
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 13 april 2021 

 
 

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-21-171386 - 408435 

Onderwerp Reactie Duin- en Bollenstreek gemeenten inzake de afwijzing van de Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het besluit tot afwijzing uitkering d.d. 4 maart 
2021 ten aanzien van de regeling Reductie energieverbruik 
woningen (RREW); 

2. Op grond van artikel 160 lid 1, aanhef en onder f Gemeentewet te 
besluiten om bezwaar te maken tegen het besluit van 4 maart 2021 
met kenmerk RREW2020-00455142; 

3. In te stemmen met de gezamenlijke reactie namens de colleges van 
de Duin- en Bollenstreekgemeenten; 

4. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Heleen Hooij voor het ondertekenen van "Gezamenlijke 
reactie Duin- en Bollenstreek aan de minister van BZK inzake de 
RREW afwijzing". 

5. Voor zover van belang om mandaat, volmacht en een machtiging te 
verlenen aan mevr. Ianthe Dickhoff om in verband met het besluit 
van 4 maart 2021 met kenmerk RREW2020-00455142: 
- bezwaar te maken - en alles wat daarmee verband houdt - tegen 
het besluit; 
- het woord te voeren tijdens een eventuele mondelinge behandeling 
van voornoemd bezwaar; 
- (rechts)handelingen te verrichten in verband met het voorgaande; 
- al datgene te doen wat in verband met het voorgaande nodig of 
raadzaam is. 

6. Dat de burgemeester in verband met artikel 171 lid 1 Gemeentewet 
mandaat, volmacht en een machtiging te verlenen aan mevr. Ianthe 
Dickhoff om in verband met het besluit van 4 maart 2021 met 
kenmerk RREW2020-00455142:  
- bezwaar te maken - en alles wat daarmee verband houdt - tegen 
het besluit; 
- de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen; 
- het woord te voeren tijdens een eventuele mondelinge behandeling 
van voornoemd bezwaar; 
- (rechts)handelingen te verrichten in verband met het voorgaande; 
- al datgene te doen wat in verband met het voorgaande nodig of 
raadzaam is. 

Samenvatting Op 18 november zijn door alle Duin- en Bollenstreek gemeenten aanvragen 
ingediend voor de rijksregeling: Regeling Reductie Energiegebruik Woning 
(RREW). Op 4 maart jl. kregen de gemeenten het bericht vanuit de RVO m.b.t. 
het afwijzen van de RREW-uitkering. Na deze berichten zijn een aantal 
verontrustende zaken omtrent het beoordelingsproces aan het licht gekomen. In 
het BO Duin- en Bollenstreek Duurzaamheid is ingestemd deze vraagtekens 
kenbaar te maken bij het ministerie. Bijgevoegde brief (bijlage 1) is dan ook 
opgesteld om het ministerie van BZK erop te wijzen dat, naast het niet 
transparante beoordelingsproces, het i.r.t. de Urgenda-uitspraak van belang is 
alsnog de aanvragen te herzien en waar mogelijk over de brug te komen met de 
benodigde middelen. Het college heeft besloten om een bezwaarschrift in te 
dienen tegen het genomen besluit en om met de colleges van de Duin- en 
Bollenstreekgemeenten een gezamenlijke reactie te sturen naar de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-21-171921 - 412244 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 6 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 6 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170230 - 405000 

Onderwerp Coronamonitor 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Kennis te nemen van de HLT coronamonitor 2020. 
2.    De uitkomsten van de HLT coronamonitor 2020 op te nemen in de 
jaarrekening 2020 van Teylingen. 
3.    De raadsbrief inzake Teylingen coronamonitor 2020 vast te stellen. 
  

Samenvatting Gemeenten hebben in de uitvoering van hun taken het afgelopen jaar te maken 
gehad met corona. Een deel van de kosten met betrekking tot corona zijn 
verantwoord bij HLTsamen en een ander deel is direct verantwoord bij de 
gemeente. Een voorbeeld van kosten bij HLTsamen zijn de aanvullende 
activiteiten rondom handhaving en toezicht en kosten die bij de gemeente zijn 
gemaakt: compensatie leerlingenvervoer en de ondersteuning van verenigingen. 
In de monitor wordt overzicht gegeven van de totale kosten die gepaard zijn 
met corona en hoe deze zich verhouden met de (specifieke) uitkeringen die ter 
beschikking staan aan de gemeenten. 
Het college heeft besloten: 
1.    Kennis te nemen van de HLT coronamonitor 2020. 
2.    De uitkomsten van de HLT coronamonitor 2020 op te nemen in de 
jaarrekening 2020 van Teylingen. 
3.    De raadsbrief inzake Teylingen coronamonitor 2020 vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-007917 - 394012 

Onderwerp Voorbereidingsbudget nieuwe locatie HV Foreholte 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De notitie 'Realisatie verenigingsgebouw HV Foreholte' vast te stellen en 
daarmee in te stemmen met de hoogte van het bedrag van € 459.200,-  dat bij 
wijze van financiële compensatie voor het verlaten van het huidige 
verenigingsgebouw en de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe 
verenigingsgebouw aan HV Foreholte wordt betaald, onder voorwaarde dat een 
en ander wordt uitgewerkt in een tussen de gemeente Teylingen en HV 
Foreholte te sluiten overeenkomst.’  
 
2. Dat de gemeente Teylingen, vooruitlopend op het aangaan van de onder 
beslispunt 1 bedoelde overeenkomst, bijgevoegde overeenkomst aangaat om 
een voorschot van € 57.000,- te verstrekken. 
 
3. Een voorschot van € 57.000,- (ex btw) beschikbaar te stellen uit de 
projectbudget herinrichting Elsgeest.  
 
 
 
 
  

Samenvatting Vooruitlopend op het verstrekken van een definitieve 'eenmalige bijdrage aan 
derden' voor het realiseren van een verenigingsgebouw op de nieuwe 
handballocatie op Elsgeest, wordt een voorbereidingsbudget aan 
handbalvereniging Foreholte verstrekt voor de (vervangende) nieuwbouw van 
het verenigingsgebouw conform de kaders van het vastgestelde projectplan 'In 
de Geest van Els' en met in achtneming van het hiertoe vastgestelde 



bestemmingsplan.  
De werkzaamheden die met dit voorbereidingsbudget worden uitgevoerd zijn:  

 het ontwerpen van het verenigingsgebouw; 
 het projectmanagement; 
 het constructief en installatietechnisch advies; 
 de voorbereiding voor de aanbestedingen voor de aannemer(s). 

Het definitieve ontwerp met bouwkostenberekening is de grondslag voor het 
verstrekken van het restant van het budget, zoals vastgesteld in het 
projectplan. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170501 - 405884 

Onderwerp Kosten opstellen plan van aanpak Sociale Kaart Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 Kennis te nemen van de offerte voor het maken van een plan van aanpak voor 
de sociale kaart Teylingen. 
2.Via de eerste Voortgangsrapportage 2021 de raad voor te leggen de 
meerkosten voor het maken van het plan à € 6.580,-- te dekken uit de reserve 
sociaal domein. 

Samenvatting De raad heeft het college opdracht gegeven een plan van aanpak te maken voor 
een sociale kaart Teylingen. Zo’n kaart helpt inwoners en professionals beter de 
weg naar voorzieningen te vinden, zodat inwoners sneller geholpen worden. 
Daarmee draagt het bij aan het verlagen van de kosten in het sociaal domein. 
Het college heeft kennis genomen van de offerte voor het maken van het plan. 
Via de eerste Voortgangsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de 
meerkosten van het plan. Deze worden gedekt uit de reserve sociaal domein. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170270 - 405398 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Omzien naar Elkaar 2021-2023 en derde werkplan 
Investeringsfonds 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het 'Uitvoeringsprogramma 2021-2023 Omzien naar Elkaar' vast te stellen. 
2. Het derde werkplan Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken sinds 2017 toe naar de 
decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De Maatschappelijke Zorg omvat 
preventie, ondersteuning, opvang en nazorg van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Om ervoor te zorgen dat er passende ondersteuning geboden 
kan worden, investeren de gemeenten in de voorbereiding op deze nieuwe 
taken. In november 2020 heeft de Rijksoverheid voor de tweede keer het besluit 
genomen om de decentralisatie met een jaar uit te stellen, ditmaal naar 1 
januari 2023. De reden hiervoor was dat het verdeelmodel Beschermd Wonen 
nog niet gereed is, waarmee de budgetten voor de verschillende regio's worden 
bepaald. 
Omdat het eerdere uitvoeringsprogramma van de Duin- en Bollenstreek eind 
2020 afliep, is door de gemeenten gezamenlijk het verlengde 
uitvoeringsprogramma 'Omzien naar Elkaar' opgesteld voor de periode 2021 tot 
en met 2023. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de verschillende 
doelstellingen ten aanzien van de decentralisatie Maatschappelijke Zorg in de 
Duin- en Bollenstreek.  
 
Om de decentralisatie te kunnen realiseren, heeft centrumgemeente Leiden het 
Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Gemeenten in de regio 
Holland Rijnland kunnen aanspraak maken op het Investeringsfonds door één of 
meerdere projectplannen op te stellen. 
Met dit derde werkplan gaat de Duin- en Bollenstreek door met het realiseren 
van de doelstellingen uit het verlengde uitvoeringsagenda ‘Omzien naar Elkaar’ 
ten behoeve van de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De focus ligt 
in 2021 op: 
• Het terugdringen van het gebruik van de Maatschappelijke Opvang en specifiek 
het gebruik van de Nieuwe Energie in Leiden; 
• Opzetten van ambulante vormen van Beschermd Wonen; 
• Voorbereidende activiteiten op de daadwerkelijke decentralisatie. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


