
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 25 januari 2022 

 
 

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-22-231517 - 506777 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W d.d. 18 januari 2022. 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW dd. 18 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231517 - 506775 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W d.d. 11 januari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW dd. 11 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221313 - 504192 

Onderwerp Motie 'Onderzoek naar voldoen fairtrade keurmerk bij relaties' 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Onderzoek naar voldoen fairtrade keurmerk relaties' vast te 
stellen. 

Samenvatting Met de motie ‘Onderzoek naar voldoen fairtrade keurmerk relaties’ van 26 
september 2019, is het college gevraagd onderzoek te doen naar fairtrade en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij relaties. Bij subsidierelaties 
en anderszins verbonden partijen van de gemeente, in totaal twaalf partijen, is 
de vraag gesteld op welke wijze deze organisaties voldoen of kunnen voldoen 
aan voorwaarden voor het keurmerk fairtrade of de internationale OESO-
richtlijnen voor MVO. Met de uitvoering van deze motie vraagt de gemeente 
Teylingen, als fairtrade gemeente, aandacht voor fairtrade. Sinds mei 2014 is de 
gemeente Teylingen een ‘fairtrade gemeente’ en neemt vanuit deze rol ook haar 
verantwoordelijkheid.  
In het huidige coalititieakkoord ‘Vitaal Teylingen’ wordt ook de wens 
onderschreven om in de komende raadsperiode een ‘fairtrade gemeente’ te 
blijven. In de raadsbrief staat een samenvatting van het onderzoek naar 
fairtrade en MVO. Het college besluit de raadsbrief 'Onderzoek naar voldoen 
fairtrade keurmerk bij relaties' vast te stellen. 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-225684 - 503966 

Onderwerp Schriftelijke vraag van de CDA fractie betreffende maaibeleid in de gemeente 
Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de op 14 december 2021 door de CDA ingediende 
schriftelijke vragen over groen-/ maaiwerkzaamheden vast te stellen.  

Samenvatting Het college besluit om de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA 
fractie van 14 december 2021 over het maaibeleid in de gemeente Teylingen 
vast te stellen en te sturen aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230316 - 504656 

Onderwerp Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ‘Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit’ 
(bijlage 1a,b) en bijbehorende infographic (bijlage 2) vast te stellen. 
2. De raadsbrief inzake de ‘Tweede voortgangsrapportage Aanpak 
ondermijnende criminaliteit’ vast te stellen (bijlage 3).  
  

Samenvatting Vanaf november 2018 werken we intensief en integraal samen met partners als 
politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel 
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel 
mogelijk te voorkomen.   
 
Met deze tweede voortgangsrapportage schetsen we een beeld van waar we 
staan na drie jaar aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit beeld is positief en 
geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. Een 
toekomstbestendige aanpak vraagt echter wel om het versterken van de 
preventieve aanpak en de verbinding tussen repressie en preventie. Het college 
besluit de tweede voortgangsrapportage, de infographic en de raadsbrief vast te 
stellen en zo kennis te nemen van de voortgang en resultaten van de aanpak. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228603 - 505878 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen D66 betreffende "afval Marius" 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over Afval 
Marius Warmond van 29 december 2021, vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 29 december 2021 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
B&W over het Afval Marius Warmond. Het college besluit de beantwoording vast 
te stellen en te versturen aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221761 - 505790 

Onderwerp Schriftelijke vraag VVD inzake Apollostraat 30 in Sassenheim 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de VVD inzake 
Apollostraat 30 d.d. 18 november 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Het college besluit de beantwoording van de raadsvragen inzake Apollostraat 30 
in Sassenheim d.d. 18 november 2021 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230296 - 504601 

Onderwerp Vaststellen Raadsbrief leerlingenvervoer 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief 'leerlingenvervoer' vast te stellen. 

Samenvatting Binnen het leerlingenvervoer kampen we met serieuze uitdagingen om het 
vervoer voor de Teylingse kinderen goed te organiseren.  
De gehele vervoerssector kampt met personeelstekorten. Dit wordt veroorzaakt 
door een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, quarantaine, ziekte en 
verloop in het personeelsbestand. Dit tekort heeft gevolgen voor de kwaliteit van 
het vervoer. De veranderingen en vertragingen als direct gevolg van het 
personeelstekort geeft onrust bij ouders en kinderen. Dit is te merken in de 
toename van klachten en de berichtgeving in de media. Als opdrachtgever 
nemen we deze signalen serieus. De gemeenten hebben het overleg met de 
vervoerder geïntensiveerd zodat samen naar oplossingen gezocht kan worden. 
Het is echter niet de verwachting dat het chauffeurstekort op korte termijn 
opgelost kan worden. Door de vele veranderingen binnen de routeplanning en 
het aantal chauffeurswisselingen in het van belang dat de communicatie richting 
ouders verbetert wordt. Door de vervoerder worden begin 2022 belangrijke 
verbeteringen in de communicatie doorgevoerd. De effecten hiervan verwachten 
we in het eerste kwartaal 2022 al te kunnen merken. Het belang van het kind 
staat voorop. De vervoerder zet zich met veel zorg in om alle uitdagingen het 
hoofd te blijven bieden en de gemeente blijft er op toe zien dat de gemaakte 
afspraken nagekomen worden. 
Het college heeft een raadsbrief vastgesteld waarmee zij de raad informeert 
over de situatie en acties op het gebied van leerlingenvervoer. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230074 - 504151 

Onderwerp Beëindiging samenwerking Leidse Ommelanden 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De structurele samenwerking binnen de Leidse Ommelanden te beëindigen.  

Samenvatting Het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 is afgerond. Binnen 
dit programma zijn er meerdere projecten tot stand gekomen, zoals de inrichting 
van de Kagerzoom, de fietspaden in de Boterhuispolder en de Passantenhaven 
bij Station Sassenheim. Nu het programma is beëindigd is gewerkt aan een 
nieuw uitvoeringsprogramma. Daarbij is door het college van Teylingen 
geconstateerd dat zij deelneemt aan meerdere regionale samenwerkingen zoals 
het Hollands Utrechts Plassenberaad (HUP), het bestuurlijk overleg Landschap, 
Recreatie, Natuur en Erfgoed Duin- en Bollenstreek (LRNE), het  bestuurlijk 
overleg Natuur, Landschap en Recreatie Holland Rijnland (NLR) en Nationaal 
Park Hollandse Duinen (NPHD). Tussen deze samenwerkingen is veel overlap. 
Geconcludeerd is dat de regionale opgaven voor Teylingen beter en efficiënter 
opgepakt kunnen worden binnen andere verbanden dan de Leidse 
Ommelanden.  Het college heeft besloten de structurele samenwerking binnen 
de Leidse Ommelanden te beëindigen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


