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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-208097 - 465005 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken afvalbeleid 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "stand van zaken afvalbeleid" vast te 
stellen. 

Samenvatting Middels deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de implementatie van het afvalbeleid in Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208485 - 466168 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 augustus 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 31 augustus 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134375 - 444319 

Onderwerp Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 

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 Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen (bijlage 1) met daarin de 
volgende sporen; 
    1) het realiseren van een energiebesparing van 12% in 2025 en 15% in 
2030; 
    2) onderzoek doen naar de wenselijkheid en kansrijkheid van warmtenetten; 
    3) onderzoek doen naar een duurzaam gasnet; 
    4) vooruit denken, slimme keuzes maken en ontwikkelingen en innovaties 
volgen.  
     
2. Een uitvoeringsprogramma op te stellen als onderdeel van de TVW dat 
uiterlijk medio 2022 gereed is. 
  

Samenvatting De afspraak in het Nationaal Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen 
en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Deze opgave is door het Rijk bij 
de gemeenten neergelegd. Hierbij is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 
2021 een beeld hebben van de transitie naar een CO₂-neutrale gebouwde 



omgeving: een Transitievisie Warmte (TVW). Eind 2019 heeft het college het 
Plan van Aanpak "Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte" vastgesteld. 
Hierin stond dat zij voor eind 2021 een TVW op zou stellen. In het najaar van 
2020 en de winter van 2020/2021 vond de eerste participatieronde voor het 
opstellen van de uitgangspunten van de Lokale Energiestrategie (LES) en TVW 
plaats. We spraken met inwoners, organisaties en ketenpartners zoals 
woningcorporatie STEK, netbeheerder Liander en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Op 11 maart 2021 heeft de raad zijn uitgangspunten voor de Lokale 
Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Langs 
deze uitgangspunten is de TVW vervolgens opgesteld. In het voorjaar van 2021 
is op basis van de vastgestelde uitgangspunten een tweede participatieronde 
met inwoners georganiseerd. We hebben twee meedenkavonden gehouden met 
inwoners van Teylingen. Deze avonden hebben input opgeleverd welke verwerkt 
is in deze TVW. De TVW is nu klaar om vastgesteld te worden. Besloten wordt 
om aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen met daarin de volgende sporen; 
    1) het realiseren van een energiebesparing van 12% in 2025 en 15% in 
2030; 
    2) onderzoek doen naar de wenselijkheid en kansrijkheid van warmtenetten; 
    3) onderzoek doen naar een duurzaam gasnet; 
    4) vooruit denken, slimme keuzes maken en ontwikkelingen en innovaties 
volgen.  
   
2. Een uitvoeringsprogramma op te stellen als onderdeel van de TVW dat 
uiterlijk medio 2022 gereed is. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-202723 - 454817 

Onderwerp Raadsbrief afronding pilot POH-J GGZ bij de huisarts 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Pilot Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts in 
Teylingen' vast te stellen.  

Samenvatting Eind 2019 is aan de Zorggroep Voorhout/Warmond een eenmalige subsidie voor 
twee jaar toegekend voor de inzet van een praktijkondersteuner jeugd GGZ. 
Deze toekenning sloot aan op de wens van de gemeenteraad, die een motie 
indiende die ook inzette op een POH Jeugd bij de huisarts. Onderzoeksbureau 
Rebel monitorde in 2020 negen verschillende pilots met een POH Jeugd in 
Holland Rijnland, waaronder die in Teylingen. Eind mei is het eindrapport van dit 
onderzoek opgeleverd. Het college besluit door middel van de raadsbrief de 
gemeenteraad te informeren over het verloop en de opbrengsten van de pilot 
Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts (POH Jeugd GGZ), het 
onderzoeksrapport van Rebel en het vervolg.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


