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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. 
Hooij, wethouder 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-247035 - 535519 

Onderwerp Zienswijze Teylingen begroting VAB 2023 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur van het Vuil Afvoerbedrijf 
Bollenstreek (VAB) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 
2023 van de gemeenschappelijke regeling VAB. 

Samenvatting Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regeling, worden de begrotingen voor 2023 voorgelegd voor zienswijze aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2023 van 
VAB is een raadsvoorstel en conceptbrief opgesteld. 
 
Het college besluit het raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen 
waarin wordt voorgesteld dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 
van de gemeenschappelijke regeling VAB.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-246601 - 535415 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 19 april 2022. 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 19 april 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-242856 - 527103 

Onderwerp Zienswijze op de ontwerpbegroting Hecht 2023 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt: 
1. Kennis te nemen van de kaderbrief Hecht 2023. 
2. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de 
raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2023 volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting De gemeente Teylingen neemt deel aan de GR Hecht HM. Hecht HM voert voor 
de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van 
gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Hecht heeft een concept ontwerpbegroting 2023 
opgesteld. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke 



regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op 
de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader 
van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot 
vaststelling van de begroting wordt genomen. De ontwerpbegroting Hecht 2023 
is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze daarop 
kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van 
de ontwerpbegroting 2023 door het Algemeen Bestuur (AB) van Hecht op 30 
juni 2022. 
Het college legt het raadsvoorstel voor aan de raad, waarin de raad wordt 
voorgesteld kennis te nemen van de kaderbrief Hecht 2023 en daarnaast om als 
zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst 
Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2023. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240268 - 532484 

Onderwerp Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  Vast te stellen de bijgevoegde raadsbrief over het jaarverslag 2021 van de 
Functionaris Gegevensbescherming 
  

Samenvatting De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het 
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. Het directieteam 
heeft een inhoudelijke reactie gegeven op het jaarverslag. 
Het college heeft besloten, de raad door middel van een raadsbrief te informeren 
over het jaarverslag 2021 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211182 - 534384 

Onderwerp Voortgangsrapportage Centrumvisie Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 
Vitale en Aantrekkelijke Centra Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting Het Uitvoeringsprogramma Vitaal en aantrekkelijke centra Teylingen wordt 
volgens de methodiek van Integraal Gebiedsgericht Werken uitgevoerd. Besloten 
wordt om de raad middels een raadsbrief te informeren over de voortgang van 
het Uitvoeringsprogramma Vitale en Aantrekkelijke Centra Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-244621 - 532472 

Onderwerp Collectieve festiviteiten 2022 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

27 april (Koningsdag, Teylingen), 5 mei (Bevrijdingsdag, Teylingen), 23 t/m 26 
juni (Kaagweek en kermis, Warmond), 14 t/m 17 september (Najaarsfeesten en 
Kermis, Voorhout); 21 t/m 24 september (Najaarsfeesten en Kermis, 
Sassenheim), 31 december op 1 januari (Oud & Nieuw, Teylingen) aan te wijzen 
als collectieve festiviteiten voor het jaar 2022. 
  

Samenvatting Voor 2022 worden dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten. Net als 
andere jaren worden de volgende landelijke feestdagen aangewezen: 
Koningsdag, Bevrijdingsdag en Oud & Nieuw (Carnaval is dit jaar niet 
aangewezen wegens de Covid-maatregelen). Daarnaast worden ook de dagen 
aangewezen rond de lokale feest- en kermisweken in Teylingen. Tijdens de 
collectieve festiviteiten gelden minder streng geluidsnormen voor de horeca. 
Door het aanwijzen van de dagen weten bewoners op welke dagen mogelijk 



geluidsoverlast te verwachten is. Het college besluit 27 april (Koningsdag, 
Teylingen), 5 mei (Bevrijdingsdag, Teylingen), 23 t/m 26 juni (Kaagweek en 
kermis, Warmond), 14 t/m 17 september (Najaarsfeesten en Kermis, Voorhout); 
21 t/m 24 september (Najaarsfeesten en Kermis, Sassenheim), 31 december op 
1 januari (Oud & Nieuw, Teylingen) aan te wijzen als collectieve festiviteiten 
voor het jaar 2022. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241982 - 527254 

Onderwerp Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2022 (VUP 2022) 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2022 (VUP 2022) 
vast te stellen.  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma Teylingen 2022 (VUP 2022) vast te stellen. 

Samenvatting Op grond van de Wet VTH en het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college 
verplicht om jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen met betrekking 
tot de vergunningverlenende activiteiten in het kader van de Wet Algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Na vaststelling moet het 
uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad bekend worden gemaakt. In het 
Vergunningverlening Uitvoering Programma (VUP) wordt beschreven hoe de 
uitvoering van het onderdeel Vergunningen van de VTH taken (Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving) is geborgd. In het VUP worden ook de keuzes uit het 
VTH-beleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024 verder ingevuld. Het beleid uit 
het VTH beleidsplan wordt zo vertaald naar (vergunningen)uitvoeringsniveau. 
In het eerste kwartaal van 2023 wordt geëvalueerd hoe de uitvoering zoals in 
het VUP beschreven, gerealiseerd is. Het VUP is een onderdeel van de gehele 
beleidscyclus fysieke leefomgeving.  
De wet VTH wordt, als onderdeel van de Wabo, via de Invoeringswet 
Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. De huidige beleidscyclus gaat 
door onder de Omgevingswet. 
Het college heeft besloten de Vergunningverlening Uitvoering Programma 
Teylingen 2022 (VUP 2022) en de raadsbrief vast te stellen.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240054 - 523089 

Onderwerp (T) Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De bijgaande brief inzake instemming van de raad met de ontwerpbegroting 
2023  en de concept 1e begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen.  

Samenvatting De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft aan de gemeenteraad van 
Teylingen een reactie gevraagd (zienswijze) op de ontwerpbegroting 2023 en de 
concept begrotingswijziging. Het college stelt de raad voor om een positieve 
reactie (zienswijze) te sturen aan de ODWH.  
Het college besluit om aan de raad voor te stellen om de brief inzake 
instemming van de raad met de ontwerpbegroting 2023  en de concept 1e 
begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


