
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 22 maart 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 

Afwezig Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-240700 - 523442 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Teylingen van 15 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W Teylingen van 15 maart 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240095 - 522829 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake mediation traject met betrekking 
tot een vergunningsaanvraag voor een koeienstal. 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen gesteld door het CDA d.d. 
14 maart 2022, over het mediation traject met betrekking tot de 
vergunningsaanvraag voor een koeienstal, vast te stellen. 

Samenvatting Op 14 maart 2022 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
B&W inzake het mediation traject met betrekking tot een vergunningsaanvraag 
koeienstal. Het college stelt de beantwoording vast en stuurt de beantwoording 
aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240268 - 522398 

Onderwerp Jaarverslag FG 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Kennis te nemen van het jaarverslag van de Functionaris 
Gegevensbescherming over het jaar 2021. 
 
  

Samenvatting De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het 
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. Er is een bredere 
basis gelegd voor het borgen van privacy en gegevensbescherming in de 
organisatie door meer aandacht van het bestuur  voor privacy en 
informatieveiligheid en het structureel uitbreiden van de formatie voor de 
Functionaris gegevensbescherming (FG) en Privacy officer (PO) en het maken 
van een start met het inregelen van risicomanagement. Daarnaast heeft de 
gemeente in 2021 een kleine vooruitgang geboekt om de AVG verder te 
implementeren in de systemen en de processen. Geadviseerd wordt in 2022 hier 
meer aandacht aan te besteden. Met namen bij het uitvoeren van DPIA’s. 
Tenslotte wordt ook geadviseerd aandacht te besteden aan het actualiseren van 
het register van verwerkingen en een volwassenheidsniveau vast te stellen. Het 



college heeft kennisgenomen van het jaarverslag. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236412 - 521720 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over uitblijven overdracht Teylingerhof 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie van 
21 februari 2022 over het uitblijven van de overdracht van de 
openbare ruimte van het project Teylingerhof in Sassenheim, vast te 
stellen. 

Samenvatting Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-
fractie van 21 februari 2022 over het uitblijven van de overdracht van de 
openbare ruimte van het project Teylingerhof in Sassenheim, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231269 - 506524 

Onderwerp Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de Position paper bereikbaarheid Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting De bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek staat onder druk. De afgelopen 
40 jaar is de mobiliteit toegenomen, terwijl infrastructuur daarop niet of 
nauwelijks is aangepast. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 
beschrijft de keuzes die de gemeenten gezamenlijk maken om de Duin- en 
Bollenstreek bereikbaar te houden, verkeersknelpunten aan te pakken en de 
ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Inhoudelijk is sprake van een sterke 
samenhang met de Regionale Omgevingsagenda van Holland Rijnland en het 
ruimtelijk beleid vastgelegd in de Strategische Agenda Ruimte (Placemat) Duin- 
en Bollenstreek. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 
beschrijft het gezamenlijke wensbeeld van de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Teylingen, Noordwijk en Katwijk voor het toekomstige regionale 
mobiliteitssysteem van de Duin- en Bollenstreek. Het college besluit om de 
Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen, alsook de 
raadsbrief. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235791 - 514365 

Onderwerp Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten Teylingen tot en met februari 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 februari 2022' vast 
te stellen. 
2. de bijgevoegde raadsbrief met bijlage inzake 'Voortgangsinformatie 
ruimtelijke projecten tot en met februari 2022' vast te stellen. 

Samenvatting 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 februari 2022' vast te stellen en deze ter 
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-235136 - 513767 

Onderwerp Onderzoeksplan 2022 (GW 213a) 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2022 (GW 213a) vast te stellen. 

Samenvatting Het college doet jaarlijks onderzoek naar het door haar gevoerde bestuur. Ze 
doet dat op basis van de Gemeentewet (artikel 213a) en de doelmatig- en 
doeltreffendheidsverordening die daar uit voortvloeit. Die verordening stelt dat 
het college vooraf een onderzoeksplan vast moet stellen. Het onderzoeksplan 
voor 2022 kent een planning die is aangepast op de beschikbare capaciteit voor 
een dergelijk onderzoek. Die is krap door openstaande, lastig te vervullen 
vacatures, corona en het organisatie ontwikkeltraject. Eerst worden de lopende 
onderzoeken Anterieure overeenkomsten en Sturen op Gemeenschappelijke 
regelingen in 2022 afgerond. Verder wordt het onderzoek 'Afhandelen 
klantvragen' aangewezen als onderzoek naar het gevoerde bestuur. Het college 
stelt dit Onderzoeksplan 2022 vast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235132 - 513036 

Onderwerp Rapportage Anterieure overeenkomsten (GW 213a) 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het onderzoeksrapport Anterieure overeenkomsten vast te stellen. 

Samenvatting De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben aan de 
concerncontroller opdracht gegeven onderzoek te verrichten of binnen het 
proces Anterieure overeenkomsten het daarmee samenhangend beleid wordt 
uitgevoerd en het effect van het beleid wordt bereikt. Het doelmatig en 
doeltreffend uitvoeren van het proces Anterieure overeenkomsten door 
HLTsamen is onderdeel van het onderzoek. Deze opdracht is in het 
Onderzoeksplan 2020 van het college vastgelegd. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden door het houden van interviews. 
Op basis van de rapportage is een ontwikkelplan samengesteld. De belangrijkste 
ontwikkelpunten zijn: Geef in de college- en raadsvoorstellen aan welke 
beleidsdoelen in de onderhandelingen zijn overeengekomen en die door middel 
van de Anterieure overeenkomst worden gerealiseerd; breng de leges 
Omgevingsvergunning in overeenstemming met de kosten en hanteer de meest 
recente plankostenscan; stuur op en monitor de uitvoering van de Anterieure 
overeenkomsten en verwerk afgesloten Anterieure overeenkomsten in de 
begroting via een wijziging of in een Planning & control rapportage. Het 
ontwikkelplan kent per ontwikkelpunt een of meerdere actiepunten. De 
uitvoering ligt vooral bij HLTsamen. Het college besluit het onderzoeksrapport 
Anterieure overeenkomsten vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


