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Zaak / doc nr Z-18-052499 - 214354 

Onderwerp Raadsbrief met betrekking tot de Centrumvisie 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de Centrumvisie vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting De Centrumvisie moet een integraal en breed gedragen document worden. De 
raad heeft aangegeven hier graag bij betrokken te willen worden. De 
bijgevoegde raadsbrief is bedoeld om de raad op de hoogte te brengen van de 
stappen die in de maanden april tot en met juli gezet zijn om tot beeldvorming 
en richting oordeelsvorming te komen. Ook biedt de brief een schets van de 
stappen die we na de zomer zetten richting besluitvorming.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-089021 - 215464 

Onderwerp Praktijkondersteuner huisarts Jeugd (POH jeugd) 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) voor de duur van 2 jaar in te 
zetten in Teylingen; 
2. Het raadsvoorstel met de volgende beslispunten aan de raad voor te leggen: 
              1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 58.246,-- (€ 
29.123,- per jaar) voor de pilot praktijkondersteuner Jeugd. 
              2. Dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal 
domein. 
  

Samenvatting De huisarts fungeert als gezinsarts en heeft een belangrijke plek in de keten 
voor de jeugd. Ongeveer 45 procent van de ouders meldt zich bij de huisarts als 
er psychosociale problemen zijn in het gezin. Als het gaat om psychosociale en 
psychiatrische problemen hebben huisartsen vaak onvoldoende mogelijkheden 
om problematiek vroegtijdig te onderkennen en adequaat te behandelen of 
gericht te verwijzen naar jeugdhulp. Huisartsen verwijzen mede hierdoor vaak 
rechtsreeks door naar specialistische jeugdhulp. Met het aanstellen van een 
Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) komt de gemeente de huisartsen 
tegemoet met als doel de psychische problematiek van patiënten beter en 
eerder te signaleren, te diagnosticeren en kortdurend te begeleiden. De inzet 
van een POH Jeugd draagt bij aan het inzetten van zo licht mogelijke passende 
hulp en aan het beter en gerichter verwijzen naar de meest passende jeugdhulp, 
daarmee creëren we een kwaliteitsverbetering. Ook verwachten wij een 
besparing op de kosten van jeugdhulp. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-082181 - 218424 

Onderwerp Actieplan fiets, plan van aanpak en beeldvormende notitie 



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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het plan van aanpak voor het Actieplan Fiets vast te stellen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Actieplan Fiets en de eerste 
beeldvormende notitie, als eerste stap voor de verdere uitwerking van de fase 
van de beeldvorming (onderdeel 
    van het BOB model) 
 2. Richting mee te geven aan het plan van aanpak voor het Actieplan Fiets door 
antwoord te geven op de volgende vragen:  

 Heeft de raad aanvullende voorstellen ten aanzien van de analyse en 
de vijf aandachtsvelden (fietsnetwerk; ongevallen en risico's; 
fietsparkeren; keten fiets en OV en fietsstimulering) uit het Actieplan? 

 Sluit het voorgestelde proces aan bij de wijze waarop de raad 
betrokken wenst te worden? En zo niet, heeft de raad een voorstel 
hoe dit wel te doen? 

 Heeft de raad zelf al ideeën voor mogelijke maatregelen? 

Samenvatting Het Actieplan Fiets maakt deel uit van het collegewerkprogramma en staat in de 
planning voor 2019. Middels de motie Actieplan Fiets is er aangedrongen op het 
uitvoeren van het project in de eerste helft van 2019 en hierop het BOB-model 
toe te passen. Het collegewerkprogramma en de motie zijn hierbij uitgangspunt 
en kader voor het opstellen van het Actieplan Fiets. Ter invulling van de eerste 
stap van het BOB-model, de beeldvorming, wordt het plan van aanpak voor het 
Actieplan Fiets en de beeldvormende notitie op 10 september 2019 aan de 
raadscommissie ruimte voorgelegd. Na consultatie van de raad kan het afronden 
van de eerste fase, de beeldvorming, worden uitgewerkt. Daarna zal, ter 
afsluiting van deze fase, het nogmaals in een later stadium aan de raad worden 
voorgelegd.  Met dit voorstel wordt het college gevraagd om het plan van 
aanpak Actieplan Fiets vast te stellen en deze samen met de beeldvormende 
notitie aan te bieden aan de raad.   
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088372 - 219800 

Onderwerp Voorbereidingskrediet uitbreiding Andreasschool Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. Voor de uitbreiding van de Andreasschool, Rembrandtlaan 14 te 
Voorhout, een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 
250.000 en het bedrag te dekken uit het krediet dat voor 2020 (€ 
1.500.000) is opgenomen in de Meerjarenbegroting voor de 
uitbreiding van de Andreasschool; 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
  

Samenvatting Stichting Sophia Scholen heeft op basis van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Teylingen een aanvraag ingediend voor uitbreiding van de 
Andreasschool in Voorhout. In de Meerjarenbegroting is een krediet opgenomen 
van € 1.500.000 voor de uitbreiding van de Andreasschool. De schoolbesturen 
van Stichting Sophia Scholen en stichting Openbaar Onderwijs Duin- en 
Bollenstreek hebben een spreidingsplan laten opstellen voor het basisonderwijs 
in Voorhout. Op basis van de uitkomsten van het spreidingsplan en de 
leerlingenprognose is duidelijk dat op de Andreasschool in Voorhout sprake is 
van een normatief ruimtetekort. Voor de korte termijn, schooljaar 2019-2020, 
 zijn er twee extra leslokalen nodig om het aantal leerlingen adequaat te 
huisvesten, deze leslokalen kunnen tijdelijk voor de periode van maximaal 3 jaar 
op het bestaande sportveld van Sophia Scholen geplaatst worden. Voor de 
langere termijn zijn op basis van de leerlingenprognose permanent vier extra 
leslokalen nodig. Onderzoek moet aantonen of de uitbreiding met vier leslokalen 
kan plaatsvinden op de 1ste verdieping van het bestaande gebouw van de 
Andreasschool. 
De raad wordt gevraagd om uit het krediet voor de uitbreiding van de 
Andreasschool een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen 
zodat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden en het onderzoek 
opgestart kan worden naar de permanente uitbreiding van de Andreasschool. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-091003 - 220027 

Onderwerp Gewijzigde programmabegroting Jeugdhulp 2019 en programmabegroting 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
Het raadsvoorstel met de volgende beslispunten aan de raad voor te leggen:  

1. In te stemmen met een extra bijdrage van de gemeente Teylingen van 
€ 240.913 aan de begroting Jeugdhulp 2019 Holland Rijnland, de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen en de financiële 
consequenties hiervan te verwerken  in de 
tweede voortgangsrapportage. Dekking hiervan komt uit de 
loonprijscompensatie en de extra bijdrage aangekondigd in de 
meicirculaire. 

2. De Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2020 vast te 
stellen. Deze begroting is verhoogd met een bedrag van € 354.858. 
Dekking hiervan komt uit de  extra bijdrage aangekondigd in de 
meicirculaire. 

Samenvatting Twaalf gemeenten binnen Holland Rijnland hebben afgesproken gezamenlijk de 
jeugdhulp te contracteren en de hiervoor bestemde budgetten in te zetten.  De 
gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voeren, conform de 
afspraken over lokale inkoop, zelf de inkoop Jeugdhulp uit. Zij sluiten voor 
inkoop veiligheid, gesloten jeugdhulp en enkele regionale diensten (Veilig Thuis, 
CIT, JPT) wel aan bij de andere gemeenten. Voorschoten is voor de inkoop 
Jeugdhulp aangesloten bij de regio Haaglanden. 
 
Vanwege een aantal ontwikkelingen heeft Tijdelijke Werkorganisatie jeugdhulp 
(TWO) de programmabegroting 2019 opnieuw herzien. Ook heeft ze de 
programmabegroting 2020 opgesteld. Voor Teylingen betekent dit dat de 
begroting 2019 is verhoogd met € 240.913 en de begroting van 2020 met € 
354.858. Deze ophoging is vooral noodzakelijk, om de bij sommige aanbieders 
opgelopen wachttijden te verminderen. Door loon- en prijsontwikkeling zijn de 
kosten van jeugdhulp namelijk gestegen. Tot nu toe hebben de aanbieders dit 
zelf opgevangen. Door de ophoging kunnen de gemeenten zorgen voor 
reële tarieven en daarmee ook voor tijdige en passende hulp. 
 
De loonprijscompensatie voor 2019 en de extra middelen die in de meicirculaire 
2019 door het Rijk zijn toegezegd voor de komende drie jaar compenseren deze 
ophoging. De gemeenten krijgen de extra middelen in verband met de kosten 
van de groei van het aantal jongeren dat gebruik maakt van de Jeugdzorg. 
Daarvoor komt het kabinet de gemeenten de komende jaren tegemoet. Voor 
Teylingen gaat dit om de volgende bedragen: € 581.000 (2019), € 440,000 
(2020) en € 442.000 (2021). 
 
De voorgestelde ophoging voor 2019 wordt verwerkt in de tweede 
voortgangsrapportage en die voor 2020 in de programmabegroting 2020 
gemeente Teylingen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-091021 - 220081 

Onderwerp Oordeelsvormende notitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
- de oordeelsvormende notitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen 
opiniërend te bespreken (in de commissie DEB van 11 september 2019) en de 
uitkomsten van deze bespreking mee te geven aan het college van 
burgemeester en wethouders (om uitgewerkt te worden in het integraal 
veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen).  
  
- als uitkomst van deze bespreking aan te geven of de aanbevolen waardering 
vanuit het college van burgemeester en wethouders op de onderstaande 
veiligheidsthema’s gedeeld wordt, namelijk: 
  
A. Verkeersveiligheid als prioriteit; 
B. High impact crimes als thema, met de borging van huiselijk geweld als 
prioriteit; 
C. (Woon)overlast en maatschappelijke onrust als prioriteit; 



D. Jeugd en veiligheid: voorkomen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit als 
prioriteit; 
E. Cybercrime als thema; 
F. Ondermijning: georganiseerde, ondermijnende criminaliteit als prioriteit, 
 
en de daarbij als leidraad behorende strategische uitgangspunten: 
  
A. Strategische communicatie;  
B. Integrale samenwerking; 
C. Informatiedeling en - positie;  
D. Signalering en preventie;  
E. Oplossingsgericht werken. 
 
  

Samenvatting Teylingen werkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier 
jaar. De raad bepaalt de kaders van dit strategisch veiligheidsbeleid. Het proces 
is vormgegeven volgens het BOB-model (beeldvorming - oordeelsvorming - 
besluitvorming). In de beeldvormende fase is gesproken over verschillende 
veiligheidsthema's en zijn waardevolle opbrengsten voor het veiligheidsbeleid 
opgehaald. De opbrengsten zijn vertaald in bijgesloten oordeelsvormende 
notitie. Met deze notitie nodigt het college de raad uit om  de voorgestelde 
waardering van de veiligheidsthema's te bespreken. De veiligheidsthema's die 
voorliggen zijn: verkeersveiligheid; high impact crimes en huiselijk geweld; 
(woon)overlast en maatschappelijke onrust; jeugd en veiligheid: voorkomen van 
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; cybercrime en ondermijning 
(georganiseerde, ondermijnende criminaliteit). De uitkomsten van het gesprek in 
de raad neemt het college mee ter verdere uitwerking. In december 2019 legt 
het college het integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen ter 
besluitvorming aan de raad voor. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-091316 - 221095 

Onderwerp Zienswijze Regionale agenda Holland Rijnland 2019-2023 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
 De bij het raadsvoorstel gevoegde zienswijze op de regionale agenda 2019-
2023 van Holland Rijnland vast te stellen, waarbij de agenda als overwegend 
positief wordt beoordeeld en onderstaande aanvullingen op de agenda worden 
voorgesteld: 
   
 Functioneel: 
 1. Zet in op een haalbare verlenging / doorontwikkeling van een regionale 
investeringsstrategie 
 2. Versterk de belangenbehartiging door Holland Rijnland 
 3. Anticipeer adequaat op kansen en uitdagingen van de coalitieprogramma’s 
van de provinciebesturen 
 
 Inhoudelijk: 
 4. Breng de opgaven als benoemd in de (concept-)versnellingsagenda Duin- en 
Bollenstreek in bij de formulering en uitwerking van de inhoudelijke opgaven 
 5. Breng regionale karakteristieken in bij de formulering en uitwerking van de 
inhoudelijke opgaven 
 
 Organisatorisch: 
 6. Bewaak dat de geest van de Omgevingswet het denkkader voor handelen en 
beoordelen wordt 
 7. Bewaak integraliteit tussen Hart van Holland en Holland Rijnland en verzeker 
aansluiting gemeentebesturen 
 8. Effectueer en verbeter de kwaliteit van het besluitvormingsproces van 
Holland Rijnland, en de passende aansluiting van de gemeentebesturen hierbij 
 
  

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland nodigt de raad in de brief van 
25 juni 2019 (bijlage 1) uit om zijn zienswijze te geven op de concept regionale 
agenda van Holland Rijnland (bijlage 2). De concept regionale agenda is de 
afgelopen periode veelvuldig besproken, onder meer tijdens de raadsconferentie 
van 12 juni 2019. De zes opgaven uit de agenda stonden daarbij centraal. Wij 
kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de regionale agenda zoals Holland Rijnland 
deze aan de raden heeft gestuurd en stellen een aantal aanvullingen voor. Het 
Algemeen Bestuur (AB) stelt de regionale agenda vast op 30 oktober 2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-092557 - 223801 

Onderwerp Bevindingen raadswerkgroep duurzame arbeidsrelatie 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De reactie op de bevindingen van de raadswerkgroep duurzame arbeidsrelatie 
vast te stellen; 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: Kennis te nemen van de bijgevoegde bevindingen van de 
raadswerkgroep duurzame arbeidsrelatie en de reactie van het college op deze 
bevindingen. 

Samenvatting Op 28 juni 2018 is een motie aangenomen in de gemeenteraad van Teylingen 
om een raadswerkgroep te vormen met het doel aanbevelingen te doen om een 
duurzame arbeidsrelatie van inwoners te bevorderen. De resultaten van de 
raadswerkgroep, evenals de reactie vanuit het college, worden via bijgevoegd 
raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad van Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-092825 - 224636 

Onderwerp Advisering inzake uitnodiging gemeente Noordwijk - bestuurlijke overleggen in 
de Duin- en Bollenstreek: nadruk op wat er toe doet. 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Ga in op het verzoek van de gemeente Noordwijk om met elkaar in gesprek te 
gaan over een versterking van de samenwerking; 
2. Neem resultaten van gebiedsgericht werken richting provincie als het 
inhoudelijk kader voor deze bijeenkomst en vermijd het opstellen van een 
nieuwe rijke agenda; 
3. Gebruik de bijeenkomst vooral om te bekijken hoe samenwerking in de regio 
kan bijdragen aan het bereiken van ambities en doelen, zowel binnen als buiten 
de Bollenstreek; 

Samenvatting Advisering inzake uitnodiging gemeente Noordwijk - bestuurlijke overleggen in 
de Duin- en Bollenstreek: nadruk op wat ertoe doet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-093489 - 226038 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 augustus 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 augustus 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


