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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-21-177396 - 427673 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 mei 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177224 - 426668 

Onderwerp Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen begrotingen Jeugdhulp 2021, 2022, 
meerjarenbegroting 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen begrotingen Jeugdhulp 2021, 2022, 
meerjarenbegroting vast te stellen. 

Samenvatting In februari 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp 
2021. In de afgelopen maanden is door TWO Jeugdhulp Holland gewerkt aan het 
actualiseren en het verbeteren van de prognose, zoals was opgesteld in oktober 
2021. Daarnaast is inmiddels meer bekend over de uitgavenontwikkeling in het 
laatste kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021. Hieruit is naar voren 
gekomen dat de uitgaven in 2021 naar verwachting € 5,7 miljoen hoger liggen 
dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en is vastgesteld in het PHO Maatschappij 
en Jeugd van 16 december 2020. 
Het PHO Maatschappij en Jeugd van 19 mei jl. heeft ingestemd met de 1e 
herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland, de 
Programmabegroting Jeugdhulp 2022 Holland Rijnland en de Meerjarenbegroting 
Jeugdhulp 2023-2026 Holland Rijnland. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175965 - 422671 

Onderwerp Concept gebiedsvisie Nieuw Boekhorst 

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. Kennis te nemen van de concept-gebiedsvisie Nieuw Boekhorst in 
vorm van beeldvormende presentatie (d.d. 17 mei 2021) als volgende 
stap van het BOB model. 

2. Richting mee te geven aan de concept-gebiedsvisie Nieuw Boekhorst 



door antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Hoe kijkt de raad aan tegen de voorgestelde woonbibliotheek? 
 Vind u dat er nog een interventie nodig is en zo ja welke heeft uw 

voorkeur?  
 Hoe kijkt de raad aan tegen de (commerciële) voorzieningen in Nieuw 

Boekhorst? 
 Heeft de raad andere aanvullende voorstellen die zij belangrijk vindt in 

de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst? 

Samenvatting In het collegeprogramma Teylingen Vitaal 2018-2022 is aangegeven dat de 
planvorming voor de woningbouwlocatie Nieuw Boekhorst ter hand te genomen 
wordt, deze besproken wordt met alle raadspartijen en de planvorming in 
samenspraak met alle stakeholders vorm wordt gegeven. 
De gebiedsvisie Nieuw Boekhorst wordt opgesteld volgens het BOB-model. 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 hiervan zijn er op diverse momenten 
beeldvormende sessies geweest waarin de analyse van het plangebied en het 
landschappelijk raamwerk is gepresenteerd. Ook hebben meerdere 
participatiemomenten met stakeholders plaatsgevonden.  
Het doel is om Nieuw Boekhorst als woningbouwlocatie tot ontwikkeling te 
brengen. De wijk die ontstaat zou voor alle mensen prettig moeten zijn om in te 
wonen en te verblijven: (sociaal) veilig, bereikbaar, genoeg groen, klimaat 
adaptief en duurzaam. De nieuwe wijk van Voorhout krijgt een dorps karakter in 
een groene omgeving. Vier verschillende woonbuurten met karakteristieke 
woonbelevingen hebben elk een eigen relatie met het landschap. De openbare 
ruimte is de dragende structuur die de diverse woonbuurten aan elkaar rijgt. De 
groene en blauwe structuren liggen evenwichtig verspreid door het gebied en 
stimuleren om naar buiten te gaan en te bewegen middels een actieve 
sportroute als ultiem hardlooprondje of als ommetje door de wijk. 
In het opiniërende raadsvoorstel wordt de focus gelegd op de woonbibliotheek 
en de voorzieningen in Nieuw Boekhorst. Aan de hand van 
diverse (beleids)uitgangspunten wordt een analyse gemaakt van het 
woonprogramma Teylingen. De uitgangspunten en resultaten van de analyse 
zijn samengebracht en gepresenteerd. Indien de raad vindt dat bijgestuurd dient 
te worden kan zij kiezen uit een drietal beschreven interventies.  
Verder is in het raadsvoorstel aandacht besteed aan de maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen in Nieuw Boekhorst. Bijna alle voorzieningen passen 
in het huidige beleid van de gemeente Teylingen. Uitzondering hierop betreft de 
kleinschalige detailhandel.  
Het college besluit kennis te nemen van de concept-gebiedsvisie Nieuw 
Boekhorst in vorm van beeldvormende presentatie (d.d. 17 mei 2021) als 
volgende stap van het BOB model en richting mee te geven aan de concept-
gebiedsvisie Nieuw Boekhorst door antwoord te geven op een aantal vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174728 - 418956 

Onderwerp Concept verordening Land- en watertoeristenbelasting 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. In te stemmen met de concept verordening landtoeristenbelasting 
2022. 

2. In te stemmen met de concept verordening watertoeristenbelasting 
2022. 

Samenvatting Het college doet naar aanleiding van het amendement 'Toeristenbelasting' een 
voorstel om te komen tot de invoering van toeristenbelasting.  
De bevoegdheid van de raad is om de concept verordeningen van land- en 
watertoeristenbelasting vast te stellen en daarmee de toeristenbelasting in te 
voeren per 1 januari 2022. Dit is ter voorbereiding op de definitieve vaststelling 
van de verordeningen land- en watertoeristenbelasting in december 2021. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173555 - 415305 

Onderwerp Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Duin- en 
Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder A. van 
Kempen voor het ondertekenen van de aanbestedingsstrategie 

Samenvatting Het college van Teylingen stelt de aanbestedingsstrategie vast voor de inkoop 
van zorg op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 
Beschermd Wonen wordt per 1 januari 2023 gedecentraliseerd naar alle 
gemeenten in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de inrichting en 
uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is nu 
ondergebracht bij 43 centrumgemeenten, waaronder de gemeente Leiden voor 
de regio Holland Rijnland. 
  
De aanbestedingsstrategie beschrijft de doelstellingen en de procedure van de 
inkoop. Deze aanbesteding doen wij in gezamenlijk verband met de vijf 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en 
Katwijk). De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de 
inschrijvingstermijn voor aanbieders start. 
 
De aanbestedingsstrategie is van rechtswege geheim krachtens artikel 2.57 lid 2 
Aanbestedingswet.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 426049 

Onderwerp (T) Advies PHO Economie en Leefomgeving 2 juni 2021 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Economie en Leefomgeving 2 juni 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 2 juni 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en 
Leefomgeving Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan 
onder andere de volgende onderwerpen: klimaatadaptatie, huisvesting 
asielzoekers en statushouders, bestuursopsdracht wonen, de regionale 
omgevingsagenda, Rijnlands visie op klimaat/leefomgeving, transitieplan 
openbaar vervoer provincie Zuid-Holland, de Regionale Strategie Mobiliteit en de 
subsidieregeling Mobiliteit. Economie-onderwerpen staan deze keer niet op de 
agenda. Het college stemt in met de adviezen die zijn opgesteld over de 
verschillende agendapunten. De stukken van dit portefeuillehoudersoverleg zijn 
beschikbaar via de website www.hollandrijnland.nl. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175058 - 423882 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake uitblijven realisatie bewaakte 
fietsenstalling station Sassenheim 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van het CDA 
inzake uitblijven realisatie bewaakte fietsenstalling station Sassenheim d.d. 2 
mei 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Op 2 mei heeft het CDA schriftelijke vragen aan het college gesteld over het 
uitblijven van de realisatie van de bewaakte fietsenstalling bij het station 
Sassenheim. 
Het college besluit om de beantwoording van de door de CDA-fractie ingediende 
vragen hierbij vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175729 - 422373 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Teylingen vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording vast te stellen en 
aan de raad toe te zenden. 

Samenvatting De gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast 
moeten de gemeenten er voor zorgen dat het LRK juist en volledig is ingevuld en 
actueel is. Jaarlijks is het college verplicht een jaarverslag aan de minister te 
overleggen met gegevens over de uitvoering van deze taken over het 
voorafgaand kalenderjaar. Deze verantwoording wordt ingediend bij de Inspectie 
voor het Onderwijs (IvhO). De gemeente Teylingen heeft al jaren status A. Dit 
betekent dat de gemeente Teylingen voldoet aan minimumeisen voor uitvoering, 
toezicht op en handhaving van kinderopvang. In het verslagjaar 2020 was het 
LRK juist, volledig en actueel. Door de coronamaatregelen is het in 2020 niet 
gelukt om alle wettelijke jaarlijkse onderzoeken te laten plaatsvinden. In de 
periode van 16 maart tot 8 juni heeft de GGD niet de ingeplande jaarlijkse 
inspecties kunnen uitvoeren. De GGD beschikte niet over voldoende capaciteit 
om dit in te lopen. Daarom zijn er in juni afspraken en keuzes gemaakt en is 
uitgegaan van een haalbaarheid van 75% van alle wettelijke reguliere 
inspecties. Dit is gelukt. De niet-ingezette inspecties zijn ingepland in het eerste 
kwartaal van 2021. De IvhO heeft aangegeven dat, in verband met de 
coronamaatregelen, de normen van de wettelijke taken die hiervoor gelden niet 
onverkort worden toegepast. Bij de beoordeling van de taakuitvoering passen zij 
maatwerk toe. In het verslagjaar zijn drie handhavingsadviezen ontvangen van 
de GGD. Op deze handhavingsadviezen zijn handhavingsacties uitgezet door 
middel van een schriftelijke waarschuwing. De betreffende 
kinderopvangvoorzieningen hebben de tekortkomingen opgelost. Het college 
besluit de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Teylingen vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


