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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-107137 - 260369 

Onderwerp Vervolg Tussenevaluatie HLTsamen 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake het vervolg van de Tussenevaluatie HLTsamen 
vast te stellen. 

Samenvatting Op 4 december is de rapportage van de Tussenevaluatie HLTsamen in de 
commissie DEB opiniërend besproken. Het college heeft toegezegd voor de raad 
van 19 december een tijdsplanning aan te leveren ter bespreking in de 
commissie DEB van januari. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105508 - 260102 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 10 december 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 10 december 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075235 - 245890 

Onderwerp Positionering gemeente bij beëindiging Ondernemersfonds 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Verdere gesprekken over de overblijvende gelden uit het 
Ondernemersfonds alleen nog te voeren als die gaan over de wijze 
waarop deze gelden besteed kunnen worden ten behoeve van de 
ondernemers. 

2. Een bijeenkomst te organiseren waar ondernemers hun wensen voor 
besteding van overgebleven financiën naar voren kunnen brengen. 

3. De bijgevoegde tekst vast te stellen en te versturen aan de VOT en 
BPT.  

Samenvatting De stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT) heeft aangekondigd zichzelf op 
te heffen. Zij hebben besloten het resterende bedrag binnen het fonds aan de 
gemeente terug te geven. De stichting is bezig een aantal zaken af te ronden 
zoals het afsluiten van de retributieregeling en het treffen van voorzieningen 
voor nog toegekende bijdragen aan projecten. Het college is voornemens na 
ontvangst van de resterende gelden een voorstel te doen aan de gemeenteraad 



over besteding van deze gelden. Uitgangspunt daarbij is dat de gelden ten 
goede moeten komen van de ondernemers en dat ondernemers in de 
gelegenheid moeten worden gesteld hiervoor suggesties te doen. Daarvoor 
wordt een ondernemersavond georganiseerd.  
  
Omdat uit gesprekken met de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en het 
Business Platform Teylingen (BPT) is gebleken dat gesprekken over de 
toekomst, waaronder besteding van de gelden, blijven steken in discussies over 
het verleden heeft het college een heldere koers uit te zetten. Die koers is 
gericht op stappen richting de toekomst en afronding van het verleden. Nu het 
Ondernemersfonds zichzelf opheft kan dat hoofdstuk worden afgesloten en met 
het resterende bedrag kansen voor de toekomst worden ingevuld.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071123 - 259713 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 18 december Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland op 18 december 2019. 

Samenvatting Op 18 december vindt het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland 
Rijnland plaats. Het college wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen 
en standpunten die verwoord zijn bij de agendapunten van dit 
portefeuillehoudersoverleg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105083 - 259250 

Onderwerp Onderwijsachterstandenbeleid 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegd raadsvoorstel met de volgende beslispunten aan de gemeenteraad 
voor te leggen: 
Het onderwijsachterstandenbeleid vast te stellen. 
  

Samenvatting Vanwege een wetswijziging en omdat de laatste beleidsnota 
onderwijsachterstandenbeleid van 2013 is, is het onderwijsachterstandenbeleid 
herzien. Voorgesteld wordt de doelgroependefinitie te herzien en 
evaluatiecriteria vast te stellen. Daarnaast wordt een verdeling van de 
onderwijsachterstandsmiddelen incl. dekking voorgesteld. Het beleid is 
opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk het beleid op Voorschoolse educatie 
voor de kinderen van twee tot vier jaar, onderwijs aan anderstaligen in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs en leesbevordering.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105182 - 256540 

Onderwerp Halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 TWO 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief over de halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting De TWO Jeugdhulp heeft de halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 medio 
oktober opgesteld. In de rapportage is de cijfermatige informatie over de 
jeugdhulp in de regio Holland Rijnland terug te lezen. In de rapportage is een 
duiding gegeven aan een aantal thema’s op regionaal niveau. De cijfers in deze 
rapportage komen uit het berichtenverkeer. Bij de meeste zorgaanbieders loopt 
het berichtenverkeer voorspoedig. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-082181 - 242179 

Onderwerp Actieplan Fiets - Beeldvormingsdocument en Koersdocument 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Beeldvormingsdocument en Koersdocument voor het Actieplan Fiets vast 
te stellen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
   

1. Kennis te nemen van het Beeldvormingsdocument en Koersdocument, 
 als verdere uitwerking van de beeldvormingsfase en ter invulling van 
de oordeelsvorming (conform het BOB model). 

2. Richting mee te geven aan de koers van het Actieplan Fiets door 
antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Is het in het Beeldvormingsdocument geschetste beeld volgens u 
compleet? 

 Sluit de voorgestelde koers in het Koersdocument aan bij uw beeld en 
is dit volgens u compleet? 

 Wilt u nog iets meegeven voor de verdere uitwerking van het 
Koersdocument naar het Actieplan? 

Samenvatting Het college heeft zich als doel gesteld om te zorgen voor een goed bereikbaar 
Teylingen en dat geldt ook voor de fiets. 
Om uitvoering te geven aan dit doel stellen we het Actieplan Fiets op, waarin de 
maatregelen voor de komende jaren zijn vastgelegd. 
  
Het Actieplan Fiets wordt opgesteld volgens het BOB-model, daartoe is 
opgeroepen via de motie Actieplan Fiets (D66 08-11-2018). 
De gemeenteraad wordt volgens de volgende stappen betrokken: beeldvorming; 
oordeelsvorming en besluitvorming. Het proces bevindt zich nu bij de tweede 
stap, de oordeelsvorming. 
Ter invulling van de eerste stap, de beeldvorming, is het plan van aanpak en de 
beeldvormende notitie op 10 september 2019 aan de raadscommissie ruimte 
gepresenteerd.  
  
Ter invulling van de tweede stap, de oordeelsvorming, is er een 
Beeldvormingsdocument en Koersdocument opgesteld. Op 14 januari 2020 
worden deze documenten aan de raadscommissie ruimte voorgelegd. 
 
Met dit voorstel wordt het college gevraagd om het Beeldvormingsdocument en 
Koersdocument vast te stellen en deze aan te bieden aan de raad.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105277 - 258929 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen D66 Instandhouding Vogelstand 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 2019- 32 
Instandhouding vogelstand van mevrouw E. Alkemade - D66 vast te stellen. 

Samenvatting Door mevrouw Alkemade - D66 zijn schriftelijke vragen gesteld onder de titel 
Instandhouding vogelstand. Het college beantwoordt deze vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074787 - 258363 

Onderwerp Adviezen Algemeen Bestuur Holland Rijnland 18 december 2019 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 18 december 
2019. 



Samenvatting Op woensdag 18 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op 
de agenda. Deze adviezen zijn op 11 december 2019 ook besproken met de AB-
leden uit de Duin- en Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de 
bespreking met de AB-leden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103794 - 251835 

Onderwerp 11e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 11e wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland (bijlage 1).  
2. In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wijzigingsbesluit 
wordt bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.  
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 2) waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 
      1. In te stemmen met de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland (bijlage 1). 
      2. In te stemmen met de inwerkingtreding van de 11e wijziging met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2020. 
  

Samenvatting Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
in werking. Daardoor verhuizen de ambtenaren per die datum van het 
ambtenarenrecht naar het ‘gewone’ private arbeidsrecht. De CAR-UWO komt te 
vervallen en de Cao Gemeenten komt daarvoor in de plaats. Voor 
gemeenschappelijke regelingen zoals de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 
richt de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een aparte 
werkgeversvereniging op. Om aan te kunnen sluiten bij deze vereniging en door 
de inwerkingtreding van de Wnra moet de vigerende Gemeenschappelijke 
regeling worden aangepast. 
Het college besluit in te stemmen met de 11e wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en met de 
inwerkingtreding van deze wijziging met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van de Staatscourant waarin het wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt 
met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. En hetzelfde besluit voor 
te leggen aan de raad 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104506 - 257905 

Onderwerp Tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 ODWH 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin aan de raad 
wordt voorgesteld om 
een positieve zienswijze op de Tweede begrotingswijziging 2019 en Eerste 
begrotingswijziging 2020 af te geven. 

Samenvatting In het Algemeen Bestuur (AB) van de ODWH is afgesproken dat de 
consequenties van een nieuwe cao voor 2019 en 2020 aan de deelnemers 
worden voorgelegd zodra de uitkomsten van de cao-onderhandelingen definitief 
zijn. Inmiddels is er een nieuwe cao en zijn de financiële consequenties 
vastgesteld en zichtbaar gemaakt in bijgevoegde Tweede begrotingswijziging 
2019 en Eerste begrotingswijziging 2020. 
 
Het AB heeft daarom in haar vergadering van 4 november 2019 ingestemd met 
het voorleggen van de tweede begrotingswijziging 2019 en de eerste 
begrotingswijziging 2020 aan de deelnemers, zodat de gemeenteraden van de 
gemeenten gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen. 
  
De ODWH stelt voor  dat de structurele gevolgen zowel in 2019 als in 2020 met 
een begrotingswijziging worden doorbelast aan de deelnemers. Dit geldt ook 
voor de incidentele kosten in 2019, welke het gevolg zijn van een in de cao 
opgenomen eenmalige uitkering van 750 euro per fte. Doordat de stijging uit de 
huidige Cao in 2020 niet volledig is meegenomen in 2020, werkt dit ook door 



naar de structurele indexering in 2021. 
Besloten wordt om bijgevoegde raadsvoorstel, waarin aan de raad wordt 
voorgesteld om een positieve zienswijze op de Tweede begrotingswijziging 2019 
en Eerste begrotingswijziging 2020 te geven, aan de raad voor te leggen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100825 - 257414 

Onderwerp Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
gezinshuis met vier studio's, Componistenlaan naast nr 242, Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit 
omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig bijgaande 
'verklaring van geen bedenkingen', in ontwerp geen bedenkingen te 
hebben tegen de op 9 oktober 2019 ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een gezinshuis en vier 
studio's aan de Componistenlaan naast nr. 242 in Voorhout. 

2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende 
ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. 

3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders 
verzekerd wordt. 

Samenvatting De gemeente heeft op 9 oktober 2019 een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen van de heer J. van Beelen,  voor de bouw van een gezinshuis en vier 
studio's aan de Componistenlaan naast nr. 242 in Voorhout. Op 1 oktober 2019 
heeft u positief besloten over het principeverzoek voor dit bouwplan. Om 
medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan is een zogenaamde 
'verklaring van geen bedenkingen'  van de gemeenteraad nodig. Uit de bij de 
aanvraag ingediende ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het bouwplan niet in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening, wel is het daarbij nodig een aantal 
voorwaarden aan de omgevingsvergunning te verbinden. In dit voorstel wordt u 
geadviseerd, de gemeenteraad voor te stellen een zogenaamde 'verklaring van 
geen bedenkingen' af te geven voor het verlenen van medewerking aan het 
bouwplan. 
 
Over dit bouwplan heeft de gemeente op 31oktober 2019 een brief ontvangen 
van omwonenden die bezwaren hebben tegen het bouwplan. Met de 
omwonenden en initiatiefnemer is hierover overleg geweest. Dit heeft nog niet 
geleid tot het wegnemen van de bezwaren.  De omwonenden zijn op de hoogte 
gesteld van de verdere procedure en van de mogelijkheid om een zienswijze in 
te dienen tegen een ontwerpbesluit wanneer zij hiervoor aanleiding zien. Het 
college besluit de gemeenteraad voor te stellen (in ontwerp) geen bedenkingen 
te hebben tegen de ingediende omgevingsvergunningaanvraag. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062401 - 257254 

Onderwerp Vaststelling Regeling Ondersteuning Mantelzorgers 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De Regeling Ondersteuning Mantelzorgers 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Dit is een voorstel om de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers 2020 vast te 
stellen, omdat de huidige Regeling Ondersteuning Mantelzorgers op 31 
december 2019 vervalt.  Deze regeling biedt mantelzorgers de mogelijkheid 
gebruik te maken van huishoudelijke hulp, respijtzorg aan huis, cursussen of 
maatwerk. Op deze manier worden zij ontlast en kunnen ze het mantelzorgen 
langer volhouden. De gemeenteraad heeft begin 2019 besloten het budget voor 
deze regeling in te zetten voor de verlichting van mantelzorg. Het 
subsidieplafond is nog niet bereikt, waardoor het mogelijk is de regeling ook in 
2020 toe te passen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-17-028147 - 256380 

Onderwerp Voortgangsrapportage EBDB eerste helft 2019 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de door de stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek opgestelde en vastgestelde ‘Voortgangsrapportage eerste 
helft 2019’, en deze ter informatie door te leiden naar de 
gemeenteraad 

2. Op basis van de gesprekken met stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek en gehoord de vragen vanuit de gemeenteraden met de 
stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in gesprek te gaan 
over explicietere duiding van rollen, bijdragen en effecten in 
toekomstige verslaglegging. 

Samenvatting De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente de 
voortgangsrapportage over de eerste zes maanden van 2019 aan. Voorgesteld 
wordt deze ter kennisgeving aan te nemen, en met de stichting in gesprek te 
gaan over terugkoppeling zoals vanuit de gemeentebesturen gegeven is tijdens 
het bestuurlijk overleg tussen wethouders en stichting en tijdens de 
informatieavond die voor raden is georganiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld 
de voortgangsrapportage ter informatie door te leiden naar de gemeenteraad. 
Het college besluit kennis te nemen van de door de stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek opgestelde en vastgestelde ‘Voortgangsrapportage eerste 
helft 2019’, en deze ter informatie door te leiden naar de gemeenteraad en 
besluit met de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in gesprek te 
gaan over explicietere duiding van rollen, bijdragen en effecten in toekomstige 
verslaglegging. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104175 - 252115 

Onderwerp Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting Ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Teylingen 2017 kan 
worden vastgesteld voor welke beleidsterreinen subsidies verstrekt worden. De 
subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen is de inhoudelijke grondslag voor de 
te verlenen subsidies met betrekking tot activiteiten 75 jaar vrijheid in 2020. 
Middels deze subsidieregeling wil de gemeente activiteiten stimuleren en 
mogelijk maken die gericht zijn op herdenken, koesteren en vieren dat we 75 
jaar in vrijheid leven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


