
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 15 maart 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-22-239420 - 520943 

Onderwerp Aanbiedingsbrief Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek aan gedeputeerde 
staten 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de inhoud van de brief aan het college van gedeputeerde 
staten van Zuid-Holland waarbij de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek 
wordt aangeboden. 

Samenvatting De uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek wordt aangeboden aan het college 
van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Dit voorstel behelst de instemming 
van de  begeleidende aanbiedingsbrief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228825 - 502372 

Onderwerp Groenbeheerplan Teylingen 2022-2031 

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

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met het groenbeheerplan Teylingen 2022-2031 in te stemmen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om:  

 Het groenbeheerplan Teylingen 2022-2031 vast te stellen. 
 Investeringskredieten voor de jaren 2023 - 2031 op te nemen in het 

investeringsplan. 
 Af te wijken van het activabeleid door af te schrijven in 30 jaar van 

het investeringskrediet i.p.v. 20 jaar. 

Samenvatting De kwaliteit van het openbaar groen in Teylingen is van een hoge kwaliteit. En 
dat moet zo blijven, blijkt uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 dat 
het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.  
 
Als gemeente hebben we ruim 15.500 bomen en meer dan 140 ha aan openbaar 
groen wat zorgt voor een groene en aantrekkelijke leefomgeving. Het openbaar 
groen van Teylingen is over het algemeen van een hoog niveau. Teylingen is 
met recht een groene gemeente, in het hart van de Bollenstreek. Die kwaliteit is 
de optelsom van de ontwikkeling van de drie kernen met een eigen gezicht, en 
van inrichting en beheer dat erop gericht is een aantrekkelijke groene omgeving 
te zijn. Een aantrekkelijke groene en goed verzorgde buitenruimte levert veel 
waardering op. De ambitie voor de komende jaren is dan ook de groene 
buitenruimte op niveau te houden en waar mogelijk verbeteren zodat het in 
Teylingen goed wonen en werken is. Dit groenbeheerplan moet zorgen voor 
realisatie van deze ambitie. 
 
Het college stemt in met het Groenbeheerplan en legt dit voor besluitvorming 
voor aan de raad. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-236424 - 520219 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen D66 betreffende "consequenties inzamelsysteem 
blikjes met statiegeld buiten" 

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

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over met 
betrekking tot de consequenties inzamelsysteem blikjes met statiegeld buiten 
van 21 februari 2022, vast te stellen. 

Samenvatting Op 21 februari 2022 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
B&W over de consequenties inzamelsysteem blikjes met statiegeld buiten voor 
de gemeente. Het college besluit de beantwoording vast te stellen . 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235710 - 519788 

Onderwerp vaststellen beantwoording vragen PvdA inzake handhaving CTB 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie van 16 
februari 2022 inzake 'brute handhaving sluitingstijden horeca onder 
Coronabeperkingen' vast te stellen. 

Samenvatting De PvdA fractie heeft op 16 februari 2022 schriftelijke vragen gesteld over 'brute 
handhaving sluitingstijdenhoreca onder Coronabeperkingen'. Het college besluit 
om de beantwoording van de schriftelijke vragen vast te stellen en deze aan de 
raad te sturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-238956 - 519754 

Onderwerp Mayors for Peace 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het voornemen uit te spreken om in te stemmen met het verzoek 
van de Nederlandse sectie van Mayors for Peace om de burgemeester 
lid te laten worden van de internationale organisatie Mayors for Peace. 

2. dit voornemen voor te leggen aan het presidium. 

Samenvatting De voorzitter van de Nederlandse sectie van Mayors for Peace heeft in de brief 
van 3 maart 2022 burgemeesters in Nederland die nog niet zijn aangesloten bij 
"Mayors for Peace" verzocht te overwegen lid te worden van de internationale 
organisatie Mayors for Peace. Het doel van Mayors for Peace is streven naar 
vreedzame internationale coöperatie, door kernwapens de wereld uit te krijgen 
en zolang dat nog niet gelukt is, het gebruik daarvan te allen tijde te 
voorkomen. De organisatie is opgericht door de toenmalige burgemeester van 
Hiroshima, Japan, de stad waar de allereerste kernbom tot ontploffing is 
gebracht. Onze burgemeester staat positief tegenover de uitnodiging en het 
lidmaatschap.  De meeste burgemeesters zijn dat op persoonlijke titel, maar in 
steeds meer gevallen is de burgemeester lid namens of met instemming van de 
gemeenteraad. Het college besluit in te stemmen met het voornemen om het 
lidmaatschap van de burgemeester voor te leggen aan het presidium. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-238880 - 519623 

Onderwerp Kadernota 2023 HLTsamen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 HLTsamen en deze 
opiniërend in het college te bespreken; 

2. De gemeentesecretaris te mandateren om de reactie van het college 



in te brengen in de voorbereiding van de begroting 2023 HLTsamen. 

Samenvatting Het college heeft de kadernota opiniërend besproken en geeft haar feedback 
mee aan de gemeentesecretaris ten behoeve van het opstellen van de begroting 
2023 HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-238397 - 519454 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Teylingen van 8 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen van 8 maart 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236911 - 516217 

Onderwerp Bestuursopdracht onderzoek samenwerking belastingen (stop) 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het stoppen van het project onderzoek 
samenwerking belastingen met Gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek en Kennemerland Zuid GBKZ; 

2. de raadsbrief Stopzetten onderzoek samenwerking belastingen met 
GBKZ vast te stellen. 

Samenvatting Het onderzoek naar samenwerking tussen de twee samenwerkingsverbanden op 
het gebied van belastingen, Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek (gemeenten 
Lisse, Noordwijk en Teylingen) en Gemeentelijke Belastingen Kennemerland 
Zuid (gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, hierna GBKZ), wordt 
stop gezet. GBKZ heeft aangegeven het onderzoek niet voort te willen zetten. 
Het college heeft hiervan kennisgenomen en heeft besloten de raad hierover te 
informeren.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236032 - 518363 

Onderwerp CDA-raadsvragen pilot boa's 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA d.d. 17 februari 
2022, over de beschikbaarheid van Teylingen voor deelname aan een pilot met 
betrekking tot het inzetten van boa's als verkeershandhavers vast te stellen en 
aan de raad te sturen. 

Samenvatting Het CDA heeft op 17 februari 2022 schriftelijke vragen gesteld over 
de beschikbaarheid van Teylingen voor deelname aan een pilot met betrekking 
tot het inzetten van boa's als verkeershandhavers. Het college heeft besloten de 
beantwoording van de schriftelijke vragen vast te stellen en deze aan de raad te 
sturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237575 - 517333 

Onderwerp Salarislasten Voor Ieder 1/ decembercirculaire 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Extra subsidie te verlenen van € 60.374,-  in 2022 aan Voor ieder 1, door 
inzet van de middelen uit de decembercirculaire 2021;  
2. De financiële consequenties mee te nemen in de 1e voortgangsrapportage 
2022 en Kadernota 2023.  

Samenvatting Voor ieder 1 heeft voor 2022 € 60.374,- minder subsidie gekregen dan zij 
aangevraagd hebben. Dit heeft voor hen gevolgen. Als de subsidie niet 
opgehoogd wordt, zijn zij genoodzaakt personele contracten niet te verlengen. 
In de decembercirculaire zitten middelen voor de salariskosten Wmo en 
Jeugdhulp waarmee de subsidie aan Voor Ieder 1 opgehoogd kan worden. De 
decembercirculaire informeert gemeenten over de hoogte en verdeling van geld 
dat de gemeente ontvangt. Het college besluit extra subsidie te verlenen 
van € 60.374,-  in 2022 aan Voor ieder 1, door inzet van de middelen uit de 
decembercirculaire 2021 en de financiële consequenties mee te nemen in de 
1e voortgangsrapportage 2022 en Kadernota 2023.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237725 - 517701 

Onderwerp Beantwoorden raadsvragen Afspraken en reactietijd rondom vragen van 
inwoners 

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

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen, die gesteld zijn op 21 
februari jl. van Trilokaal over afspraken en reactietijd rondom vragen van 
inwoners, vast te stellen.  

Samenvatting Trilokaal heeft op 21 februari 2022 schriftelijke vragen gesteld over afspraken en 
reactietijd rondom vragen van inwoners. Besloten wordt om de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van Trilokaal over afspraken en 
reactietijd rondom vragen van inwoners vast te stellen en aan te bieden aan de 
raad.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235643 - 514053 

Onderwerp Vaststellen gewijzigde verordening precario 2021 Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om:   

1. Onderdeel 2.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening 
precariobelasting Teylingen 2021 te laten vervallen. 

Samenvatting De coronacrisis treft de horecaondernemers in Teylingen hard. Om de 
horecaondernemers tegemoet te komen stellen we voor over het jaar 2021 geen 
precariobelasting te heffen voor terrassen. Het college besluit om aan de raad 
voor stellen om onderdeel 2.1 van de tarieventabel behorende bij de 
Verordening precariobelasting Teylingen 2021 in te trekken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


