
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 31 augustus 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-21-207244 - 463435 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 augustus 2021 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W dd. 24 augustus 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198167 - 461058 

Onderwerp Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het oprichten van de Gemeenschappelijke 
Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. 

2. In te stemmen met de tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling en 
de tekst voor het Samenwerkingshandvest. 

3. In te stemmen met financiële consequenties van de gewijzigde 
governance jeugdhulp en versterking van de organisatie waarbij de 
structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met 
structureel € 2.540.000,- en voor de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt 
gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een 
investering van € 26.071,- voor de gemeente Teylingen. 

4. In te stemmen met de incidentele bijdrage voor implementatie en 
doorontwikkeling in 2021 van € 130.000,- en € 100.000,- regionaal 
voor 2022. Voor Teylingen is dit een bedrag van €11.687,- voor 2021 
en een bedrag van €8.990,- voor 2022. 

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

1. Toestemming te verlenen voor het oprichten van de 
Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland op grond van Wgr art. 1 lid 2. 

2. De financiële consequenties van de gewijzigde governance 
jeugdhulp en versterking van de organisatie vast te stellen 
waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt 
verlaagd met structureel € 2.540.000,- en voor de GR 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland een structurele 
bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd aan de 
gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een extra investering 
van € 26.071,- voor de gemeente Teylingen. 

3. Een incidentele bijdrage voor implementatie en 
doorontwikkeling vast te stellen van € 130.000,- in 2021 en 
€ 100.000,- voor 2022. Voor Teylingen is dit een bedrag van 
€11.687,- voor 2021 en een bedrag van €8.990,- voor 
2022. 

Samenvatting Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor hun 
jeugdige inwoners. De huidige overeenkomst van de gemeenten en de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland in uitvoering van deze taak loopt 
eind 2021 af. Het is de wens van de regio om de regionale samenwerking van 



een nieuwe inrichting van samenwerking, sturen en toezicht houden 
(governance) te voorzien die bijdraagt aan een effectieve 
uitvoering(sorganisatie) voor de jeugdigen en gezinnen in de regio. Met het 
oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland werken we aan de versteviging van de opdrachtgeverschapsrol 
van gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee aan 
effectievere en efficiëntere sturing op de gewenste transformatieopgave voor 
jeugdhulp. Er is ingestemd met de conceptteksten van de Gemeenschappelijke 
Regeling en het samenwerkingshandvest. Aan de raad wordt toestemming 
gevraagd voor het oprichten van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 
en akkoord voor de kosten die daaruit volgen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166692 - 457309 

Onderwerp Voortgang en aanpak wateroverlast park Molentocht te Voorhout 

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

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang en aanpak van het wateroverlast 
in het park Molentocht te Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting Het college besluit de raadsbrief vast te stellen die de raad informeert over de 
voortgang en de aanpak van het wateroverlast in het park Molentocht. 
Afgelopen jaar is tijdens de natte periode in het voorjaar veel plasvorming en 
vernatting van de bodem in het park geconstateerd. Hierdoor konden inwoners 
geen optimaal gebruik maken van het park. De gemeente gaat het 
wateropnameprobleem per probleemgebied oplossen. Met de keuze voor een 
gebiedsgerichte aanpak bereiken we een vermindering van 70 – 80% van het 
wateroverlast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-206210 - 461506 

Onderwerp Presentatie Actieplan Wonen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Actieplan Wonen' vast te stellen. 

Samenvatting Om de gemeenteraad te informeren over de achtergronden bij het Actieplan 
Wonen wordt besloten om een presentatie te houden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-199925 - 460375 

Onderwerp Reactie en zienswijze op Herziening 2021 Omgevingsbeleid 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgaande brief met reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 
Omgevingsbeleid vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van bijgaande gezamenlijke (concept)brief reactie en 
zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de regio 
Holland Rijnland. 

Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de Ontwerp Herziening 2021 
Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland en dient schriftelijk een reactie 
en zienswijze in om de lokale belangen in Teylingen te waarborgen. Gezamenlijk 
met de 13 gemeenten in Holland Rijnland wordt eveneens een schriftelijke 
reactie en zienswijze ingediend om de regionale belangen te behartigen. 
Besloten wordt om de brief met reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening 
2021 Omgevingsbeleid vast te stellen en kennis te nemen van de gezamenlijke 
(concept)brief met reactie en zienswijze van 13 gemeenten op Ontwerp 



Herziening 2021 Omgevingsbeleid van Holland Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-199447 - 459196 

Onderwerp Decentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met ingang van 1 januari 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het 
gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO), 
verslavingszorg (VZ) en/of bemoeizorg (OGGZ) uit te (laten) voeren die nu 
gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden. 
Een aantal taken blijven we regionaal organiseren. 
 
2. Met andere gemeenten in Holland Rijnland samenwerkingsafspraken te 
maken over: 
De wijze waarop de rijksmiddelen voor bestaande cliënten BW (vanuit 
historisch budget) over de gemeenten verdeeld worden in de periode totdat 
alle middelen BW rechtstreeks van het Rijk naar de individuele gemeenten 
komen; 
De wijze waarop de decentralisatie-uitkering voor MO, VZ en OGGZ over de 
gemeenten verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf kunnen 
financieren; 
De wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de gemeenten 
in de regio Holland Rijnland worden gecontracteerd en gefinancierd; 
De wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader in beeld 
te brengen) frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden als gevolg van het 
beëindigen van de centrumgemeentefunctie; 
De wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en overige 
ambtelijke taken betreffende de regionale specialistische voorzieningen worden 
geregeld.   
 
3. Met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
samenwerkingsafspraken te maken over: 
Het gezamenlijk contracteren en financieren van ondersteuning met wonen en 
opvang in de Duin- en Bollenstreek 
Over de wijze waarop de samenwerking, monitoring en sturing geregeld wordt. 
 
4. De juridische verankering voor de uitvoering van de regionale en sub-
regionale taken uit te werken en zo nodig voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
Financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en 
conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een 
behoefte aan BW of MO, VZ en/of OGGZ:   
Middelen voor bestaande cliënten BW, die hiervoor vanaf 2023 volgens door de 
colleges vast te stellen verdeling, vanuit centrumgemeente Leiden worden 
overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel) 
Middelen voor nieuwe cliënten BW die de gemeente rechtstreeks vanuit het 
Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel) 
Middelen voor MO/VZ/OGGZ die hiervoor vanaf 2023 volgens door het college 
vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden 
overgedragen. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 worden de financiële middelen voor beschermd 
wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten 
overgedragen. Met deze verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat 
benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in samenhang met andere sociale 
activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met 
specifieke behoeften waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of 
georganiseerd kan worden, maken de gemeenten afspraken hoe deze in de regio 
beschikbaar zijn. 
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in 2017 ter voorbereiding op deze 
decentralisatie en transformatie het beleidskader ‘Maatschappelijke Zorg Holland 
Rijnland 2017-2025’ opgesteld en vastgesteld. De uitgangspunten voor het 
beleid zijn nog steeds actueel. Om uitvoering te geven aan de decentralisatie en 
transformatie maatschappelijke zorg is een besluit nodig om met ingang van 1 
januari 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg uit te 
(laten) voeren. Deze taken zijn nu gemandateerd aan en worden uitgevoerd 
door centrumgemeente Leiden. Een aantal taken blijven we regionaal 
organiseren. 
Daarvoor maakt het College van B&W, samen met de andere gemeenten in 
Holland Rijnland, door middel van dit besluit samenwerkingsafspraken en laat dit 
juridisch verankeren. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen om de 
financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en 
conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een 



behoefte aan beschermd wonen of maatschappelijke opvang, verslavingszorg 
en/of bemoeizorg. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173247 - 456501 

Onderwerp Bestemmingsplan Ganzenwei 230 Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Het bestemmingsplan ‘Ganzenwei 230, Warmond’ met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2021WAR10031- VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 

Samenvatting Het bestemmingsplan 'Ganzenwei 230, Warmond' voorziet in het wijzigen van de 
bestemming van een bestaande groenstrook (bestemming groen), gelegen ten 
westen van de bestaande woning aan de Ganzenwei 230 te Warmond, naar een 
woonbestemming zonder bouwvlak. Op 12 september 2017 is een tijdelijke 
vergunning voor 10 jaar verleend aan de bewoners van deze naastgelegen 
woning om de grond als tuin ten behoeve van de woning te mogen gebruiken. 
Deze verleende vergunning is een erfenis van het op 30 maart 2017 
vastgestelde bestemmingsplan 'Van den Woudestraat 1A, Warmond'. De 
bewoners van de Ganzenwei 230 hebben destijds aangegeven moeite te hebben 
met dit inmiddels vastgestelde bestemmingsplan vanwege een vermindering van 
de privacy en een vermindering van het groenbeeld vanaf hun woonperceel. Ter 
compensatie zijn afspraken gemaakt over de aankoop van de betreffende 
groenstrook. De wens is om deze groenstrook permanent bij de tuin als woonerf 
te betrekken. Recent hebben deze bewoners de grond aangekocht en is de 
grond officieel hun eigendom. Het bestemmingsplan 'Ganzenwei 230, Warmond' 
voorziet in een planologische regeling om het gebruik als tuin ten behoeve van 
het wonen permanent vast te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 
zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er zijn 
gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend. Besloten wordt daarom om 
aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Ganzenwei 230, Warmond' 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


