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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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-175965 - 533416 

Onderwerp Gedeeltelijk opheffen geheimhouding Oplegnotitie gebiedsvisie Nieuw Boekhorst 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De geheimhouding op de Oplegnotitie Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst d.d. 24 
maart 2022 zoals die is opgelegd bij besluit van 5 april 2022 gedeeltelijk op te 
heffen, waardoor de Oplegnotitie gesplitst wordt in een openbaar deel en een 
geheim deel 
2. Beslispunten 1 en 2 van het raadsvoorstel met als onderwerp 'Globale 
gebiedsvisie Nieuw Boekhorst' zoals dat is vastgesteld bij besluit van 5 april 
2022 te vervangen door de volgende beslispunten: 
 
1. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, 
tweede lid, onder b, van de Wet open overheid de door het college opgelegde 
geheimhouding op het geheime gedeelte van de Oplegnotitie Gebiedsvisie Nieuw 
Boekhorst d.d. 24 maart 2022 en Grondexploitatie Nieuw Boekhorst d.d. 18 
februari 2022 met bijlagen, en al hetgeen hierover is besproken in de 
vergadering te bekrachtigen, omdat openbaarmaking het financieel belang van 
de gemeente schaadt. 
2. De geheimhouding op de documenten en beraadslaging zoals hiervoor 
omschreven onder beslispunt 1 op te heffen nadat het gehele project Nieuw 
Boekhorst volledig is opgeleverd. 

Samenvatting Op 5 april 2022 heeft het college de Oplegnotitie Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst 
d.d. 24 maart 2022 vastgesteld en besloten tot geheimhouding hierop. Vanuit 
ons streven naar optimale transparantie, zijn wij tot het inzicht gekomen dat een 
gedeelte van de informatie uit deze Oplegnotitie openbaar kan worden gemaakt, 
zonder dat dit de gemeentelijke belangen schaadt. Daarom is de Oplegnotitie 
gesplitst in een geheim deel en een openbaar deel. 
Het college heeft besloten om de geheimhouding op de Oplegnotitie Gebiedsvisie 
Nieuw Boekhorst d.d. 24 maart 2022 zoals die is opgelegd bij besluit van 5 april 
2022 gedeeltelijk op te heffen en het raadsvoorstel dienovereenkomstig aan te 
passen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-245675 - 532958 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 12 april 2022 . 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 12 april 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244849 - 531281 

Onderwerp Begroting 2023 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek 



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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ontwerp-begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling 
gemeentelijke Belastingen Bollenstreek goed te keuren. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2023 van 
de gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen 
Bollenstreek. 

Samenvatting Gemeente Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling 
gemeentelijke Belastingen Bollenstreek. In de Wet gemeenschappelijke 
regelingen staat dat begrotingen ter kennisname aan overige deelnemende 
gemeenten moet worden voorgelegd. Het college geeft goedkeuring aan de 
ontwerp-begroting 2023 en besluit aan de raad voor te leggen kennis te nemen 
van de ontwerp-begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244513 - 530572 

Onderwerp Strategische opties VAB 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het verkennend onderzoek 
naar de strategische opties voor het VAB. 

2. Het VAB bestuur verzoeken om het strategische onderzoek te 
verdiepen en de opties ‘In eigen Beheer’ en ‘Samenwerking 
Meerlanden’ nader uit te werken. 

3. Geheimhouding op te leggen, op grond van artikel 55, eerste lid van 
de Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid, onder c en artikel 10, 
tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur op de 
bijlage Resultaten strategisch onderzoek VAB, en al hetgeen hierover 
is besproken in de vergadering, omdat het bedrijfsgegevens betreft 
die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld dan wel openbaarmaking het financieel 
belang van de gemeente schaadt. 

4. De geheimhouding op de bijlage Resultaten strategisch onderzoek VAB 
en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering op te heffen 
nadat het college daartoe besloten heeft.  

Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 
is verantwoordelijk voor de overslag en de afzet voor verdere verwerking van 
huishoudelijk afval (fijn huishoudelijk restafval en GFT) van de vijf gemeenten 
Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen. Daarnaast zijn zij 
verantwoordelijk voor het verwerken van het grof huishoudelijk afval van Lisse, 
Hillegom, Katwijk en Noordwijk. Het VAB overslagstation is afgeschreven en 
dient vernieuwd te worden. Daarvoor heeft het VAB een onderzoek laten 
uitvoeren naar strategische opties.  
 
Het college neemt kennis van het rapport strategische opties VAB en verzoekt 
het VAB bestuur de opties "eigen beheer" en "samenwerking Meerlanden" verder 
te verdiepen en uit te werken teneinde een concreet besluit te kunnen nemen 
eind 2022.  Tevens legt het college geheimhouding op, op grond van artikel 55, 
eerste lid van de Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid, onder c en artikel 
10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur op de bijlage 
Resultaten strategisch onderzoek VAB, en al hetgeen hierover is besproken in de 
vergadering, omdat het bedrijfsgegevens betreft die door natuurlijke personen 
of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld dan wel 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt 
en geheimhouding op de bijlage Resultaten strategisch onderzoek VAB en al 
hetgeen hierover is besproken in de vergadering op te heffen na besluitvorming. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236698 - 515715 

Onderwerp (T) Zienswijze ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Holland 
Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten 



besluit weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te 
plaatsen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland waaraan 
de gemeente Teylingen deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
wordt de ontwerpbegroting voor 2023 van het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland is een voorstel 
opgesteld waarin de zienswijze is verwoord. Het voorstel aan de raad is om in te 
stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland en hierbij een 
kanttekening te plaatsen om extra aandacht te vragen voor de financiële 
situatie. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


