
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 1 november 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, 
wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-278407 - 590787 

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst VOT (Vrije Ondernemers Teylingen) over afwikkeling 
ondernemersfonds (OFT) 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de vaststellingovereenkomst met de VOT. 
2. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst met Clair Optiek. 
3. Wethouder Volten te machtigen door burgemeester Breuer tot ondertekening 
van de in besluit 1 en 2 genoemde vaststellingsovereenkomsten. 

Samenvatting Het afronden van het geschil met de VOT en Clair Optiek vereist het sluiten van 
een vaststellingsovereenkomst met beide partijen afzonderlijk. In de 
vaststellingsovereenkomst is een finale regeling neergelegd die onder andere 
betrekking heeft op het vergoeden van (juridische) kosten. De gemeenteraad 
heeft hiervoor in de raadsvergadering van december 2021 een krediet 
beschikbaar gesteld. Dit krediet is toereikend voor het vergoeden van de kosten. 
Het college heeft besloten in te stemmen met beide 
vaststellingsovereenkomsten 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277515 - 591036 

Onderwerp Voorstel aanbieden saneringskredieten 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
'Saneringskredieten', waarin de raad wordt voorgesteld om: In te stemmen met 
het starten van het aanbieden van saneringskredieten aan de inwoners van 
Teylingen alsmede het op een later moment aan te sluiten bij 'Collectief 
Schuldregelen' conform de NVVK regels.   

Samenvatting Het hebben van schulden zorgt voor veel stress. In het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening van de ISD Bollenstreek is een aantal maatregelen 
opgenomen die deze stress bij inwoners met schulden kan verminderen. Eén van 
de maatregelen is het instellen van een saneringskrediet. Dit betekent, dat de 
ISD Bollenstreek de schulden overneemt, zodat de inwoner nog maar te maken 
heeft met één schuldeiser. Dit levert schuldenrust op. Het college heeft besloten 
om het voorstel 'Saneringskrediet' ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor 
te leggen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-278546 - 591020 

Onderwerp Zienswijze begroting SO Zorg 2023 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin aan de raad 



burgemeester en wethouders 
besluit 

voorgesteld wordt om:  
1. Aan de Serviceorganisatie Zorg te laten weten dat de raad een positieve 
zienswijze uitbrengt over de Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2023. 
2. De begrotingswijziging R4002 Teylingen vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 23 september 2022 heeft de Serviceorganisatie Zorg ter zienswijze haar 
concept programmabegroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. De 
Serviceorganisatie Zorg contracteert de jeugdhulp in Holland Rijnland en maakt 
het mogelijk dat jeugdigen in Holland Rijnland passende jeugdhulp kunnen 
ontvangen.   
De concept programmabegroting 2023 leidt tot een toename in de lasten ten 
opzicht van het geraamde bedrag in de gemeentebegroting voor 2023 van € 
41.448,-.  
Het college heeft kennis genomen van de begroting Serviceorganisatie Zorg 
2023. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om als 
zienswijze aan de Serviceorganisatie Zorg te laten weten dat de raad instemt 
met de begroting Serviceorganisatie Zorg 2023. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277457 - 590938 

Onderwerp Indeling gebieden Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Een brief inzake Indeling gebieden Zuid-HollandsProgramma Landelijk Gebied 
(ZH-PLG) aan de provincie Zuid-Holland te sturen en de raad hierover te 
informeren middels een raadsmemo. 

Samenvatting De Provincie Zuid-Holland is van start gegaan met de voorbereidingen voor het 
opstellen van een Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Samen 
met gemeenten, waterschappen, gebiedspartijen en inwoners etc. gaat de 
provincie invulling geven aan de (inter)nationale doelen natuur-klimaat-water 
(inclusief stikstof) in het landelijk gebied overeenkomstig het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG). 
Op 18 oktober 2022 hebben alle colleges in Zuid-Holland een brief van de 
provincie ontvangen over een geografische indeling van gebieden op basis van 
de leidende principes van water en bodem. Zuid-Holland is verdeeld in 3 
kerngebieden:  

 het Kust- en duingebied 
 het Veenweidegebied 
 de Zuid-Hollandse Delta 

De ontwikkeling van een kerngebied vereist maatwerk (rekening houdend met 
lopende processen) en is opgedeeld in deelgebieden. De provincie heeft de 
gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen ingedeeld in het deelgebied 
Duin- en Bollenstreek. De gemeente Katwijk is ingedeeld bij het deelgebied 
Duin- Horst en Weide (tezamen met de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-
Voorburg en Wassenaar). 
 
De provincie vraagt in de brief aan de colleges:  

 akkoord te gaan met de voorgestelde indeling van de deelgebieden 
 om als lokale bestuurder een voortrekkersrol te spelen in het proces in 

het deelgebied in nauwe samenwerking met de provincie 

Middels het memo Indeling gebieden Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied 
(ZH-PLG) wordt een aangepaste indeling van de deelgebieden voorgesteld en er 
wordt voorgesteld een gezamenlijke bestuurlijke trekker aan te wijzen. 
Het college heeft besloten middels een brief de provincie Zuid-Holland hierover 
te berichten en de raad hiervan op de hoogte te stellen middels een raadsmemo. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277949 - 590054 

Onderwerp Voorbereiding doordecentralisatie maatschappelijke zorg 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, 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: 
A. Geen zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 



centrumgemeenteregeling ‘Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke zorg Holland Rijnland’;  
B. Geen zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 
'Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg 
Duin- en Bollenstreek';  
C. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Teylingen 2020, tweede wijziging vast te stellen;  
D. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Zorg. Deze wordt gevoed met de bedragen die 
resteren conform 'gemeenschappelijke regeling Zonder Meer 
Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek' en de resterende 
middelen van het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg.  

2. Huidige mandaat aan de gemeente Leiden voor de uitvoering van de 
maatschappelijke zorg in te trekken en een nieuw mandaat te 
verlenen aan de centrumgemeente Leiden voor de uitvoering en 
financiering van de ondersteuning die door de gemeenten van Holland 
Rijnland zijn aangemerkt als ‘specialistische maatschappelijke zorg’.  

3. Kennisnemen van de geactualiseerde budgetten die vanuit Leiden naar 
de vijf afzonderlijke Duin- en Bollengemeenten komen.  

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 gaan de gemeenten in Holland Rijnland zelf de 
Wmo-taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke zorg of wel de 
maatschappelijke zorg wordt (door)gedecentraliseerd. Met deze verandering kan 
elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in 
samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt 
georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften waarvoor de 
ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, blijven de 
gemeenten samenwerken in regio Holland Rijnland.  
 
Bij de besluitvorming door de gemeente over de (door)decentralisatie in 2021 is 
afgesproken nog een aantal onderwerpen verder uit te werken en in een later 
stadium ter besluitvorming voor te leggen. Het betreffen de onderwerpen: 
regionale en subregionale (financiële) afspraken, mandaatverlening aan 
gemeente Leiden en aanpassing van de Wmo verordening. Voorliggend voorstel 
gaat over deze onderwerpen. Het College van B&W legt de ontwerpen van 
regionale en subregionale (financiële) afspraken voor aan de gemeenteraad 
zodat zij een zienswijze kunnen indienen. Ook legt het college de wijziging van 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Teylingen 2020 voor 
aan de gemeenteraad en vraagt om in te stemmen met de wijziging. Tevens 
wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het vormen van een 
bestemmingsreserve Maatschappelijke zorg, zodat er middelen zijn voor de 
opbouwopgave in de Duin- en Bollenstreek.  
 
Het college trekt het huidige mandaat aan de gemeente Leiden in voor de 
uitvoering van de maatschappelijke zorg en verleent een nieuw mandaat aan de 
centrumgemeente Leiden voor de uitvoering en financiering van de 
ondersteuning die door de gemeenten van Holland Rijnland zijn aangemerkt als 
‘specialistische maatschappelijke zorg’.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277919 - 590065 

Onderwerp Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen 

Portefeuillehouder  

Afdeling HLTsamen Directie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te stellen:  

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de 
Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1e begrotingswijziging) 

2. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de 
raad instemt met de eerste begrotingswijziging van HLTsamen volgens 
bijgevoegde brief 

3. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 598.912 ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat 2022. 

Samenvatting Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
en de artikel 20 lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie 
HLTsamen stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
begrotingswijzigingen aan de raad van de deelnemende gemeenten. De raad 
krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de begrotingswijziging naar voren te 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Het college stelt de raad voor een 
zienswijze over de begrotingswijzigingen uit te brengen met een positieve 
strekking. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-277713 - 589988 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen 18 oktober 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 18 oktober 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-246615 - 534711 

Onderwerp Jaarstukken Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 Stichting Economic 
Board Duin- en Bollenstreek. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarrekening en jaarverslag 2021 van 
Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek vast te stellen en deze ter 
kennisname door te sturen naar de raad.  

Samenvatting De Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek legt in haar jaarstukken 
verantwoording af over de besteding van publieke middelen, die de gemeente 
beschikbaar heeft gesteld. De basis voor dit besluit ligt in eerder vastgestelde 
bepalingen en juridische uitgangspunten. Door het aanleveren van de stukken 
wordt aan deze bepalingen voldaan.  
 
Het college neemt kennis van de jaarstukken van de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek en besluit deze ter kennisname door te sturen naar de 
raad. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-268813 - 578580 

Onderwerp Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1.  De ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad een positieve zienswijze geeft 
over de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek.’ 
2.  De begrotingswijziging R4020 vast te stellen. 

Samenvatting De halfjaarcijfers 2022 van de ISD Bollenstreek zijn de reden om de begroting 
ISD Bollenstreek 2022 aan te passen. Een deel van de begrotingswijziging heeft 
te maken met nieuwe taken. Dit zijn de energietoeslag en het leefgeld voor 
Oekraïners. Voor deze taken ontvangt de gemeente nog geld van het Rijk. 
Daarmee kosten deze regelingen de gemeente geen extra geld. Ook is er een 
stijging van de loonkostensubsidie. Hiervoor ontvangt de gemeente ook geld van 
het Rijk. Dit wordt bij de jaarrekening verwerkt. 
 
Het college heeft kennis genomen van de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 
2022-II. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om als 
zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de 
begrotingswijziging 2022-II. En ook de bijbehorende begrotingswijziging 
Teylingen R4020 vast te stellen. Op 13 december 2022 vergadert het Algemeen 
Bestuur ISD Bollenstreek over de begrotingswijziging. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226486 - 588493 



Onderwerp Raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen om:  

1. een voorbereidingskrediet van € 272.090,- ter beschikking te stellen 
voor de Stationslocatie Voorhout en dit bedrag te dekken door dit ten 
laste te brengen van de algemene reserve. 

2. de begrotingswijziging met nummer R4022 vast te stellen waarmee 
het voorbereidingskrediet beschikbaar komt voor de ontwikkellocatie 
Stationslocatie Voorhout.  

Samenvatting De gemeente Teylingen is aan het verkennen hoe woningbouw kan worden 
gerealiseerd op de stationslocatie in Voorhout. In onder andere de structuurvisie 
Teylingen 2030 is de Stationslocatie Voorhout al genoemd als woningbouwlocatie 
voor ongeveer 100 woningen. Er is daarnaast een dringende behoefte aan kleine 
en betaalbare woningen. De gemeente ziet een ontwikkeling van de 
Stationslocatie als een belangrijke kans om invulling te geven aan deze behoefte 
en het centrumgebied van Voorhout af te ronden. 
 
Om de Stationslocatie Voorhout te gaan ontwikkelen, wordt momenteel 
geïnventariseerd welke wensen de gemeente heeft en wat dit kost. Daarnaast 
zal geïnventariseerd worden welke wensen de omgeving heeft. In het bijzonder 
moet aandacht worden besteed aan de ligging nabij de spoorlijn. Op deze 
manier kan een zorgvuldige belangenafweging worden gemaakt. 
 
Het college heeft daarom besloten om de raad voor te stellen een 
voorbereidingskrediet van € 272.090,- ter beschikking te stellen voor de 
Stationslocatie Voorhout en dit bedrag te dekken door dit ten laste te brengen 
van de algemene reserve. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276416 - 588122 

Onderwerp Benoeming lid gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt: 
De heer ir. T. Jütte van Stichting Dorp Stad & Land te Rotterdam voor 4 jaar te 
benoemen als onafhankelijk en deskundig lid in de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk van bouwwerken van 
Teylingen, met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Samenvatting Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, start de gemeente met de 
uitvoering hiervan. Dan vervallen de bestaande adviescommissies Erfgoed 
(Erfgoedcommissie) en Welstand (Commissie Ruimtelijke kwaliteit). De 
gemeente Teylingen start daarom met de nieuwe gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit voor erfgoed Teylingen en de 
gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk van 
bouwwerken van Teylingen. De leden van de oude commissies gaan over naar 
de nieuwe commissies. 
De Erfgoedcommissie adviseert het college onder andere over werkzaamheden 
aan monumenten wannneer hiervoor een vergunning wordt gevraagd. De 
Welstandscommissie adviseert het college onder andere over nieuwbouw- en 
verbouwingswerkzaamheden wanneer hiervoor een vergunning wordt gevraagd. 
 
De heer ir. T. Jütte van de Stichting Dorp Stad & Land te Rotterdam is nu al lid 
van de bestaande erfgoedcommissie. Stichting Dorp Stad & Land stelt voor de 
heer ir. T. Jutte voor 4 jaar ook te benoemen als onafhankelijk en deskundig lid 
in de nieuwe gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk 
van bouwwerken van Teylingen. 
 
De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk van 
bouwwerken van Teylingen bestaat na deze benoeming uit de heer ir. T. Jütte, 
samen met mevrouw ir. K. van de Vrande, mevrouw ir. E.A.J. Boost, mevrouw 
M.M. Franse MSc en de heer ir. G.K. Tegelberg die al in de oude commissie 
benoemd zijn. 
 
Het college heeft besloten het raadsvoorstel Benoeming lid gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276414 - 587460 



Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen Partij voor Teylingen, n.a.v. 
collegebesluit Teylingerlaan 4 in Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 11 oktober 
2022 van de Partij voor Teylingen met betrekking tot het onderwerp 
verzoek voor woningbouw Teylingerlaan 4 in Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting Op 11 oktober 2022 heeft de Partij voor Teylingen schriftelijke raadsvragen aan 
het college gesteld over het onderwerp verzoek voor woningbouw Teylingerlaan 
4 in Voorhout.  
 
Het college heeft besloten om de beantwoording van de raadsvragen vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275441 - 585650 

Onderwerp uitbreiding Emmausschool Voorhout 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad wordt 
voorgesteld om 
1) een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen met ingang van 2023 van € 
50.000 ter dekking van de kosten van de uitwerking van een 
haalbaarheidsonderzoek om te komen tot uitbreiding van De Emmausschool in 
Voorhout.  
2) Een krediet beschikbaar te stellen met ingang van 2023 van € 236.910 voor 
het aanbrengen van een luchtbehandelingskast bij De Emmaus. 
3) de kapitaallasten (€ 15.794) voor de luchtbehandelingskast op te nemen in 
de begroting 2024 en verder en te dekken uit het (algemene) 
begrotingsresultaat  
4) de bijbehorende begrotingswijziging met nr. R 4003 vast te stellen.  
 
  

Samenvatting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de huisvesting in 
het primair onderwijs. De Emmausschool in Voorhout kampt al ruim 5 jaar met 
een capaciteitstekort vanwege de groei van het aantal leerlingen en uitbreiding 
is noodzakelijk. Er zijn op dit moment 2 opties voorzien om deze uitbreiding te 
realiseren. Om te komen tot een uitgewerkt plan wordt een 
haalbaarheidsonderzoek opgesteld. Daarnaast doet de mogelijkheid zich voor 
om De Emmaus te voorzien van een luchtbehandelingskast (LBK) waardoor het 
binnenklimaat op de school verbetert. Hiervoor wordt door het college aan de 
raad voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen met 
ingang van 2023 van € 50.000 ter dekking van de kosten van de uitwerking van 
een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot uitbreiding van De Emmaus in 
Voorhout. Tevens wordt aan de raad voorgesteld om een krediet beschikbaar te 
stellen met ingang van 2023 van € 236.910 voor het aanbrengen van een 
luchtbehandelingskast bij De Emmaus. Dit betreft een hergebruik van een 
luchtbehandelingskast afkomstig van de Andreasschool. Hiervoor de 
kapitaallasten op te nemen in de begroting 2024 en verder en te dekken uit het  
(algemene) begrotingsresultaat. Hiertoe een begrotingswijziging vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-267876 - 581830 

Onderwerp Belastingverordeningen 2023 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt 
voorgesteld vast te stellen:  

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2023; 
2. De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

Teylingen 2023; 
3. De Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023 met bijbehorende 

tarieventabel; 
4. De Verordening rioolheffing Teylingen 2023; 
5. De Verordening precariobelasting Teylingen 2023 met bijbehorende 



tarieventabel; 
6. De Verordening forensenbelasting Teylingen 2023; 
7. De Verordening marktgeld Teylingen 2023; 
8. De Verordening havengeld Teylingen 2023; 
9. De Legesverordening Teylingen 2023 met bijbehorende tarieventabel; 

10. De Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2023; 
11. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 

2023. 

Samenvatting Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen en de daarbij 
behorende tarieven vast. De verordeningen en tarieven voor 2023 zijn in lijn 
met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2023 en de Kadernota 
2023. Het college besluit het voorstel om de belastingverordeningen vast te 
stellen aan de raad voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


