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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
C.P. van Velzen, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. M. 
Schuring, loco-secretaris 

Afwezig Dhr. J.J.G. Covers, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-034624 - 74510 

Onderwerp Vrijgeven budget voor de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase van 
verschillende Teylingse Leidse Ommelanden projecten 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een bedrag van € 363.250,= vrij te geven voor de voorbereidingsfase 
en uitvoeringsfase van diverse Leidse-Ommelandenprojecten 

2. De gemeenteraad met bijgaande raadsbrief te informeren over uw 
besluit 

Samenvatting Het college wordt gevraagd een bedrag van € 363.250,- vrij te geven voor de 
voorbereiding en vervolgens de uitvoering van verschillende Teylingse Leidse 
Ommelanden projecten. Hiermee willen we bereiken dat er duurzame stad-land 
verbindingen worden gerealiseerd. Voor de inwoners van de gemeente Teylingen 
en omliggende gemeenten betekent dit meer beleving en 
recreatiemogelijkheden in de buurt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036696 - 81745 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD taaltoets 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de VVD over de taaltoets bijstandsgerechtigden en deze te sturen naar de raad. 

Samenvatting De VVD heeft, naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 30 januari j.l. 
"Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand, taaltoets nauwelijks 
afgenomen", vragen gesteld. De schriftelijke vragen en bijbehorende 
beantwoording zijn aan de bijlagen toegevoegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037993 - 82761 

Onderwerp Wmo toezicht 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De directeur van de RDOG Hollands Midden (RDOG) met 
terugwerkende kracht per 1 januari te benoemen tot toezichthouder 
Wmo voor het calamiteiten en signaal gestuurd toezicht. 

2. De directeur RDOG Hollands Midden te machtigen deze taak door 
medewerkers van de RDOG te laten uitvoeren 

3. De huidige interim-toezichthouder (dagelijks bestuur van de ISD 
Bollenstreek) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 te 
ontheffen 



4. In te stemmen met het vergoeden van de werkzaamheden in het 
kader van het calamiteitentoezicht bij een opgetreden calamiteit aan 
de RDOG en deze kosten te verdelen conform het inwoneraantal van 
de vijf gemeenten van de Bollenstreek. 

Samenvatting In artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is 
bepaald dat het college personen aanwijst die belast zijn met het houden van 
toezicht op de naleving van de Wmo. Gemeenten krijgen hierbij de ruimte om 
hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. In dit collegeadvies wordt 
voorgesteld het calamiteiten en signaal gestuurd toezicht te beleggen bij de 
RDOG. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de toezichthouder gewaarborgd. 
De RDOG zal via de jaarlijkse rapportages aan de raad het Wmo toezicht 
evalueren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038026 - 82812 

Onderwerp Terugkoppeling wijkmarkt Sassenheim, wijk 7, 9 november 2017 

Portefeuillehouder Dhr. C.P. van Velzen, wethouder 

Afdeling TM Informatiecentrum 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Akkoord te gaan met de gegeven terugkoppeling op de meldingen, die zijn 
gedaan tijdens de wijkmarkt. 

Samenvatting Op 9 november 2017 organiseerde de gemeente een wijkmarkt in Sassenheim. 
Tijdens de wijkmarkt zijn door de bewoners vragen gesteld over de wijk en het 
gebied. De vragen zijn tijdens en na de wijkmarkt beantwoord. In de 
terugkoppeling staat een totaaloverzicht van de vragen en antwoorden. De 
inwoners hadden vragen en opmerkingen over o.a. de nog te realiseren 
nieuwbouwwijken Bloementuin en Teylingerhof, mogelijkheden tot spelen, 
verkeersoverlast (snelheid) en openbare ruimte. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032834 - 83653 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 14 maart 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij op 14 maart 2018 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 14 maart 2018 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij bij Holland 
Rijnland plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die in 
bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037070 - 84328 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 6 maart 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 6 maart 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


