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Zaak / doc nr  Z-18-050836 - 149698 

Onderwerp  PGB overschrijven vanwege verhuizing binnen de Hoflee 

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

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
1. Toestemming te verlenen voor het verhuizen binnen De Hoflee per 1 

burgemeester en wethouders 
 

 

september 2020 middels bijgevoegde conceptbrief. 
besluit 

 
  

Samenvatting  1. Aanvragers beschikken over een PGB voor het permanent bewonen van een 
  stacaravan op De Hoflee. Volgens de voorwaarden bij deze PGB is het mogelijk 
  om op aanvraag te verhuizen binnen De Hoflee. Belanghebbenden hebben een 
  dergelijke verhuizing aangevraagd. Het college wordt geadviseerd om 
  toestemming te verlenen voor de aangevraagde verhuizing door de PGB’s over 

  te schrijven naar een ander objectnummer. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-064344 - 153178 

 
 

Onderwerp  Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Teylingen 

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

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van   
burgemeester en wethouders  In te stemmen met het aanwijsbesluit toezichthouder HEIT gemeente Teylingen. 

besluit   

Samenvatting  Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is een samenwerkingsverband 
  dat integrale bedrijfscontroles bij ondernemers uitvoert en misstanden in de 
  prostitutiebranche aanpakt. In het HEIT werken partijen zoals gemeenten, 
  politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW en het UWV samen om malafide 
  ondernemers aan te pakken. Om te garanderen dat er voldoende 
  toezichthouders beschikbaar zijn tijdens deze controles wordt voorgesteld om de 
  medewerkers van het HEIT als toezichthouder van de gemeente Teylingen aan 

  te wijzen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-065840 - 156616 

 
 

Onderwerp  Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en Zekerheid 2018 â€“ 2022 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en 
burgemeester en wethouders  Zekerheid 2018 – 2022’ met daarin afspraken over het verbeteren van 

besluit  de lokale en regionale sociale infrastructuur voor maatschappelijke 

  zorg. 

  Burgemeester besluit: 
   



 
1. Voorzitter van het Portefeuillehouders Overleg Maatschappij Holland 

Rijnland te machtigen om namens de gemeente Teylingen de 

‘Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en Zekerheid 2018 – 

2022’ te ondertekenen. 

 
Samenvatting Om tot verbeteringen te komen in de lokale en regionale sociale infrastructuur 

voor maatschappelijke zorg zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen de 

gemeenten in de regio Holland Rijnland, Zorg & Zekerheid en het zorgkantoor. 

De samenwerkingsafspraken betreffen onder meer de aansluiting van de 

Geestelijke gezondheidszorg op het sociaal domein en de aanpak van personen 

met verward gedrag. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-049540 - 157336 

 
Onderwerp verlenen subsidie voor Collectieve Preventie GGZ 2019 Duin- en Bollenstreek 

 
Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
Afdeling TM WMO en Participatie 

 
Het College van 1. Ken voor het jaar 2019 de eenmalige subsidie van € 22.981,00 toe aan GGZ 

burgemeester en wethouders Rivierduinen voor de preventie-activiteiten, die in bijgaand concept voorstel  
besluit Collectieve Preventie GGZ Duin- en Bollenstreek staan. 

 
2. Ken voor het jaar 2019 de eenmalige subsidie van € 17.343,00 toe aan 

Stichting Lumen voor de preventie-activiteiten die in bijgaand concept voorstel 

Collectieve Preventie GGZ Duin- en Bollenstreek staan. 
 

Samenvatting In het uitvoeringsprogramma “Omzien naar elkaar” van de Duin en Bollenstreek 

staat dat de gemeenten een alternatieve invulling gaan geven aan de collectieve 

preventie GGZ. Met de collectieve preventie GGZ willen ze een bijdrage leveren 

aan de geestelijke gezondheid van de inwoners in de Duin- en Bollenstreek.  
De verwachting bestaat dat een goede preventie tot gevolg heeft dat inwoners in 
mindere mate gebruikmaken van duurdere specialistische zorg.  
In de afgelopen jaren werd de collectieve preventie GGZ in Holland Rijnland 

georganiseerd door Centrum gemeente Leiden onder een daarvoor speciaal in 
het leven geroepen Gemeenschappelijke Regeling. Deze GR stopt per 1 

januari 2019.  
Met ingang van 1 januari 2019 kunnen gemeenten zelf met aanbieders (huidige 
of mogelijk ook nieuwe partijen) afspraken maken op lokaal of sub-regionaal 

niveau over de collectieve preventie GGZ.  
De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben nu voor hun sub-regio een 

gezamenlijk voorstel gemaakt voor de collectieve preventie GGZ 2019. Ze zijn 

daarbij voor 2019 zoveel mogelijk uitgegaan van dezelfde aanbieders (GGZ 
Rivierduinen en Stichting Lumen) en het bestaande aanbod voor de collectieve 

preventie GGZ als de jaren daarvoor. Bij de voorbereiding van het voorstel is 
rekening gehouden met het bestaande lokale aanbod van bijvoorbeeld de 

welzijnsorganisaties en het CJG.  
Het jaar 2019 willen de gemeenten vervolgens benutten om de collectieve 

preventie GGZ nader te evalueren en te ontwikkelen. Met dit voorstel wordt 

aan het college goedkeuring gevraagd voor het uitvoeren van het voorstel voor 

de collectieve preventie GGZ 2019 in de Duin- en Bollenstreek en hiervoor 

financiële middelen beschikbaar te stellen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-062401 - 157631 

 
Onderwerp Verbreding Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 

 
Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
Afdeling TM WMO en Participatie 

 
Het College van 1. het raadsvoorstel met het volgende beslispunt voor te leggen aan de raad:  

burgemeester en wethouders het beschikbare budget voor de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage breder in 

besluit te zetten dan alleen voor huishoudelijke hulp, door individuele ondersteuning of 
andere projecten te financieren gericht op verlichting van mantelzorg.  
2. de nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp Toelage vast te stellen onder 

voorbehoud van goedkeuring door de raad op de uitbreidingsmogelijkheden. 
 

Samenvatting Om mantelzorgers te ontlasten en ondersteuning te bieden die beter aansluit bij 

hun behoefte is het voorstel de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage te 

verbreden. Behalve van huishoudelijke hulp kunnen mantelzorgers dan ook 

gebruik maken van andere vormen van individuele ondersteuning. Hierdoor 

ontstaat bovendien meer inzicht in waar mantelzorgers behoefte aan hebben. 
 

Mantelzorgers kunnen op grond van deze regeling gebruik maken van 



  huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis (gezelschap thuis, hulp bij koken, 
  boodschappen of administratie, klussen in en om het huis) of maatwerk gericht 
  op respijt op indicatie van de mantelzorgadviseur. De regeling wordt uitgevoerd 

  door Stichting Welzijn Teylingen. 

  Het College kan de middelen die beschikbaar zijn voor de regeling, naast de 
  individuele ondersteuning voor mantelzorgers, aanwenden voor projecten voor 

  verlichting van mantelzorg. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047502 - 157846 

 
 

Onderwerp  Verstrekken PGB voor permanente bewoning Hoflee (aanvraag nav herziening 

  bp) 

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

Afdeling  TM Toezicht en Handhaving 

Het College van  
Aan aanvrager een PGB te verstrekken voor het permanent bewonen van een 

burgemeester en wethouders 
 

 

stacaravan op het park De Hoflee. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Aanvrager heeft aangetoond voor de peildatum van 31 oktober 2003 op De 
  Hoflee te zijn gaan wonen en sindsdien de betreffende stacaravan onafgebroken 
  te hebben bewoond. Daarmee komt aanvrager volgens ons beleid in aanmerking 

  voor een PGB. Het college wordt voorgesteld om deze PGB te verlenen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-005396 - 158817 

 
 

Onderwerp  Raadsvoorstel OpiniÃ«rend Notitie Beeldvorming RuÃ¯ne van Teylingen 

  (ontwikkeling) 

Portefeuillehouder  Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
1. Bijgaand opiniërend raadsvoorstel "Notitie Beeldvorming Ruïne van Teylingen 

burgemeester en wethouders 
 

 

(ontwikkeling)" aan de raad voor te leggen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De Notitie Beeldvorming Ruïne van Teylingen - December 2018 - is opgesteld 
  om de fase van de beeldvorming af te ronden. De Notitie Beeldvorming geeft 
  een overzicht van de periode vanaf november 2012 waarin de situatie rond 
  beheer en eigendom is gewijzigd, er een intensieve en uitgebreide participatie is 
  geweest over een mogelijke toekomst voor de Ruïne en het overleg met de 
  nieuwe eigenaar is gestart. Ook is er een uitgebreid historisch onderzoek 
  uitgevoerd en heeft de nieuwe eigenaar, de Stichting Monumentenbezit 13 
  uitgangspunten geformuleerd voor de verdere ontwikkeling. Met al deze 
  informatie als basis en de randvoorwaarden van economische haalbaarheid en 
  dat het moet passen bij de Bollenstreek is een globale gebiedsvisie opgesteld. 
  Een globale gebiedsvisie met de naam "Tuinen van Teylingen" die contouren en 
  kaders schetst. Ter afsluiting van de fase van de beeldvorming zijn reacties op 
  deze visie opgehaald. Aan commissie en raad wordt nu gevraagd om kennis te 
  nemen van de Notitie Beeldvorming om zo de fase van de beeldvorming af te 

  ronden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-061312 - 158819  

Onderwerp  Opheffen geheimhouding 

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

Afdeling  TM Beleid en advies   
Het College van 1. De geheimhouding op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 

burgemeester en wethouders Wob op de besluit van 23 oktober 2018 (verzoek voor schikking) op te heffen.  
besluit 

2. De gemeenteraad voor te stellen de geheimhouding (CDA raadsvragen en 

antwoorden), bekrachtigd in de vergadering van 29 november 2018, op te 

heffen. 
 

3. Te besluiten dat de opheffing van de geheimhouding via een 



 
raadsbrief (spoedshalve) reeds op 7 december 2018 is aangekondigd. 

 
Samenvatting Tijdens de behandeling van de bekrachtiging van de geheimhouding op de 

beantwoording van de vragen van het CDA over het Ondernemersfonds 

Teylingen in vergadering van de gemeenteraad 29 november 2018 zijn 

meerdere vragen gesteld over de argumentatie die ten grondslag lag aan de 

geheimhouding. Hoewel de vragen zijn beantwoord tijdens de beraadslagingen 

van de gemeenteraad is de discussie over deze antwoorden aanleiding geweest 

om de zaak opnieuw juridisch te toetsen. 
 

Uit nadere juridische toetsing blijkt dat de vragen van het CDA en de 

antwoorden daarop waarin de afwijzing van het schikkingsverzoek worden 

genoemd op grond van de Wob geheel zelfstandig, dus los van de lopende 

gerechtelijke procedure, moeten worden beoordeeld. Met inachtneming hiervan 

moet een belangenafweging plaatsvinden of het verstrekken van informatie 

opweegt tegen de belangen die genoemd worden in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Zo bezien, weegt het belang van openbaarmaking 

zwaarder dan de andere in artikel 10 genoemde belangen en is het opleggen van 

geheimhouding juridisch beoordeeld niet mogelijk. 
 

Nadat duidelijk was geworden dat geheimhouding op de stukken opgeheven kon 

worden is via een raadsbrief aangekondigd dat de daarvoor noodzakelijke 

stappen zouden worden genomen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-065833 - 158927 

 
Onderwerp Verlenging en wijziging van de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 

en 2018 
 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 
 

Afdeling TM JOSVC 
 

Het College van 1. In te stemmen met het addendum voor verlenging en wijziging van de 

burgemeester en wethouders dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en  
besluit Holland Rijnland (bijlage 1). 

2. De raad van bovengenoemde besluit en bijbehorende documenten op de 

hoogte te brengen door middel van bijgevoegde raadsbrief. 
 

Samenvatting De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, 

Teylingen en Zoeterwoude geven sinds 2015 (decentralisatie jeugdhulp) het 

opdrachtgeverschap van de jeugdhulp gezamenlijk vorm. De afspraken hierover 

zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemende 

gemeenten en Holland Rijnland. De overeenkomst loopt op 31 december 2018 

af. Naar aanleiding van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp hebben de 13 colleges van de deelnemende gemeenten besloten om 

de huidige overeenkomst onder voorwaarden te verlengen. Met vaststelling van 

het addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging van de overeenkomst 

geregeld. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-030045 - 158983 

 
Onderwerp Instemmen met het besluitvormende raadsvoorstel Herenweg Warmond 

 
Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

 
Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

 
Het College van De raad voor te stellen de uitwerkingsrichting ‘30 km’ vast te stellen en een 

burgemeester en wethouders krediet van € 3.766.500 beschikbaar te stellen (waarvan € 1.329.000 aanvullend  
besluit ten opzichte van de begroting) voor verdere voorbereiding en uitvoering. 

 
Samenvatting Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het besluitvormende 

raadsvoorstel herinrichting Herenweg/doorgaande weg door Warmond voor het 

vaststellen van de uitwerkingsrichting ‘30 km’ en het beschikbaar stellen van het 

krediet voor voorbereiding en uitvoering van het werk door de 

begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-056880 - 159011 

 
Onderwerp Beantwoording raadsvragen CDA: Gebrek aan instroom MareGroep 



 
Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
Afdeling TM WMO en Participatie 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders 1. De bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van CDA vast te stellen. 

besluit 

 
Samenvatting Het CDA heeft raadsvragen gesteld over het gebrek aan instroom bij de 

MareGroep. In overleg met de MareGroep en Servicepunt Werk is de 

beantwoording van de vragen opgesteld. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-052429 - 159075 

 
Onderwerp Beantwoording motie Toegang tot Teylingen 

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

 
Afdeling TM Beleid en advies 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders 1. De motie ‘Toegang tot Teylingen’ met bijgevoegde raadsbrief af te handelen. 

besluit 

 
Samenvatting Het college stemt in met de raadsbrief welke antwoord geeft op de motie 

‘Toegang tot Teylingen’. Met de acties opgenomen in de raadsbrief willen we 

inwoners, bezoekers en gebruikers met een hoogwaardige entree uitstraling, 

welkom heten in deze bijzondere streek en in onze gemeente. Onze inwoners en 

bezoekers zullen in de toekomst door een entree met een hoogwaardige 

uitstraling Teylingen binnen rijden. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-048629 - 159083 

 
Onderwerp Een omgevingsvergunning voor het vestigen van kleinschalige horeca op de 

locatie Park Groot Leerust 1 in Warmond 
 

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

Afdeling TM Vergunningen 
 

Het College van De omgevingsvergunning voor kleinschalige horeca in de theekoepel in Park 

burgemeester en wethouders Groot Leerust in Warmond met een instandhoudingstermijn van 10 jaar te  
besluit verlenen. 

 
Samenvatting In 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor kleinschalige horeca in de 

theekoepel in Park Groot Leerust bij wijze van pilot. De pilot op zich is geslaagd, 

uit de enquêtes die destijds zijn gehouden onder omwonenden en bezoekers is 

dit gebleken, echter het besluit is destijds door de rechtbank vernietigd omdat 

het onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid onvoldoende werd geacht. In 

juni 2018 is opnieuw vergunning aangevraagd voor de kleinschalige horeca. Nu 

wordt in parkeerbehoefte voorzien conform de parkeernota. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-063045 - 159201 

 
Onderwerp Schriftelijke raadsvragen overlast en schade voor omwonenden als gevolg van 

uitvoering bouwproject Herenstraat 118-120 
 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 
 

Het College van 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over 

burgemeester en wethouders de overlast en schade voor omwonenden als gevolg van de uitvoering van het  
besluit bouwproject Herenstraat 118-120 in Voorhout conform bijlagen. 

 
Samenvatting Het CDA heeft een aantal vragen gesteld over het bouwproject aan de 

Herenstraat 118-120 in Voorhout. Deze vragen zijn door het college beantwoord 

en worden in de eerstvolgende raadsvergadering ter kennis gebracht aan de 

raad. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



Zaak / doc nr  Z-18-064505 - 159786 

Onderwerp  Beantwoording vragen CDA over verkoop van 12 appartementen Hoofdstraat 

  222-224 in Sassenheim 

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

Afdeling  TM Vergunningen 

Het College van   
burgemeester en wethouders  Akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording van de vragen van het CDA. 

besluit   

Samenvatting  Het CDA heeft vragen gesteld over de verkoop van 12 appartementen 
  Hoofdstraat 222-224 in Sassenheim. Het voorstel is om akkoord te gaan met 

  bijgevoegde beantwoording. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-065611 - 160491 

 
 

Onderwerp  Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 11 december 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 11 december 2018 vast te 

burgemeester en wethouders 
 

 

stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
 

 

 

 

 
Zaak / doc.nr  
 
Onderwerp 
 
Portefeuillehouder 
 
Afdeling 
 
Het college van B&W 
besluit 
 
 
 
Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluit 

Z-18-062894 / D-157966 
 

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 
 
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 
 
TM WMO en Participatie 
 
 
de raad voor te stellen: 
De wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 met 
terugwerkende kracht tot 1-1-2019 vast te stellen. 
 
Bij algemene maatregel van bestuur (hierna AMvB) wordt met ingang van 1 

januari 2019 het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gewijzigd waardoor de eigen 
bijdrage inkomens- en vermogensonafhankelijk is en vastgesteld is op maximaal 
€ 17,50 per periode bijdrage van vier weken. Deze maatregel geldt niet voor 
beschermd wonen; deze bijdrage blijft inkomens- en vermogensafhankelijk. De 
kosten van deze maatregel voor de ISD bedragen naar schatting € 699.000, 
hiervan wordt naar verwachting maximaal € 500.000 gecompenseerd uit het 
Gemeentefonds. Daarnaast wil het Dagelijks Bestuur van de ISD nadenken over 
de mogelijkheden om de stijging van de kosten te beperken door bijvoorbeeld 
strenger te zijn aan de poort en een onderzoek te doen naar algemene 
voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen.  
De aanlevering van gegevens aan het CAK en de oplegging en inning door het 
CAK van de eigen bijdrage wijzigt in 2019 niet. De maatregel heeft tot gevolg 
dat de Verordening, het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels wijzigen.  
De AMvB treed in werking op 1 januari 2019 voor de Wlz en de Wmo. Voor 
beschermd wonen is de inwerkingtreding 31 december 2018 omdat dit de 
ingangsdatum is van de eerste bijdrageperiode van de reeks van 13 
bijdrageperioden van het jaar 2019. 
 
Akkoord (ongewijzigd besloten) 

 


