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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. M. 
Witkamp, loco-secretaris 

Afwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
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Zaak / doc nr Z-18-049286 - 115872 

Onderwerp Vervoer statushouders naar taalklassen en ISK 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De 'beleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding voor statushouders die de 
taalklassen of internationale schakelklas bezoeken' vast te stellen. 

Samenvatting De taalklas is voor kinderen van 6 tot 13 jaar die nog niet in kunnen stromen in 
het regulier onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In 
onze regio (bollen5) hebben wij ervoor gekozen dit onderwijs gezamenlijk te 
organiseren. De internationale schakelklas (ISK) is voortgezet onderwijs voor 
kinderen van 13 tot en met 18 jaar die nog niet kunnen instromen in het regulier 
voortgezet onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 
Deze school is in bollen6 verband georganiseerd en staat momenteel in Katwijk. 
Sommige leerlingen ontvangen een bijdrage onder de verordening 
leerlingenvervoer (PO) en sommige leerlingen ontvangen een bijdrage onder de 
bijzondere bijstand (VO). Als hier geen recht op bestaat dan is er geen 
voorziening en dat zorgt ervoor dat kinderen regelmatig niet op school kunnen 
komen, omdat zij de reis niet kunnen financieren of omdat ouders in de 
problemen komen met wegbrengen. Voorgesteld wordt voor de statushouders 
die de taalklassen bezoeken taxivervoer in te zetten en de statushouders die de 
ISK bezoeken een OV-pas met abonnement aan te bieden.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052258 - 123456 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over 'Loze belofte bordjes' 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.- In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD 
over 'loze belofte bordjes' en deze door te sturen naar de raad. 

Samenvatting De VVD heeft vragen gesteld over borden, spandoeken en andere uitingen die 
oproepen tot een bepaalde actie. De VVD vraagt o.a. of dergelijke borden 
waaraan niet direct een consequentie aan verbonden is het vertrouwen in de 
gemeente wel goed doen en of de bordjes bijdragen aan wat ze oproepen. In de 
beantwoording van de raadsvragen licht het college toe dat de borden een 
onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen om gedragsverandering te 
bewerkstelligen. Om gedrag veranderd te krijgen (houden aan de maximale 
snelheid bijvoorbeeld) is het nodig om in te zetten op bewustwording, fysieke 
maatregelen en toezicht/handhaving. Voor wat betreft het spandoek op het 
station ‘Dief je bent gezien’ waarbij twee ogen afgebeeld zijn, geldt ook dat dit 
één onderdeel is van een pakket aan maatregelen. Het college is van mening dat 
gedragsverandering (met het plaatsen van de bordjes willen we gewenst gedrag 
zien) niet alleen tot stand komt doordat er per definitie en altijd een 
consequentie aan verbonden is. Het is een manier om mensen te attenderen 
(denk ook aan de WhatsApp Buurtpreventie borden), bewust te maken van hun 
gedrag. Overigens vragen inwoners zelf om WhatsApp buurtpreventie borden en 
smileys welke de snelheid aangeven.       

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-052276 - 123482 

Onderwerp Aanwijzen havenmeesters Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De in dit advies genoemde personen voor één jaar aan te wijzen als 
havenmeester voor de gemeente Teylingen. 

Samenvatting Het college voor te stellen de in dit advies genoemde personen voor één jaar te 
benoemen als havenmeester voor de gemeente Teylingen, zodat zij op grond 
van de Verordening Havengeld Teylingen 2017, havengeld mogen innen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049492 - 125622 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 24 juli 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 24 juli 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


