-2023 vast te stellen 
en naar de gemeenteraad te sturen 

Samenvatting In de Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2019-2023 staat de samenwerking 
tussen onderwijs en jeugdhulp beschreven in doelen en acties voor de komende 
jaren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105507 - 258197 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 3 december 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 3 december 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


