BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van vergadering Gemeenteraad, gehouden op datum 24-03-2016.
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BESLUITEN
2
Vaststellen agenda
Besluit:
Gewijzigd vastgesteld
Toelichting:
3
Bepalen volgorde bij stemming
Besluit:
We beginnen bij de heer van Swieten
Toelichting:
5
Besluit:

Spreekrecht burger (max. 30 minuten)
De heer Tacx van de dorpsraad Oud Ade, mevrouw Deiters voorzitter
belangenvereniging van woonbooteigenaren aan de Leede, de heer Lazarov, de heer
Vergeer namens acht agrariërs hebben ingesproken en de heer Van der Hulst namens
campinghouders. De heer Lazarov heeft een burgerinitiatief ingediend.

Toelichting:
6
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen
Besluit:
De bundel ingekomen stukken is vastgesteld.
Toelichting:
7
Actielijst, lijst van toezeggingen en langetermijnagenda
Besluit:
De actielijst, lijst van toezeggingen en de langetermijnagenda zijn vastgesteld.
Toelichting:
9
Besluit:

Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017
Conform besloten:

1. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie Jeugdhulp 2017.
2. In te stemmen met de notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017, waarin wordt
voorgesteld om:
a. De volgende inhoudelijke uitgangspunten vast te stellen als kader voor het inkoopplan
vanaf 2017:
i. Zo integraal mogelijk
ii. De JGT’s als spin in het web
iii. In dialoog met de zorgaanbieders de transformatie vormgeven
iv. De transformatie/innovatie nadrukkelijk faciliteren
v. Cliëntenparticipatie borgen in de inkoop
vi. Vormgeven lokale inbreng op de regionale inkoop
vii. Onder voorwaarden ruimte te bieden voor een aparte status om in een
aanvullende aanpak delen van de jeugdhulp zelfstandig in te kopen.
b. Voor alle gemeenten, behalve voor Alphen aan den Rijn en overige gemeenten, die
dat willen voor de JGT’s een aparte inkoopprocedure te starten en hiervoor:
i. de contracten met de aan de JGT’s leverende zorgaanbieders te verlengen tot
1 januari 2017;
ii. in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure
voor een meerjarige inkoop van de bemensing van de JGT’s met de
coöperatie.
c. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten tussen de 13 gemeenten en

het samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode
van twee jaar (en optie tot verlenging met twee jaar) voor het gezamenlijk
opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp, waarin de aparte status van de gemeente
Alphen aan den Rijn en overige gemeenten die dat willen wordt vastgelegd.
3. In 2016 eenmalig € 26.385 extra beschikbaar te stellen voor de organisatie van de inkoop
voor 2017
Toelichting:
10
Besluit:

Inzicht sociaal domein
Conform besloten:

Besluitpunt 1:
In te stemmen met het aannemen van externe beleidsanalist.
Besluitpunt 2:
De kosten van € 25.000,- beschikbaar te stellen uit het budget 'buffer sociaal domein' en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Toelichting:
11
Besluit:

Programma RDOG Hollands Midden 2017
Conform besloten:

Besluitpunt 1:
In te stemmen met het concept programma 2017 van de RDOG HM
Toelichting:
12
Besluit:

Hoorzitting en vaststelling 1e partiele herziening Buitengebied Teylingen
Conform besloten:

Besluitpunt 1: De zienswijzen in behandeling te nemen en overeenkomstig bijgaande (concept) ''Nota
van beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen'' niet tegemoet te komen aan
de ingebrachte zienswijze van de eigenaar.
Besluitpunt 2: Het bestemmingsplan ''1e partiele herziening Buitengebied Teylingen'' met digitale
planidentificatiecode NL.IMRO.1525.BP2016TEY01041-0401 gewijzigd vast te stellen
volgens bijgevoegde en bij dit besluit behorende ''Nota van beantwoording zienswijzen
en staat van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen.''
Besluitpunt 3: Geen exploitatieplan vast te stellen omdat dit hiervoor niet vereist is in artikel 6.12 van
de Wet op de Ruimtelijke ordening.
Besluitpunt 4: Indiener zienswijze schriftelijk op de hoogte te stellen over het besluit op de zienswijze
en te informeren over de bestaande rechtsmiddelen.
Toelichting:
13
Besluit:

Parkeerdek station Sassenheim - Vaststellen begrotingswijziging
Conform besloten:

Besluitpunt 1: De begrotingswijziging mbt het parkeerdek station Sassenheim vast te stellen

Toelichting:
14
Regionaal Beleidsplan VRHM Korpsbeleidsplan
Besluit:
Besluitpunt 1:
Een reactie op het concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019
Gericht verder! te geven waarin wordt aangegeven dat aansluiting met de programmabegroting
en het onderscheid wettelijke en niet-wettelijke taken wordt gemist.
Besluitpunt 2:
In te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden.
Besluitpunt 3:
In te stemmen zowel met de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands
Midden als de financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en een zienswijze
in te dienen waarbij wordt voorgesteld een ingroeimodel van 4 jaar te hanteren vanaf 2019
Toelichting:
15
Besluit:

Herziene begroting 2016 Holland Rijnland
Conform besloten:

Besluitpunt 1:
Geen zienswijze in te dienen over de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland.
Besluitpunt 2:
In te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2016 conform de herziene begroting 2016 en de
extra kosten van € 21.086,-- te verwerken in de 1e voortgangsrapportage 2016.
Toelichting:
16
Besluit:

Toezichtregime GS vwb begroting 2017
Conform besloten:

Besluitpunt 1:
In te stemmen met de bijgaande brief als antwoord op de brief van de Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland over de begroting 2016.
Toelichting:
17
Besluit:

Eerste wijziging Legesverordening 2016
Conform besloten:

Besluitpunt 1:
De gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2016 vast te stellen
Toelichting:
19
Besluit:

Vaststelling geactualiseerde visie op Recreatie en Toerisme Teylingen
Wethouder Van Velzen zegt toe een toets van realisme over rondje Kaag aan de
gemeenteraad in kwartaal 4 voor te leggen. Dit punt wordt op de actielijst opgenomen.

Twee moties zijn aangenomen: afstemming groen- en infraonderhoud en faciliteren agrariërs en
onderzoek rondje Kaag
Geamendeerd aangenomen:
- Vervanging tekst marketingparagraaf (A1)

- Uitwerking cultuurhistorisch erfgoed en natuur (A2)
- Besluitpunt 2, over het vervallen kampeerbeleid, is geschrapt
Besluitpunt 1:
de geactualiseerde Visie op Recreatie en Toerisme Teylingen 2016-2020 vast te stellen.
Toelichting:
20
Motie D66 Vuurwerkvrije zones
Besluit:
Motie is aangenomen.
Toelichting:
21
Motie CDA Code verantwoord marktgedrag voor thuisondersteuning
Besluit:
Motie is aangenomen.
Toelichting:
22
Besluit:

Benoeming mevr. Keijzer tot AB lid van Holland Rijnland, verdeling van de stemmen
Conform besloten:

1. Vanwege de ontstane vacature in het AB van Holland Rijnland mevrouw R.M. Keijzer te benoemen
als lid van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zodat
de vertegenwoordiging vanuit Teylingen bestaat uit de AB leden mevrouw Keijzer en
de heer Ten Boden, en uit de plaatsvervangende leden mevrouw Breuer en de heer
Van Velzen. De heer Van Kempen is zowel AB als DB lid van Holland Rijnland.
2. Voor de 12 stemmen van Teylingen in het AB van Holland Rijnland een stemverdeling aan te wijzen
van: - 1 stem voor de heer Van Kempen, - 5,5 stemmen voor mevrouw Keijzer - en 5,5
stemmen voor de heer Ten Boden - bij afwezigheid van mevr. Keijzer of de heer Ten
Boden krijgt de desbetreffende plaatsvervanger de beschikking over de stemmen van
mevrouw Keijzer of de heer Ten Boden, - indien er geen plaatsvervanger is krijgt het
dan aanwezige AB lid de beschikking over alle stemmen van Teylingen, minus de stem
van het DB lid, de heer Van Kempen.
Toelichting:
23
Sluiting
Besluit:
Vergadering is 22.38 uur gesloten.
Toelichting:

