
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 12 juli 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. Biesbroek, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-255930 - 559652 

Onderwerp Antwoord raadsvragen Oranje Nassaulaan 22 Warmond 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van Progressief Teylingen, d.d. 10 
juni 2022 met betrekking tot de bouwwerkzaamheden en (parkeer)overlast aan 
de Oranje Nassaulaan 22-24 te Warmond, vast te stellen. 

Samenvatting Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van Progressief Teylingen, d.d. 10 
juni 2022 met betrekking tot de bouwwerkzaamheden en (parkeer)overlast aan 
de Oranje Nassaulaan 22-24 te Warmond.  
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van Progressief 
Teylingen, d.d. 10 juni 2022 met betrekking tot de bouwwerkzaamheden en 
(parkeer)overlast aan de Oranje Nassaulaan 22-24 te Warmond, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-261075 - 560660 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen 5 juli 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst B&W Teylingen van 5 juli 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-257479 - 554430 

Onderwerp Aantrekken kwartiermaker uitvoeringsprogramma Duin en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De opdrachtomschrijving voor de Kwartiermaker 
uitvoeringsprogramma Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

2. Opdracht te geven om (via Europese aanbesteding / dynamisch 
aankoop systeem Katwijk) een kwartiermaker aan te stellen voor een 
periode van een jaar, met de mogelijkheid van een half jaar uitloop.  

3. De benodigde fondsen van € 20.000 (incidenteel) per gemeente 
(regionaal totaal € 100.000) hiervoor beschikbaar te stellen, deze te 
dekken uit het begrotingssaldo en te verwerken in de 2e 
voortgangsrapportage 2022. 

4. Strategen Duin- en Bollenstreek de opdracht te geven om met de 
provincie afspraken te maken over hun bijdrage aan de financiering 
van de kwartiermaker à € 100.000. 

5. HLT Samen de opdracht te geven om de fondsen voor de 
kwartiermaker en de bureaukosten te beheren. 



Samenvatting De colleges van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek stelden onlangs 
de Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek vast. 
De Uitvoeringsagenda gaat over de zes economische topprioriteiten waarop de 
Duin- en Bollenstreek gemeenten willen samenwerken. Om de uitvoering focus 
te geven, wordt een kwartiermaker aangesteld voor de duur van maximaal 
anderhalf jaar. De kwartiermaker gaat met vier opgaven aan de slag: 
'Netwerken en verbinden', 'Gezonder, vitale en energieke regio', 'Duurzame 
Greenport, bollenteelt en -toerisme', en 'Goed wonen en werken'. De 
functiezwaarte van een kwartiermaker wordt ingeschat op het niveau van een 
gemeentesecretaris. Om een kwartiermaker aan te stellen start een 
aanbesteding volgens de lokale procedures, waarbij iedere gemeenten €20.000 
beschikbaar stelt en een bijdrage van de provincie te vragen dit bedrag te 
verdubbelen. Hierbij is ook rekening gehouden met de kosten die de 
kwartiermaker moet maken om de opdracht uit te voeren, zoals 
communicatiebudget, vergaderlocaties, en ict. De ambtelijke werkorganisatie 
HLT-samen is penvoerder. 
 
Het college besluit de opdrachtomschrijving voor de Kwartiermaker 
Uitvoeringsprogramma Duin- en Bollenstreek vast te stellen, opdracht te geven 
om (via Europese aanbesteding / dynamisch aankoop systeem Katwijk) een 
kwartiermaker aan te stellen voor een periode van een jaar, met de 
mogelijkheid van een half jaar uitloop, de benodigde fondsen van € 20.000 
(incidenteel) per gemeente (regionaal totaal € 100.000) hiervoor beschikbaar te 
stellen, deze te dekken uit het saldo baten en lasten van de 2e 
bestuursrapportage 2022, de strategen Duin- en Bollenstreek de opdracht te 
geven om met de provincie afspraken te maken over hun bijdrage aan de 
financiering van de kwartiermaker à € 100.000. Daarnaast besluit het 
college HLT Samen de opdracht te geven om de fondsen voor de kwartiermaker 
en de bureaukosten te beheren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260586 - 559879 

Onderwerp Vervolgtraject Economische Samenwerking 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 rapportage Advies Uitvoeringsprogramma en 
Organisatie Duin- en Bollenstreek 2023-2026, versie 1.1 
2. Om te kiezen in het vervolgtraject (raadsbesluit) voor een triple helix 
organisatie om een deel van het uitvoeringsprogramma uit te voeren. Dit zal in 
samenspraak gaan met onze stakeholders. Tevens zal het aanbestedingstraject 
worden opgestart voor het uitzetten van opdracht voor een triple helix 
organisatie. 
3. Opdracht te geven een raadsvoorstel te schrijven waarin het 
uitvoeringsprogramma en uitvoeringsbudget samenkomen. 

Samenvatting Voor u ligt het Advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie Duin- en 
Bollenstreek 2023-2026. In dit rapport is beschreven op welke doelen de Duin- 
en Bollenstreek de komende jaren inzet, en wordt een voorstel gedaan voor een 
effectieve organisatievorm om tot deze doelen te komen. De deelnemende 
gemeenten maken in dit collegevoorstel een eerste stap voor het vervolgtraject 
van de economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek.  
 
Het college neemt kennis van de rapportage uitvoeringprogramma en 
organisatie economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026. Het college kiest in het 
vervolgtraject (raadsbesluit) voor een triple helix organisatie, - een 
samenwerkingsmodel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, - om 
een deel van het uitvoeringsprogramma uit te voeren. Dit zal in samenspraak 
gaan met onze stakeholders. Tevens zal het aanbestedingstraject worden 
opgestart voor het uitzetten van opdracht voor een triple helix organisatie.  
Het college geeft de opdracht een raadsvoorstel te schrijven waarin het 
uitvoeringprogramma en uitvoeringsbudget samenkomen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258155 - 556067 

Onderwerp Verordening materiële financiële gelijkstelling bijlage Voorziening voor 
verbetering van het binnenklimaat in scholen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1.  de voorziening "voorziening voor verbetering van het binnenklimaat in 
scholen" als bijlage III bij de Verordening materiele financiële gelijkstelling 



besluit onderwijs gemeente Teylingen 2007 vast te stellen 
 
  

Samenvatting Ten behoeve van het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande 
schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs heeft het rijk de regeling 
"Specifieke uitkering ventilatie in scholen" (SUVIS) opengesteld. Het rijk 
bekostigt maximaal 30% van de totale ingediende kosten en vanuit de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting dienen 
schoolbesturen en gemeenten samen afspraken te maken over de overige 70%. 
De gemeente Teylingen en schoolbesturen hebben afgesproken ieder 50% van 
de overige 70% van de ingediende kosten te financieren. 
Om de toegezegde financiële middelen te kunnen uitkeren aan de 
schoolbesturen is een rechtsgrond nodig. De Verordening materiele financiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente 
Teylingen 2007 voorziet hierin. Met deze verordening kan de gemeente als 
lokale overheid besluiten niet wettelijke aanvullende middelen voor het 
onderwijs beschikbaar te 
stellen. Scholen die in gelijke omstandigheden verkeren kunnen dan een 
aanvraag indienen en aanvullende bekostiging ontvangen op grond van dezelfde 
voorwaarden. 
Het college heeft besloten de voorziening "voorziening voor verbetering van het 
binnenklimaat in scholen" als bijlage III bij de Verordening materiele financiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007 vast te stellen. 
 
   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256148 - 558278 

Onderwerp Financiële toelage ontheemden Oekraïne GOO & POO 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het burgemeester besluit 1. De Beleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen vast te stellen. 
2. Het Mandaatbesluit verlening financiële toelage ontheemden Oekraïne vast te 
stellen. 

Inleiding In de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid (J&V) en de 
Staatssecretaris van J&V van 1 april 2022, nummer 3936963, is bepaald dat de 
burgemeester maandelijks een financiële toelage verstrekt aan ontheemden die 
in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en de Particuliere Opvang 
Oekraïners (POO) verblijven. De financiële toelage dient maandelijks op de 
eerste van de maand op een door de burgemeester vastgestelde plaats aan 
ontheemden ter beschikking worden gesteld. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247688 - 548522 

Onderwerp Terugblik Coronacrisis 2020-2022 gemeente Teylingen (bestuurlijk 
verantwoording) 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het burgemeester besluit 1. De bijgevoegde rapportage 'Terugblik Coronacrisis 2020-2022 gemeente 
Teylingen' vast te stellen. 
2. De rapportage ter kennisname te brengen van de raad. 

Inleiding Nu de Coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt en de druk op de 
ziekenhuizen (vooralsnog) beperkt is, breekt de Nafase aan. De Nafase is de 
laatste formele stap in de crisisbeheersing en richt zich op het terugbrengen van 
de omstandigheden tot een acceptabele situatie zodanig dat het voor de 
inwoners, ondernemers en instellingen binnen onze gemeente en de 
gemeentelijke organisatie mogelijk is om zonder aanvullende zorg de dagelijkse 
gang van zaken weer op te pakken. Een van de onderdelen van de Nafase 
betreft het afleggen van verantwoording over het bestuurlijk handelen 
gedurende de crisis. Artikel 58S uit de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 zegt 
hier het volgende over: "De burgemeester is aan de gemeenteraad 
verantwoording schuldig over het door hem krachtens dit hoofdstuk gevoerde 
bestuur en waarborgt de betrokkenheid van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders bij dat bestuur". In de afgelopen periode heb ik de 
raad en ook het college op regelmatige basis geïnformeerd over de wijze waarop 
we als gemeente invulling gegeven hebben aan de bestrijding van de 
Coronacrisis. De nu voorliggende rapportage sluit aan op deze eerdere vormen 
van verantwoording en vormt het afsluitende document. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247688 - 536713 

Onderwerp Vaststellen rapportage nafase corona Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'Rapportage Nafase Coronacrisis 2020-2022 HLTsamen' inclusief de hierin 
opgenomen actiepunten voor de onderscheiden deelgebieden vast te stellen. 
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak aangaande de zogenaamde 
'waakvlam-organisatie' Corona. 
3. Kennis te nemen van de verantwoording zoals opgesteld voor de 
toekenningen in het kader van de CTB-regeling. 

Samenvatting De afgelopen twee jaar heeft in het teken gestaan van de bestrijding van de 
Coronapandemie. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de (regionale) 
crisisstructuur. Nu de vaccinatiegraad voldoende hoog is en de gezondheidscrisis 
langzaam tot een einde lijkt te komen, breekt de Nafase aan. De Nafase is de 
laatste formele stap in de crisisbeheersing en richt zich op het terugbrengen van 
de omstandigheden tot een acceptabele situatie zodanig dat het voor de 
inwoners, ondernemers en instellingen binnen onze gemeente en de 
gemeentelijke organisatie mogelijk is om zonder aanvullende zorg de dagelijkse 
gang van zaken weer op te pakken. 
 
De Nafase omvat een aantal deelgebieden, waaronder bijvoorbeeld 
rouwverwerking & herdenking, nazorg aan de eigen organisatie, de juridische en 
financiele afwikkeling en een informatie- en adviespunt. Voor ieder deelgebied is 
nagegaan welke acties eventueel nog nodig zijn om tot een afsluiting te kunnen 
komen, wie hiervan de eigenaar is, welke planning we aanhouden en welke 
kosten hier eventueel mee gemoeid zijn. Voor het merendeel van de 
deelgebieden geldt dat gedurende de crisisperiode al veel werkzaamheden 
ondergebracht zijn in de reguliere organisatie en zodoende al opgepakt en 
belegd zijn. Dit vanwege de lange 'warme fase' waarmee we te maken hebben 
gehad. 
 
Voor een tweetal onderwerpen geldt dat gedurende de Coronacrisis keuzes zijn 
gemaakt die nu, nu de crisis over zijn hoogtepunt heen lijkt en de 
crisiswetgeving zoals vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 niet 
langer rechtsgeldig is, heroverwogen moeten worden. Om die reden zijn ten 
aanzien van de verruimingen van de terrassen en de winkelsluitingstijden 
adviezen opgenomen die recentelijk besproken zijn in het 
portefeuillehoudersoverleg Economie en die vanuit de lijnorganisatie verder 
opgepakt zullen worden. 
 
In de afgelopen periode hebben we gewerkt volgens een bepaalde 
crisisstructuur. Nu deze is afgeschaald, is het zaak alert te blijven en voorbereid 
te zijn mocht het nodig blijken de crisisorganisatie toch weer snel op te schalen. 
Hiervoor wordt de zogenaamde 'waakvlam-organisatie' Corona voorgesteld. 
 
Tot slot wordt in de rapportage een overzicht gegeven van de mate waarin in de 
gemeenten Lisse en Teylingen gebruik is gemaakt van de Rijksregeling rond de 
kosten verbonden aan de handhaving van het Corona Toegangsbewijs (CTB). 
 
Het college besluit de 'Rapportage Nafase Coronacrisis 2020-2022 HLTsamen' 
inclusief de hierin opgenomen actiepunten voor de onderscheiden deelgebieden 
vast te stellen, in te stemmen met de voorgestelde aanpak aangaande de 
zogenaamde 'waakvlam-organisatie' Corona en kennis te nemen van de 
verantwoording zoals opgesteld voor de toekenningen in het kader van de CTB-
regeling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260059 - 558941 

Onderwerp Uitvoeringsagenda DBS en uitvoeringsagenda economie 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief "Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek en het 
uitvoeringsprogramma economie" vast te stellen. 

Samenvatting Het regionale bestuurlijk overleg economie heeft afgesproken de gemeenteraden 
te informeren over de stand van zaken rondom voortgang van de 
uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek en de integratie daarin van het 
uitvoeringsprogramma economie. Het college besluit de raadsbrief 



"Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek en het uitvoeringsprogramma 
economie" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-216206 - 558817 

Onderwerp Vaststelling beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Nota beantwoording zienswijzen beleidsregel “Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek” vast te stellen. 
 
2. De wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze 
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek”, met in 
achtneming van de Nota beantwoording zienswijzen, vast te stellen. 
 
3. De vaststelling van de beleidsregel bekend te maken. 
 
4. De raadsbrief 'Wijziging beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden 
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' vast te stellen. 
 
  

Samenvatting In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de 
beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding 
van de beleidsregel zijn bij de afzonderlijke bollenstreekgemeenten diverse 
verzoeken binnengekomen, welke betrekking hadden op de huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn. Dergelijke 
verzoeken passen in de regel niet binnen het bereik van de nu vigerende 
beleidsregel. Ook is het significante tekort aan adequate logiesvoorzieningen 
voor tijdelijke arbeidsmigranten vanuit deze sector meermaals benadrukt. Het 
Bestuurlijk Overleg Ruimte van de Greenportgemeenten heeft daarom opdracht 
gegeven om de regels rondom huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie 
waar zij ook werkzaam zijn te evalueren en aan de hand van praktijkervaring bij 
te stellen. Ook is opdracht gegeven een aantal technische wijzigingen door te 
voeren in de beleidsregel, onder andere ten aanzien van het aspect 
brandveiligheid en communicatie.  
 
Besloten wordt om de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 
Daarnaast wordt besloten om de wijziging van de beleidsregel "Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek”, met in achtneming van de Nota beantwoording zienswijzen, vast 
te stellen. Tevens wordt besloten om de vaststelling van de beleidsregel bekend 
te maken. Ook wordt besloten om de raadsbrief beleidsregel "Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
bollenstreek" vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259781 - 558616 

Onderwerp Benoeming bestuur GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    De portefeuillehouder Jeugd, Elsbeth Koek, namens de gemeente Teylingen 
aan te wijzen als bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland 
Rijnland voor de huidige zittingsperiode; 
2.    De portefeuillehouder Marlies Volten, namens de gemeente Teylingen aan 
te wijzen als plaatsvervangend bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland voor de huidige zittingsperiode. 
  

Samenvatting De GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft tot taak de jeugdhulp in de 
regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. De uitvoering van deze 
taken draagt bij aan het voorzien van goede en betaalbare jeugdhulp voor de 
jeugdigen die dit het meest nodig hebben. De te benoemen bestuurders hebben 
tot taak toe te zien op het goed functioneren van de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland. Het college van B&W heeft besloten om Elsbeth Koek en 
Marlies Volten voor te dragen als bestuurslid respectievelijk plaatsvervangend 
bestuurslid van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259072 - 557266 

Onderwerp Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Voorgesteld wordt om de verdeling van werkzaamheden 
(portefeuilleverdeling) binnen het college vast te stellen 
overeenkomstig de in dit voorstel opgenomen verdeling en ten 
aanzien van de ruïne van Teylingen staande de vergadering de 
portefeuille te beleggen bij een lid van het college. 

2. Bij de behandeling van dit voorstel per portefeuille te voorzien in een 
vervangingsregeling; 

3. Bij de behandeling van dit voorstel een rangvolgorde te bepalen met 
betrekking tot de invulling van de rol van loco-burgemeester 

4. Bijgevoegde raadsbrief (nader aan te vullen met de 
vervangingsregeling en het loco-burgemeesterschap) vast te stellen 
waardoor de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de binnen het 
college afgesproken portefeuilleverdeling. 

Samenvatting Tijdens de collegevergadering van 12 juli 2022, de eerste vergadering na 
benoeming van de wethouders door de gemeenteraad op 7 juli 2022 
(constituerend beraad) heeft het college van burgemeester en wethouders in de 
nieuwe samenstelling afspraken gemaakt over de onderlinge 
portefeuilleverdeling.  
Besloten is om de verdeling van werkzaamheden (portefeuilleverdeling) binnen 
het college vast te stellen overeenkomstig de in dit voorstel opgenomen 
verdeling en ten aanzien van de ruïne van Teylingen staande de vergadering de 
portefeuille te beleggen bij een lid van het college, bij de behandeling van dit 
voorstel per portefeuille te voorzien in een vervangingsregeling, bij de 
behandeling van dit voorstel een rangvolgorde te bepalen met betrekking tot de 
invulling van de rol van loco-burgemeester en de raadsbrief daaromtrent vast te 
stellen waardoor de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de binnen het 
college afgesproken portefeuilleverdeling.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258875 - 556917 

Onderwerp Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen 
voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake dit jaarverslag vast te stellen. 
3. Dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale ombudsman te sturen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen 
(Commissie BK) is ontvangen. Dit jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2021 en aanbevelingen doet. Het 
college besluit het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente 
Teylingen voor kennisgeving aan te nemen, tevens de raadsbrief inzake dit 
jaarverslag vast te stellen en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale 
ombudsman te sturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258137 - 555763 

Onderwerp Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten Teylingen tot en met juni 2022 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de 'Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met juni 2022' vast te 
stellen. 
2. de bijgevoegde raadsbrief met bijlage inzake 'Voortgangsinformatie 
ruimtelijke projecten tot en met juni 2022' vast te stellen. 

Samenvatting Teylingen is een gemeente met veel projecten, in verschillende vormen en 



maten. In de 'Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met juni 2022' 
geeft een beeld van de laatste stand van zaken van de majeure projecten. Drie 
keer per jaar biedt het college een overzicht van de projecten in Teylingen aan 
aan de gemeenteraad. Besloten wordt om de 'Voortgangsinformatie ruimtelijke 
projecten tot en met juni 2022' vast te stellen en deze ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-257595 - 554775 

Onderwerp Aanwijzing plaatsvervangend secretarissen commissie bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De volgende personen aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten: 
- mevrouw mr. A.M.M. Stevens 
- mevrouw mr. J. dos Santos-Pareira Silva 
- mevrouw mr. A.M.P. van Alphen 
  

Samenvatting De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raad en de 
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. Deze commissie wordt 
ondersteund door de ambtelijk secretaris en zijn plaatsvervangers. Om de 
continuïteit van de werkzaamheden van het secretariaat van de commissie 
bezwaren en klachten te waarborgen is ervoor gekozen om naast de vaste 
bezetting gebruik te gaan maken van een flexibele schil. Daartoe besluit het 
college om mevrouw mr. A.M.M. Stevens, mevrouw mr. J. dos Santos-Pareira 
Silva en mevrouw mr. A.M.P. van Alphen aan te wijzen als plaatsvervangend 
secretaris van de commissie bezwaren en klachten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


