LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN TEYLINGEN

Status

8 januari 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr.
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-065823 - 156609
Oplegger 1e halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp Teylingen 2018 Holland Rijnland
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de oplegger halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp Holland
Rijnland voor Teylingen 2018.
2. De raad te informeren over de 1e halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp 2018
Holland Rijnland middels bijgevoegde raadsmemo.

Samenvatting

In de halfjaarlijkse rapportage is de duiding en beschrijving van een aantal
beleidsmatige thema’s op regionaal niveau gebeurd. Op de agenda van het PHO
Maatschappij Holland Rijnland van 12 december jl. is de analyse van het
Zorglandschap gepresenteerd. Per en in elke gemeente zal in opvolging van dit
onderzoek en gebruikmakend van de input van de halfjaarlijkse rapportage en
het lopende onderzoek naar de doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams
(JGT) een nadere duiding van de cijfers worden gemaakt.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-18-066629 - 163997
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
1. de raad voor te stellen om in te stemmen met de wijziging van de
'Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek'.
Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
samengevoegd tot één gemeente: de nieuwe gemeente Noordwijk. Als gevolg
hiervan moet de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2016)
worden gewijzigd. Van deze gelegenheid maken wij gebruik om de
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek op enkele punten te
actualiseren.
De aanpassingen betreffen:
- Het verwijderen van de naam Noordwijkerhout, het aanpassen van het aantal
bestuursleden op 4 in plaats van 5 gemeenten.
- Actualiseren van de regeling op de taken van de ISD:
 met betrekking tot diagnose en doorverwijzing naar het Servicepunt
Werk (SPW)
 met betrekking tot de Jeugdwet
 het toezicht op het archief en de bewaarplaats van de archieven bij de
Erfgoed Leiden in plaats van de gemeente Teylingen
Het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek heeft de
voorliggende GR ISD 2019 besproken en hebben inhoudelijk geen opmerkingen
op de GR ISD 2019.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-18-065613 - 164786
Besluitenlijist openbaar B&W Teylingen 18 december 2018

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 18 december 2018 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

