
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 21 september 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-210071 - 470396 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210071 - 470357 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210156 - 469328 

Onderwerp Begrotingswijziging 2021 ISD 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 
2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 
2.    Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
a.    Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 
2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 
b.    Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt 
met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek. 
  

Samenvatting De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft eind augustus 
haar halfjaarcijfers 2021 gepresenteerd. Op basis van deze cijfers berekent de 
ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de verwachte 
resultaten in totaal hoger zijn dan wat in de oorspronkelijke begroting 2021 is 
vastgesteld, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld. 
De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging 2021-I indienen. 
Geadviseerd wordt een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2021-I in 
te dienen. Op 13 december 2021 vergadert het Algemeen Bestuur over de 
begrotingswijziging. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-206210 - 469286 

Onderwerp Actieplan Wonen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Kennis te nemen van het Actieplan Wonen.  
2. Het Actieplan Wonen opiniërend te bespreken in de commissie Ruimte. 
  

Samenvatting De gemeenteraad heeft met de motie ‘Actieplan Wonen’ gevraagd om een 
actieplan wonen. In de motie is gevraagd om in het actieplan wonen aan te 
geven wat er nodig is om voldoende woningen te realiseren, in het bijzonder 
sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. In de beeldvormende 
vergadering van 13 september is een presentatie gegeven over de 
achtergronden van gebiedsontwikkeling en de knelpunten die spelen bij het 
realiseren van voldoende woningen, met name op ruimtelijk en financieel vlak. 
Het bijgevoegde actieplan bevat twee actielijnen waarin is aangegeven hoe er 
gewerkt wordt aan de ambities voor voldoende sociale huur, middeldure huur en 
betaalbare koopwoningen en hoe kan worden omgegaan met deze twee 
knelpunten. 
 
Als sluitstuk van de motie is verzocht om het actieplan wonen opiniërend met de 
commissie Ruimte te bespreken. Zo kan de raad van gedachten wisselen over de 
twee actielijnen. Besloten wordt om aan de raad het actieplan wonen ter 
kennisname en opiniërende bespreking voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210125 - 469280 

Onderwerp Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele neveninkomsten van 
alle leden van het college van Teylingen over het jaar 2020. 

Samenvatting In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van neveninkomsten van 
actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. De manier waarop 
de gegevens over neveninkomsten worden verstrekt door de ambtsdragers, is 
geregeld in het op hen van toepassing zijnde rechtspositiebesluit. Het college 
heeft besloten geen verrekening te laten plaatsvinden, omdat de 
neveninkomsten onder de door het ministerie van BZK bepaalde drempelwaarde 
blijven. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 469234 

Onderwerp Advies PHO Economie en Leefomgeving 22 september 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Economie en Leefomgeving van 22 september 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 22 september 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie 
en Leefomgeving van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda 
staan onder andere de volgende voorstellen: concept-reactie Holland Rijnland op 
provinciaal Regionaal Waterprogramma, planlijst Woningbouw en Monitor 2021 
en het actieprogramma Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2022-2024. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de verschillende 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-141425 - 466291 

Onderwerp Samenwerking Meld Misdaad Anoniem 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een overeenkomst tot samenwerking aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem 
(bijlage 1). 

Samenvatting De gemeente Teylingen werkt samen met haar partners aan het signaleren, 
voorkomen en aanpakken van (georganiseerde, ondermijnende) criminaliteit. 
Een effectieve aanpak begint bij het verkrijgen van zicht op criminaliteit. Het 
aangaan van een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem versterkt de 
bestuurlijke informatiepositie en biedt mogelijk aanknopingspunten voor 
(integraal) optreden. Het college heeft besloten een overeenkomst tot 
samenwerking met Meld Misdaad Anoniem aan te gaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 469143 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 22 september 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen van 22 september 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 22 september 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan 
de volgende voorstellen: de tussenrapportage 2021, een technische aanpassing 
van de jaarrekening 2020 en de nota rechtmatigheid en controleplannen. 
Vooralsnog worden niet meer financiële middelen gevraagd aan de gemeenten. 
Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de verschillende 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205299 - 459808 

Onderwerp Machtiging sluiten overeenkomst in verband met de Wet vereenvoudiging 
beslagvrije voet 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Volmacht te verlenen aan Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase voor het 
aangaan van een overeenkomst met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders 
(SNG), teneinde gebruik te maken van de diensten van SNG en in dat kader 
nadere afspraken te maken. 

Samenvatting Vanaf 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking 
getreden. Op grond van deze wet geldt een verplicht te gebruiken norm voor de 
berekening en vaststelling van de beslagvrije voet bij beslaglegging. De partij 
die beslag legt moet gebruik maken van een rekenmodule. De Stichting Netwerk 
Gerechtsdeurwaarders (SNG) biedt zo'n module aan. Mandaat B.V. h.o.d.n. 
Cannock Chase Public verzorgt de dwanginvordering van de gemeentelijke 
belastingaanslagen. Medewerkers van Mandaat B.V. zijn aangesteld als 
onbezoldigd gemeenteambtenaar en aangewezen als invorderingsmedewerkers 
en belastingdeurwaarders. Om gebruik te kunnen maken van de rekenmodule 
van SNG moet de gemeente volmacht verlenen aan Mandaat B.V. Het college 
besluit deze volmacht te verlenen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


