
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 februari 2018 

VAN TEYLINGEN  
 
 
 

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. J.J.G. 

Covers, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-17-003562 - 73942 

Onderwerp  Beschikking subsidie LED verlichting sportpark Overbos 

Portefeuillehouder  Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. De halogeen verlichting te laten vervangen voor LED verlichting bij TV 

burgemeester en wethouders  Overbos. 

besluit  2. De subsidievoorwaarden vast te stellen zoals deze in de beschikking zijn 
  opgenomen. 
  3. Hiervoor een subsidie te verlenen van €33.000 zoals in de 

  programmabegroting 2018-2021 is vastgesteld. 

Samenvatting  Begin vorig jaar heeft de Stichting exploitatie sportpark Overbos (SESO) een 
  subsidieaanvraag ingediend voor de vervanging van de lichtmasten voor LED 
  verlichting bij TV Overbos. De halogeenverlichting voldoet niet meer aan de 
  eisen. De stichting wil de halogeenverlichting graag laten vervangen voor LED 
  verlichting in het kader van duurzaamheid en kostenbesparing. Het bedrag voor 
  de realisatie van LED verlichting is aan de hand van een kosteninventarisatie 
  bepaald op €33.000,-. Dit bedrag moet worden beschikt middels 
  een beschikking met subsidievoorwaarden. Deze subsidievoorwaarden zijn 
  opgesteld zodat het college kan borgen dat er kwalitatief en duurzame LED 
  verlichting wordt gerealiseerd. Het subsidiebedrag van €33.000 is opgenomen in 

  de programmabegroting van 2018-2021. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-017346 - 75120 

 
 

Onderwerp  Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg 2018-2020 Duin- en Bollenstreek 

  Omzien naar Elkaar 

Portefeuillehouder     

Afdeling  TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van  1. In te stemmen met bijgevoegd uitvoeringsprogramma 

burgemeester en wethouders  Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen Duin- en Bollenstreek, 

besluit  “Omzien naar elkaar” met daarin als hoofdpunten: 
  a. Een plan van aanpak bestaande uit drie cirkels om de cliënt 
  b. Een overzicht van de regionale en subregionale actielijnen 
  c. Een organisatiemodel, planning en financiële paragraaf voor 
  de uitvoering van deze actielijnen (hoofdstuk 7, pagina 33 
  e.v.) 
  2. De raad te informeren over het uitvoeringsprogramma “Omzien naar 

  Elkaar”. 

Samenvatting  Voor u ligt het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd 

  wonen van de Duin- en Bollenstreek gemeenten voor de periode 2018-2020. 

  Dit uitvoeringsprogramma omschrijft de voorbereidingen voor de overheveling 
  van de taken op dit vlak van de centrumgemeente Leiden naar de deelnemende 
  gemeenten. Deze overheveling vindt naar verwachting in 2022 plaats, 
  afhankelijk is van landelijke ontwikkelingen op het vlak van de uitbreiding van 

  Wet langdurige zorg en het herzien van het verdeelmodel van het Rijksbudget. 

  Maatschappelijke zorg en beschermd wonen is de ondersteuning die de 
  samenleving biedt voor mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie 
     

  bevinden. De zorg is erop gericht deze mensen te helpen zo zelfstandig mogelijk 
     



 
te wonen en in de eigen omgeving mee te doen in de samenleving. Daarbij 

krijgen zij thuis (professionele) begeleiding, bouwen aan een sociaal netwerk en 

worden geaccepteerd en geholpen door de omgeving. 
 

De Duin- en Bollenstreek gemeenten gaan deze nieuwe taken vormgeven aan de 

hand van het model van de drie cirkels om de cliënt. Deze cirkels zijn: 
 

1. De persoonlijke situatie van de cliënt;  
2. De informele ondersteuning; 
3. De formele ondersteuningsmogelijkheden. 

 
Dit doen de betrokken gemeenten niet alleen, maar in nauwe samenwerking met 

de centrumgemeente Leiden, de andere betrokken gemeenten in het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland en de betrokken zorgaanbieders in de 

regio. Het is een proces van gelijktijdige regionale afbouw en lokale opbouw. 

Daarom zijn in dit uitvoeringsplan de regionale en de lokale actielijnen naast 

elkaar gezet. 
 

Ter uitvoering van dit plan wordt voorgesteld een projectorganisatie in het leven 

te roepen en een sturingssystematiek aan te nemen. Tevens worden een 

tijdsplanning en begroting in dit plan voorgesteld. 
 

Dit alles onder het motto ‘Omzien naar elkaar’. In een inclusieve samenleving 

wordt zoveel mogelijk vermeden dat mensen uit hun eigen omgeving worden 

gehaald. Om dit te bewerkstelligen is een financiële en organisatorische 

structuurverandering nodig. Mogelijk nog belangrijker is een mentale 

verandering. Wij kiezen ervoor om mensen dicht bij ons te houden, hen waar 

nodig te ondersteunen en snel hulp te bieden als er een situatie ontstaat. Niet de 

wenkbrauwen op te trekken, maar begrip te tonen. Kortom: omzien naar elkaar.  

 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-035813 - 77340 

 
Onderwerp Pilot vroegsignalering, memo aan de raad 

 
Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
Afdeling TM JOSVC 

 
Het College van 1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan Yoep onderwijs en zorg voor de 

burgemeester en wethouders uitvoering van de pilot Vroegsignalering in het onderwijs  
besluit 2. Hiervoor een bedrag van maximaal € 16.806,84 vrij te maken 

3. Dit bedrag via de 1e Voortgangsrapportage op te nemen in de begroting 2018 

4. De raad te informeren via bijgaande raadsmemo en bijlagen 

5. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding 

op te leggen op bijlage 4 Begroting Teylingen en al hetgeen hierover is 

besproken in de vergadering, omdat er vertrouwelijk door rechtspersonen 

bedrijfsgegevens aan de gemeente zijn meegedeeld 

 
 

Samenvatting De gemeenteraad heeft in juni 2017 een motie Vroegsignalering aangenomen 

waarin zij vraagt om preventie, innovatie, samenwerking met het onderwijs, 

vroegsignalering en vroegdiagnostiek in de jeugdhulp.  
Yoep onderwijs en zorg heeft een innovatieve manier voor vroegsignalering en 

vroegdiagnostiek in het onderwijs ontwikkeld, op basis van het zogenoemde 
Functieprofiel.  
Voor de pilotperiode (2018) zetten ze het Functieprofiel in op een school in 
Warmond voor een bedrag van maximaal € 16.806,84.  
De uitkomsten van de pilot zullen in december 2018 in een eindrapportage aan 

College en Raad worden gestuurd. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-030464 - 79478 

 
Onderwerp Nota Verbonden Partijen 2018 

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

 
Afdeling TM Strategie en Projecten 



 
Het College van 1. In te stemmen met de concept Nota "Verbonden Partijen 2018" zoals die als 

burgemeester en wethouders bijlage bij dit voorstel is opgenomen;  
besluit 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen: 

a. de Nota Verbonden Partijen 2018 vast te stellen als beleidskader voor 

versterking van de grip op verbonden partijen;  
b. de raad kennis te laten nemen van het format “Governanceregime 

verbonden partijen 2018” 

c. de taak voor wat betreft de keuze voor een werkvorm over de concrete 
invulling van het governanceregime en de mogelijk te stellen prioriteiten te 

beleggen bij de griffie (in samenspraak  
met uw college, de organisatie en griffie). 

 
Samenvatting Met dit voorstel wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de 

gemeenteraad een beleidskader voorgelegd op basis waarvan de grip op 

verbonden partijen door de gemeenteraad kan worden versterkt. Het aan de 

gemeenteraad voor te leggen voorstel bestaat uit twee onderdelen, de "Nota 

Verbonden partijen 2018" (het beleidskader) en het document 

"governanceregime verbonden partijen 2018" (de praktische invulling en 

toepassing van het beleidskader / de inrichting van de governance per 

verbonden partij). 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

 

Zaak / doc nr Z-17-025962 - 79538 

Onderwerp Aanwijzen stemlokalen en stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2018, en het referendum over de Wiv 

Portefeuillehoud 

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

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van Voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21 maart 2018 de 
burgemeester en in de bijlage genoemde stembureaus in te stellen en stemlokalen aan te wijzen. 

wethouders  

besluit  

  



 
 
 
 
 

 
Samenvatting Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv op 21 maart 2018 moeten stembureaus worden ingesteld 

en stemlokalen worden aangewezen. Burgemeester en wethouders stellen voor een verkiezing één of meer stembureaus in de 

gemeente in. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-034547 - 79893 

Onderwerp  Schriftelijke vragen CDA verlengde pleegzorg 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De schriftelijke vragen van de raad over verlengde pleegzorg te beantwoorden. 

besluit   

Samenvatting  De raadsleden van het CDA stellen vragen over het verlengen van pleegzorg tot 
  na 18 jaar. Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar regel wordt, en slechts 
  bij uitzondering (als het in het pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt 
  toe zijn aan zelfstandigheid) eerder ophoudt. Nu is het wettelijk nog zo geregeld 
  dat de pleegzorg stopt op 18-jarige leeftijd, met de mogelijkheid voor 
  gemeenten om de pleegzorg te verlengen tot na de 18e verjaardag. Het CDA 
  stelt vragen over het standpunt van het college omtrent dit onderwerp, hoe vaak 
  er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om pleegzorg te verlengen en of er 
  meldingen over de tarieven bekend zijn. Het college antwoordt dat zij de mening 
  van het CDA deelt dat pleegkinderen ook na hun 18e levensjaar een veilig en 
  stabiel thuis verdienen, dat er voor 1 cliënt uit de gemeente Teylingen verlengde 
  pleegzorg wordt gefinancierd en dat er geen klachten bekend zijn over de 

  tarieven voor pleegzorg. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-035212 - 80223 

 
 

Onderwerp  Besluitenlijst B&W openbaar 20 februari 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 20 februari 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-035212 - 80270 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
1. De Bloemenslinger: Scootmobielen bloementoertocht op 24 april 2018 in de 

burgemeester en wethouders 
 

 

Bollenstreek. Vka. 
besluit 

 
  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    


