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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. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-275283 - 585614 

Onderwerp Raadsbrief Evaluatie ISG 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    De raadsbrief inzake de Evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport (ISG) 2016 vast te stellen.  

Samenvatting In de Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Ruimte Duin- en 
Bollenstreek is de evaluatie en actualisatie van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) naar een Duurzame Greenport opgenomen als 
topprioriteit. Er is een bestuurlijke opdracht opgesteld voor een gezamenlijke 
evaluatie van de ISG 2016. In deze evaluatie worden de doelen en instrumenten 
van de ISG onderzocht.  
 
Op 5 juli jl. is de gemeenteraad door een raadsbrief geïnformeerd over de 
bestuurlijke opdracht voor de Evaluatie van de ISG 2016. In de raadsbrief is 
aangegeven dat de raad na de zomer meer informatie zou krijgen over de 
aanpak, het proces en de betrokkenheid van verschillende partijen bij de 
evaluatie. Bureau Wing uit Wageningen is inmiddels van start gegaan met het 
uitvoeren van een beleidsanalyse, een landschapsanalyse en het uitzetten van 
een online enquête voor raadsleden en stakeholders. In het najaar volgen 
interviews en werksessies met verschillende partijen. 
 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de raad ter informatie 
aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276252 - 587225 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 11 oktober 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW  Teylingen van 11 oktober 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275201 - 585249 

Onderwerp Rapportage project sturing en samenwerking GR KDB - Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijze op het projectplan Sturing en Samenwerking GR KDB 2022 en 
Toelichting Inrichting Governance vast te stellen. 



Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek heeft opdracht gegeven voor het project Sturing en Samenwerking 
GR KDB 2022. Doel van het project is het optimaliseren van de samenwerking 
tussen deelnemende gemeenten en uitvoeringsorganisatie Provalu en de 
doorontwikkeling van Provalu van een voormalig SW-bedrijf naar een 
toekomstbestendig Sociaal ontwikkelbedrijf. Provalu helpt in de Duin- en 
Bollenstreek mensen op weg, die moeite hebben om zelfstandig een plek op de 
arbeidsmarkt te vinden. 
Het college heeft haar zienswijze op het projectplan vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272991 - 581521 

Onderwerp Collegewerkprogramma Teylingen 2023 

Portefeuillehouder Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het collegewerkprogramma "Samen maken wij Teylingen 2023" vast te 
stellen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

 Kennis te nemen van het collegewerkprogramma "Samen maken wij 
Teylingen 2023". 

 Akkoord te gaan met het voorstel om € 500.000 te reserveren in de 
programmabegroting voor de realisatie van het 
collegewerkprogramma 2023. 

Samenvatting In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad de ambities vastgelegd in het 
raadsprogramma "Samen maken wij Teylingen 2022-2026".  
Het collegewerkprogramma is de vertaalslag van de maatschappelijke opgaven 
vanuit het raadsprogramma naar activiteiten voor het college.  
Vanwege huidige maatschappelijke ontwikkelingen die zich in een hoog tempo 
op elkaar stapelen, is er in dit collegewerkprogramma gekozen voor een fasering 
waarbij we nu de prioriteiten voor 2023 opnemen. 
 
Het college heeft besloten het collegewerkprogramma vast te stellen, aan de 
gemeenteraad te sturen en voor de uitvoering van het collegewerkprogramma 
500.000 euro te vragen aan de gemeenteraad. 
  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


