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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. E. Koek, wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-23-299233 - 630949 

Onderwerp Bestuurlijke reactie op de Rapportage Financiering beheer en onderhoud Kapitaalgoederen 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1.    Kennis te nemen van het rekenkamerrapport “Rapportage Financiering beheer en onderhoud 
Kapitaalgoederen. 
2.    De bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport “Rapportage Financiering beheer en onderhoud 
Kapitaalgoederen” vast te stellen en door te sturen aan de Rekenkamercommissie. 
 
 
  

Samenvatting De rekenkamercommissie Teylingen (RKC) heeft onderzoek gedaan naar de financiering van het beheer 
en onderhoud van kapitaalgoederen binnen de gemeente Teylingen. Hierbij heeft de rekenkamer zich 
gericht op een tweetal categorieën van kapitaalgoederen, namelijk wegen en civiele kunstwerken. Het 
doel van het onderzoek is inzicht te geven in de financiering en vervanging van kapitaalgoederen van de 
gemeente Teylingen en de raad te helpen bij het nemen van beslissingen hierover. In het rapport zijn 
vier onderzoeksvragen beantwoord en worden er drie aanbevelingen gedaan. De conclusie van dit 
onderzoek is dat hoewel in Teylingen beleidsmatig wordt ingespeeld op relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen, de focus bij het beleid, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen vooral ligt op 
operationeel niveau. Daardoor is voor de raad nog onvoldoende informatie beschikbaar voor 
besluitvorming op bestuurlijk niveau, gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven. De informatie die 
wordt verstrekt aan de raad is niet gebaseerd op beleidsevaluaties en jaarlijkse actualisaties van de 
plannen. Aan de adviezen van de accountant om analyses uit te voeren naar de toereikendheid van de 
voorzieningen is geen gevolg gegeven. Er zijn risico's ontstaan voor de financiële borging voor de lange 
termijn. De raad is nog onvoldoende in positie om sturend en strategisch te kunnen besluiten. Het 
college heeft kennisgenomen van het rapport en heeft de bestuurlijke reactie vastgesteld en aan de RKC 
gezonden. De RKC zal het rapport inclusief de bestuurlijke reactie sturen aan de gemeenteraad. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-299228 - 630806 

Onderwerp Duur noodopvang vluchtelingenorganisatie Parklaan 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

De brieven vast te stellen waarin het college aan een drietal inwoners bevestigt dat de opvang van 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de locatie Parklaan in Sassenheim uiterlijk 15 maart 2023 
stopt en de totale opvangduur maximaal 1,5 jaar zal zijn inclusief de periode dat de opvang gebruikt 
wordt voor de opvang van Oekraïners. 
 
  

Samenvatting Een aantal inwoners heeft gevraagd om een bevestiging van de gemeente dat de opvangduur op de 
locatie Parklaan in Sassenheim beperkt blijft tot de gecommuniceerde termijnen. 
Het college heeft besloten om de brieven vast te stellen waarin het college aan een drietal inwoners 
bevestigt dat de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de locatie Parklaan in 
Sassenheim uiterlijk 15 maart 2023 stopt en de totale opvangduur maximaal 1,5 jaar zal zijn inclusief 
de periode dat de opvang gebruikt wordt voor de opvang van Oekraïners. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-23-299047 - 630530 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 21 februari 2023 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit de openbare besluitenlijst B&W Teylingen van 21 februari 2023 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-295781 - 628868 

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA HbH ISD Brief 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1.  De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA d.d. 6 februari 2023 over de 
verstuurde brief van de ISD Bollenstreek aan cliënten met hulp bij huishouden vast te stellen. 

Samenvatting Door het CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over een brief die is verstuurd door de ISD Bollenstreek 
aan cliënten met hulp bij huishouden. De brief is verstuurd aan cliënten omdat er een personeelstekort 
is bij zorgaanbieders van hulp bij huishouden. In de brief staat een morele oproep aan cliënten om zich 
te melden als zij verwachten met minder hulp te kunnen. Het melden is op basis van vrijwilligheid. Het 
doel van de oproep is om vanwege het personeelstekort de zorg aan de meest kwetsbaren te kunnen 
blijven leveren. Het college heeft besloten om de beantwoording van de schriftelijke vragen vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-297772 - 627471 

Onderwerp Onderzoeksplan 2023 (GW 213a) 

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

Afdeling TM Control 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit Het Onderzoeksplan 2023 (GW 213a) vast te stellen. 

Samenvatting Het college onderzoekt ieder jaar het door haar gevoerde bestuur. Ze voert zelfevaluatie uit op basis 
van de Gemeentewet (artikel 213a) en de doelmatig- en doeltreffendheidsverordening die daar uit 
voortvloeit. Deze verordening geeft aan dat het college vooraf een onderzoeksplan moet vaststellen. 
Voor het jaar 2023 wordt voorgesteld het onderzoek 'Afhandelen klantvragen' op te starten. Dit is nog 
een onderzoek aangekondigd in 2022. Het college stelt het Onderzoeksplan 2023 vast. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259488 - 628270 

Onderwerp Invoeren bodycams boa's 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1. Kennis te nemen van het instemmingsbesluit van het HLTbestuur met de voorgenomen besluiten van 
de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om met ingang van 2023 het gebruik van de bodycams voor 
de boa's in te voeren; 
 
2. Definitief over te gaan tot invoering van de bodycams voor de boa's. 
  

Samenvatting Het HLTbestuur heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van het college tot invoering van 
bodycams voor de boa's. Het college besluit kennis te nemen van dit instemmingsbesluit en definitief 
over te gaan tot invoering van bodycams voor boa's.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-23-292462 - 620835 

Onderwerp Toestemming gebruik data voor CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1. Toestemming te verlenen aan Stichting Inlichtingenbureau om data te verwerken voor het onderzoek 
naar de houdbaarheid van Wmo en Jeugdwet. 
2. Hiervoor de bijgaande pilotovereenkomst 'Dataset ten behoeve van onderzoek CPB Raming Wmo en 
jeugdzorguitgaven' te laten ondertekenen door burgemeester Breuer.  

Samenvatting De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de 
Wmo en de jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek wil ze inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 
2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat 
dit onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB data over Wmo en jeugdzorg nodig van gemeenten. 
Een deel van de benodigde data over leeftijdsprofielen ontbreekt. Dit zijn data over de gemiddelde 
zorguitgaven per sector per leeftijd en geslacht. Stichting Inlichtingenbureau beschikt waarschijnlijk al 
over deze data. Zij verzorgt de exploitatie van het Gemeentelijk Gegevensknoopppunt (GGK). Via dit 
GGK hebben gemeenten toegang tot onder ander het berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet. De 
benodigde data kunnen waarschijnlijk uit het berichtenverkeer samengesteld worden. Het gaat daarbij 
om geaggregeerde niet tot de persoon en gemeente herleidbare gegevens.  
Om de administratieve lasten voor gemeenten te beperken verzamelt Stichting Inlichtingenbureau (IB) 
deze data en stelt deze beschikbaar aan het CPB.  Daarvoor is wel toestemming nodig van het college 
om deze data eenmalig te verwerken. Het college is namelijk verwerkingsverantwoordelijke voor de 
gegevens uit het berichtenverkeer. Het college besluit om toestemming te verlenen aan Stichting 
Inlichtingenbureau om de data te verwerken voor het onderzoek naar de houdbaarheid van Wmo en 
Jeugdwet. Dit gebeurt via ondertekening van een pilotovereenkomst.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-297881 - 627504 

Onderwerp Toepassing hardheidsclausule starterslening 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1. Artikel 8.1 (de zgn. hardheidsclausule) op artikel 2.1 lid a van de verordening starterslening 
Teylingen 2020 toe te passen voor de aanvraag starterslening in zaak Z-23-297881 voor de aankoop 
van een woning te Voorhout. 

Samenvatting Aanvragen voor een starterslening worden alleen goedgekeurd als beide aanvragers maximaal 35 jaar 
oud zijn. Daarnaast moet de aanvrager een binding hebben met de gemeente Teylingen, bij twee 
aanvragers geldt de binding met Teylingen slechts voor één van de twee aanvragers. Als één van hen 
niet voldoet aan de leeftijdseis van minimaal 18 en maximaal 35 jaar oud, dan wordt de aanvraag 
afgewezen op basis van artikel 2.1 lid a, b of c. Dit staat in de verordening starterslening Teylingen 
2020 die in december 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. De aanvraag in zaak Z-23-297881 
voldoet niet aan de leeftijdseis bij een van de aanvragers, wel voldoen beiden aan de bindingseis. 
Eerder was er meer ruimte voor maatwerk qua leeftijd bij twee aanvragers, maar dat geldt niet meer 
sinds de nieuwe verordening. 
 
In juni 2020 gold de voormalige verordening starterslening nog. Toen is met aanvragers 
gecommuniceerd over de mogelijkheid tot maatwerk rond de leeftijd. Zij hebben verondersteld dat 
deze, inmiddels verouderde, verstrekte informatie ook bij de nieuwe verordening voor hen nog steeds 
gold. De aanvragers hebben in januari 2023 contact opgenomen met de gemeente over de stijging van 
de NHG-grens en de gevolgen daarvan voor de starterslening. Toen is niet opgemerkt dat de informatie 
over de leeftijdseis verouderd was omdat er sinds  
december 2020 een nieuwe verordening geldt. Zij zijn in de tussentijd bij het rond krijgen van de 
financiering er niet op gewezen dat de veronderstelling over maatwerk qua leeftijdseis niet meer klopte. 
Om te voorkomen dat de aanvragers worden benadeeld door het vertrouwen dat zij stelden in de 
verouderde informatie, heeft het college besloten om de aanvraag alsnog in behandeling te nemen. Zo 
kunnen de aanvragers de starterslening aanvragen voor de aankoop van de beoogde woning in 
Voorhout. Besloten wordt om daartoe artikel 8.1 van de Verordening Startersleningen Teylingen 2020 
van toepassing te verklaren op artikel 2.1 lid a van dezelfde verordening voor de aanvraag in zaak Z-
23-297881. 
. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-297266 - 626653 

Onderwerp Wet Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen 

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

Afdeling TM Burgerzaken 



Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

1. Een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in stellen 
2. Mandaat te verlenen tot het benoemen van leden van het gemeentelijk stembureau en 

ondersteuners aan de domeinmanager Publieksservice en de teammanager Burgerzaken 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 treedt de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in 
werking. Het doel van de wet is het creëren van mogelijkheden om tijdig, voor de vaststelling van de 
uitslag van een verkiezing, eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en 
controleerbare manier te corrigeren. Dit verkleint de kans op hertellingen of dat er een uitslag wordt 
vastgesteld die fouten bevat. De nieuwe wet verplicht gemeenten een Gemeentelijk Stembureau (GSB) 
in te stellen. Het GSB wordt ingezet op de dag na de verkiezing en controleert in een openbare zitting 
de proces-verbalen van de stembureau’s en stelt de uitkomst van de verkiezingen op gemeentelijk 
niveau vast. Het college besluit een Gemeentelijk Stembureau in te stellen en mandaat te verlenen tot 
het benoemen van leden van het gemeentelijk stembureau en ondersteuners aan de domeinmanager 
Publieksservice en de teammanager Burgerzaken. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-295487 - 623746 

Onderwerp Aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van burgemeester en 
wethouders besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om: 
1. een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de aanwijzing van de 
stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep als lokale publieke media-instelling. 

Samenvatting Eens in de vijf jaar geeft het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging af aan één lokale 
omroep. In de Mediawet is vastgelegd dat per gemeente één lokale omroep kan worden aangewezen. 
 
Bij besluit van 22 mei 2018 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) 
Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep (hierna: Omroep BO) aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en de voormalige 
gemeente Noordwijkerhout. Deze periode van vijf jaar is ingegaan op 11 juni 2018 en eindigt op 11 juni 
2023. 
 
Omroep BO heeft het Commissariaat laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling vanaf 11 juni 2023. Omroep BO is de enige omroep die zich hiervoor 
heeft aangemeld. Het betreft een aanwijzingsaanvraag voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk 
en Teylingen. 
 
Omroep BO voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008. Het college heeft besloten aan de 
gemeenteraad voor te stellen om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de 
Media inzake de aanwijzing. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 


