
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 28 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-21-209433 - 468369 

Onderwerp Ontwikkelingen omroep BO 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief ‘Ontwikkelingen omroep BO’ vast te stellen. 
2. Het benodigde extra bedrag van 10.296,- euro binnen de begroting te vinden. 
Als dit niet lukt het bedrag op te nemen in de eerste voortgangsrapportage 2022 
en in de kadernota 2023. 
 
  

Samenvatting Recent is besloten om het plan voor de federatieve samenwerking tussen 
Omroep BO en RTV Katwijk definitief te annuleren en beide omroepen 
zelfstandig verder te laten gaan. Hiertoe is besloten op verzoek van beide 
omroepbesturen. Omroep BO blijft daarmee de lokale omroep voor Hillegom, 
Lisse, Teylingen en Noordwijk.  Het college heeft besloten de raadsbrief 
ontwikkelingen Omroep BO vast te stellen en het tekort van € 10.296,- 
incidenteel op te voeren voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 en structureel 
voor  de begroting 2023 en verder. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-207981 - 464775 

Onderwerp Oudpapier inzameling Teylingen 2022 e.v. 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde scenariodiscussie 
2. In te stemmen met scenario 4; "Uitbreiden container bestand en verenigingen 
kunnen een papiercontainer adopteren" 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake "raadsbrief oud papier Teylingen" vast te 
stellen 
4. In te stemmen met de afbouwregeling voor de huidige papier inzamelende 
verenigingen 
  

Samenvatting In Teylingen wordt het oud papier mede ingezameld door een vijftal 
verenigingen. Sinds het uitbreken van de corona pandemie is het inzamelen 
door de verenigingen gestaakt en kan enkel nog gebruik gemaakt worden van 
de ondergrondse papiercontainers. 
 
Voor 2022 moet de oud papierinzameling opnieuw worden aanbesteed. In de 
nota scenariodiscussie "oud papierinzameling Teylingen" wordt een viertal 
scenario's beschreven voor de toekomstige inzameling van oud papier. Aan de 
hand van deze scenario's wordt een richting bepaald voor de toekomstige oud 
papierinzameling.  
 
Het college heeft besloten om een scenario verder uit te werken waarbij de 
verenigingen met eigen grond de mogelijkheid krijgen om oud papier op eigen 
terrein in te zamelen. In het geval dat de opbrengsten van het oud papier dan 
lager komen te liggen dan in 2019 is er een afbouwregeling van drie jaar 
vastgesteld.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-171077 - 472017 

Onderwerp Stand van zaken 2021 regionaal-economische samenwerking 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Vast te stellen dat, in geval de overeenkomst exploitatiebijdragen governance 
met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in 2022 niet wordt 
verlengd, een bedrag van maximaal  €59.400,-aan de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek ter beschikking wordt gesteld, ten behoeve van het 
nakomen van (lopende) verplichtingen.  
 
2. De bijgevoegde raadsbrief over de voortzetting van de huidige regionaal-
economische samenwerking Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting Om de huidige economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek te 
kunnen voortzetten, zijn de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bezig 
met het opstellen van een economisch uitvoeringsagenda. Inmiddels zijn 
hiervoor vier gedeelde opgaven benoemd. Deze vier opgaven willen de colleges 
verdere uitwerken tot een regionale uitvoeringsagenda, dat goed aansluit op de 
integrale uitvoeringsprogramma’s van Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland. 
 Omdat deze twee programma’s nog volop in ontwikkeling zijn, is er ervoor 
gekozen om een jaar de tijd te nemen en zal ingezet worden op het verlengen 
van de samenwerking met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 
(hierna: Economic Board) voor diezelfde periode. De Economic Board kan de 
lopende projecten dan zorgvuldig afronden en namens de ‘triple helix’ inbreng 
leveren in het uitvoeringsprogramma. De vijf gemeenten zullen zich in de 
tussentijd tevens beraden op de meest effectieve samenwerkingsvorm na 2022. 
 Voor het voortzetten van de samenwerking na 2021 is een nieuwe 
exploitatieovereenkomst nodig. Hierover volgt in december nog een 
raadsvoorstel. 
 
In geval de samenwerking met de Stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek niet verlengd wordt aan het einde van dit jaar, moeten er er kosten 
gemaakt worden door de Economic Board, waarin na 1 januari niet is voorzien. 
Deze komen uiteindelijk ten laste van de deelnemende gemeenten. Het voorstel 
is om deze kosten ten laste te laten komen van de Algemene reserve. Het 
college heeft besloten om de evt. kosten die ontstaan bij het niet continueren 
van de EBDB als gemeente te dragen. Het college heeft verder besloten om de 
raad te informeren met een raadsbrief. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-207971 - 464753 

Onderwerp Vergoeding OPK-inzameling verenigingen 2021 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het college besluit:  
1. over te gaan tot de gebruikelijke uitkering van een vergoeding voor de 
inzameling van oud papier en karton aan de verenigingen 
2. de als bijlage bijgevoegde beschikkingen tot het vaststellen van een 
incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder d van de Algemene 
wet bestuursrecht, vast te stellen. 

Samenvatting  
Al vele jaren zamelen verenigingen het oud papier en karton in de gemeente in. 
Sinds maart 2020 is ten gevolge van de Corona-crisis de inzameling door 
verenigingen gestaakt en hebben de verenigingen geen oud papier en karton 
ingezameld. In 2020 heeft het college besloten dat de verenigingen een 
incidentele subsidie kunnen aanvragen om dit te compenseren. Voor 2021 wil 
het college de inzamelende verenigingen deze mogelijkheid bieden vanwege 
deze ongewone situatie en het feit dat verenigingen buiten hun schuld om niet 
bij machte zijn de gebruikelijke inzameling te organiseren. 
 
Het college heeft besloten de gebruikelijke uitkering voor oud papier te 
vergoeden aan de verenigingen middels een incidentele subsidie.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-166692 - 467114 

Onderwerp Raadsvoorstel herstelwerkzaamheden waterproblematiek park Molentocht te 
Voorhout 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

 In te stemmen met een gebiedsgerichte aanpak van de 
waterproblematiek in het park Molentocht te Voorhout. 

 Een krediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren 
van de herstelwerkzaamheden met betrekking tot de 
waterproblematiek. 

 Bijgevoegde begrotingswijziging met nr. R4015 vast te stellen. 

 
  

Samenvatting Met dit raadsvoorstel geeft het college inzicht in de aanpak van het 
waterproblematiek in het park Molentocht en vraagt het college aan de raad om 
middels een begrotingswijziging een krediet van € 80.000,- beschikbaar te 
stellen voor het realiseren van de herstelwerkzaamheden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208036 - 466944 

Onderwerp Schriftelijke vragen omgevingsmanagement 

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

Afdeling TM Informatiecentrum 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen die gesteld op 31 augustus 
jl. van de PvdA over omgevingsmanagement en schade aan woningen in de Jan 
Steenlaan in Warmond vast te stellen.  

Samenvatting De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over omgevingsmanagement en de 
schade aan woningen in de Jan Steenlaan in Warmond. Besloten wordt om de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over 
omgevingsmanagement en schade aan woningen in de Jan Steenlaan in 
Warmond vast te stellen en aan te bieden aan de raad.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211250 - 471290 

Onderwerp Programmabegroting 2022-2025 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de begroting Teylingen 2022-2025. 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 zoals opgenomen in 
de financiële begroting. 
3. De voorgenomen investeringen voor het jaar 2022 en de hieraan verbonden 
meerjarige budgetten voor afschrijvingen vast te stellen. 
4. Een incidenteel budget voor verdere implementatie omgevingswet van € 
80.000 in 2022 beschikbaar te stellen. 
5. Een structureel budget voor de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) Jeugd 
van € 145.000 vanaf 2022 beschikbaar te stellen. 
 
 
 
 
  

Samenvatting Het college van Teylingen presenteert de begroting voor de jaren 2022-2025.  
De programmabegroting 2022 is het instrument van de raad om de 
kaderstellende en toezichthoudende taak te kunnen vervullen. Dit is de laatste 
begroting van de lopende raadsperiode. Wanneer we terugkijken op de 
afgelopen drie jaar, concluderen we dat we echt een verschil hebben gemaakt. 
We hebben concrete stappen gezet om te investeren in de toekomst van 
Teylingen.  



Voor volgend jaar is het gelukt de begroting 2022 sluitend te krijgen. Voor de 
jaren erna is de begroting structureel negatief: het zijn financieel onzekere 
tijden. De uitgaven waar we voor komen te staan, zijn moeilijk te voorspellen. 
Ook staat nog niet vast welke inkomsten we kunnen verwachten.  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211162 - 471138 

Onderwerp 2e voortgangsrapportage 2021 Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Voortgangsrapportage 2021 Teylingen. 
2. Het normenkader 2021 vast te stellen. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om: 
 
1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021. 
2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de 
programmabudgetten vast te stellen (- € 2.274.000, zie bijlage A). 
3. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 1). 

Samenvatting De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de beleidsmatige en financiële 
afwijkingen zoals deze eerder door de raad zijn vastgesteld. 
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage 2021 is € 2.274.000 negatief. Het 
saldo van de programmabegroting 2021 komt hiermee uit op € 1.766.000 
negatief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209415 - 470391 

Onderwerp Jaarstukken 2020 Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

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 het jaarverslag 2020 van de 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek; 
2. De raadsbrief over de jaarstukken 2020 van de Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad. 

Samenvatting De stichting Greenport Duin- en Bollenstreek krijgt jaarlijks een bijdrage van de 
vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek voor de uitvoering van haar taken. 
Over de voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd aan de 
gemeenten. Zo ook over het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Deze 
jaarstukken passen binnen de afgesproken kaders. Besloten wordt om kennis te 
nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Stichting Greenport 
Duin- en Bollenstreek en de raadsbrief over de jaarstukken 2020 van de 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen en te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


