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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-21-176780 - 431860 

Onderwerp Schriftelijke vragen Risicoprofielen en online monitoren van inwoners 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de Schriftelijke vragen 
Risicoprofielen en online monitoren van inwoners. 

Samenvatting Het CDA heeft naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 18 mei 
schriftelijke vragen gesteld over Risicoprofielen en online monitoren van 
inwoners. Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen vast 
te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173221 - 414420 

Onderwerp Projectplan Omgevingsvisie Teylingen 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het starten van het proces voor het opstellen van een 
omgevingsvisie, gericht op het opstellen van een definitief projectplan. 
2. Het college kennis te laten nemen van bijgaande raadsmemo. 

Samenvatting De aanleiding voor het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente 
Teylingen is gelegen in de op handen zijnde stelselwijziging in het ruimtelijk 
domein: de komst van de Omgevingswet. Naar verwachting wordt de 
Omgevingswet op 1 juli 2022 ingevoerd. De Omgevingswet verplicht alle 
gemeenten tot het opstellen van één Omgevingsvisie.  
 
De Omgevingsvisie vormt een beschrijving van de toekomstige strategische 
keuzes voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. In een 
Omgevingsvisie dienen op hoofdlijnen zowel de voorgenomen ontwikkelingen 
alsook het bestaande gebruik en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te 
worden beschreven. Met een Omgevingsvisie bepaalt de gemeente de koersen 
en doelstellingen voor een gezet punt in de toekomst.  
 
Het nu voorliggende concept projectplan Omgevingsvisie Teylingen 2040 
beschrijft op hoofdlijnen de kaders en randvoorwaarden van het proces om te 
komen tot een vastgestelde omgevingsvisie en vormt tevens het plan van 
aanpak op hoofdlijnen voor dit proces. 
 
Besloten wordt om in te stemmen met het starten van het proces voor het 
opstellen van een omgevingsvisie, gericht op het opstellen van een definitief 
projectplan. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-194453 - 440148 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 juni 2021 

Portefeuillehouder  



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178711 - 431223 

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst CmK 2021-2024 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De samenwerkingsovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente Teylingen neemt deel aan het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK) 2021-2024. Voor de basisschoolleerlingen in Teylingen betekent 
dit goede cultuureducatie, waarbij de leerlingen de kans krijgen om actief, 
creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Voor de uitvoering van het 
programma CmK vraagt Kunstgebouw (Provinciale organisatie voor 
cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland) voor de deelnemende 
gemeenten in de regio Holland Rijnland jaarlijks subsidie aan bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP). Voor de uitvoering van het programma CmK en de 
subsidieaanvraag heeft Kunstgebouw een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld, waarin de afspraken staan tussen Kunstgebouw en de gemeente 
Teylingen. Het college van Teylingen besluit om de samenwerkingsovereenkomst 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


