
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 14 december 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-21-224807 - 495323 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen 7 december 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 7 december 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224132 - 494241 

Onderwerp Herbenoeming directeur en leden RvT Economic Board Duin- en Bollenstreek 
(EBDB) 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op voordracht van het bestuurlijk overleg Economie Duin- en Bollenstreek de 
volgende personen te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek: 
  
J.J.J. Vranken, P.E.M. Timmerman, W.J.A. Verkleij, burgemeester van gemeente 
Noordwijk, A. van Erk, burgemeester van gemeente Hillegom, M.W. 
Beijersbergen, voorzitter. 
  
De benoeming is voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. 
  
2. Op voordracht van de Economic Board de volgende persoon te benoemen in 
de Economic Board Duin- en Bollenstreek: 
R. L. Flinkerbusch, programmadirecteur. De benoeming is voor de periode van 
19 juni 2022 tot 18 juni 2026. 

Samenvatting In november  2021 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten in EBDB 
besloten om in 2022 een transitiejaar in te gaan en de samenwerking met de 
EBDB opnieuw aan te gaan. Vooruitlopend op nog komende besluiten hierover, 
hebben zij al een financiële garantstelling afgegeven voor de EBDB. De huidige 
benoemingstermijnen van de leden van de raad van toezicht lopen echter eind 
van dit jaar af. Van de directeur-bestuurder loopt dit af op 18 juni 2022.  Om de 
werkzaamheden voor de EBDB in 2022 te kunnen blijven doen is het nodig om in 
de openvallende posities weer leden te benoemen. Dit recht om te benoemen is 
volgens de oprichtingsakte bij de deelnemende gemeenten neergelegd. De 
wethouders van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk hebben hiervoor een voordracht gedaan. Deze houdt in dat vijf van de 
zeven bestaande leden van de raad van toezicht worden herbenoemd en de 
huidige directeur-bestuurder. Het college heeft besloten op voordracht van het 
bestuurlijk overleg Economie Duin- en Bollenstreek de volgende personen te 
benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de Economic Board Duin- en 
Bollenstreek: J.J.J. Vranken, P.E.M. Timmerman, W.J.A. Verkleij, burgemeester 
van gemeente Noordwijk, A. van Erk, burgemeester van gemeente Hillegom, 
M.W. Beijersbergen, voorzitter. De benoeming is voor de periode van 1 januari 
2022 tot 31 december 2025 en op voordracht van de Economic Board de 
volgende persoon te benoemen in de Economic Board Duin- en Bollenstreek R. 
L. Flinkerbusch, programmadirecteur. De benoeming is voor de periode van 19 
juni 2022 tot 18 juni 2026.  



 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164659 - 485587 

Onderwerp Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de Monitor Sociaal Domein: Sturen op 
jeugdhulp.  
2. De bijgevoegde raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp vast 
te stellen. 

Samenvatting Via de raadsbrief informeren wij de gemeenteraad over de ontwikkelingen in het 
gebruik van jeugdhulp. De Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp geeft 
een beeld van het jeugdhulpgebruik in Teylingen, over de periodes 2019, 2020 
en 2021. 
 
Het totaal aantal cliënten is in de eerste helft van 2021 licht afgenomen ten 
opzichte van de eerste helft van 2020. Dit is in lijn met de regionale trend. 
Ondanks die daling zijn de kosten van jeugdhulp  toegenomen. Ook dit past bij 
het regionale beeld. Voor deze stijging zijn verschillende oorzaken, waaronder 
indexatie, langere trajecten, complexere casuïstiek, stagnatie van doorstroom 
door cliëntenstops en toename van casussen bij het expertteam (overwegend 
duurdere zorg). De langere trajecten zijn deels een neveneffect van 
corona(maatregelen).  
 
Dit is het eerste rapport uit het geautomatiseerde dashboard, dat is opgezet 
vanuit het programma Data gedreven sturen. Daarmee kunnen we de raad 
eenvoudiger en tijdiger informeren. De Monitor Sociaal Domein: Sturen op 
jeugdhulp gaat twee keer per jaar naar de raad (in maart en september). 
Daarnaast krijgt de raad twee keer per jaar een (half)jaarrapportage van TWO 
Jeugdhulp (in juni en oktober). Daarmee informeren wij de raad voortaan dus 
vier keer per jaar over jeugdhulp. Het college heeft besloten kennis te nemen 
van de resultaten van de 'Monitor Sociaal Domein: Sturen op Jeugdhulp' en de 
raadsbrief 'Monitor Sociaal Domein: Sturen op Jeugdhulp' vast te stellen.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-220357 - 493484 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over reclamebeleid 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het 
reclamebeleid van 10 november 2021 van het CDA vast te stellen.  

Samenvatting Door het CDA zijn vragen gesteld over de voortgang bij het opstellen van het 
reclamebeleid. Het college besluit om de beantwoording van de raadsvragen 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223546 - 492870 

Onderwerp Bekrachtiging deelname MKB-deal inzake Transitieloket Duin- en Bollenstreek - 
energietransitie 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het college bekrachtigt de definitieve deelname van de gemeente aan de MKB-
deal voor het opzetten van een regionaal werkend Transitieloket Duin- en 
Bollenstreek.  



Samenvatting De gemeente heeft samen met de provincie, buurgemeenten en 
vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties een zogeheten MKB-deal 
opgesteld met als doel bedrijven beter te helpen met de energietransitie. 
Ondernemers hebben enerzijds te maken met steeds meer wet- en regelgeving, 
en anderzijds zijn er ook subsidies en andere financiële instrumenten die 
ondernemers kunnen helpen met het nemen van maatregelen. Doel van het 
transitieloket, dat door de gemeenten zal worden opgezet, is om ondernemers te 
helpen beter hun weg te vinden in de energietransitie. De provincie ondersteunt 
deze aanpak in 2022 en 2023 met een subsidie van € 200.000. Het college heeft 
besloten deelname aan deze samenwerking te bekrachtigen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223284 - 492597 

Onderwerp Eerste aanpassing afvalstoffenverordening 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

   

1. In te stemmen met  het voornemen om de ja-ja sticker in Teylingen 
in te voeren. 

2. In stemmen met het ontwerp van de verordening tot eerste wijziging 
van de Afvalstoffenverordening Teylingen 2020 en deze voor een 
periode van zes weken ter inzake te leggen. 

Samenvatting De motie “Minder afval door ja-ja sticker”, zoals aangenomen door de 
gemeenteraad op 30 januari 2020, verzoekt het college ‘de invoering van de ja-
ja sticker voor te bereiden’. Het college heeft deze motie opgepakt en heeft 
'voorbereidingen' getroffen om de ja-ja sticker in te voeren. Hiervoor dient de 
afvalstoffenverordening aangepast te worden.  
 
Het college stemt in met voorgenomen invoering van de ja-ja sticker en legt de 
eerste wijziging van de afvalstoffenverordening Teylingen 2020 ter inzage voor 
de termijn van zes weken.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223057 - 492203 

Onderwerp Bewaakte fietsenstalling Sassenheim 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten om een pilot te starten ten aanzien van het beheer van de 
fietsenstalling bij Station Sassenheim door Provalu onder begeleiding van 
Biesieklette Holding B.V. 
2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid door via een enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding, de opdracht voor het beheer en begeleiding te 
gunnen aan Biesieklette Holding B.V. 
3. Een overeenkomst aan te gaan met Biesieklette Holding B.V. en Provalu 
waarin wordt geregeld: 
- de levering van een beheerdersunit met inrichting en zes bewakingscamera's 
- de stallingskosten voor de duur van de pilotperiode 
- het beheer van de bewaakte fietsenstalling en de begeleiding van Provalu voor 
de duur van de pilot. 
4. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Van 
Kempen voor het ondertekenen van de overeenkomst met Biesieklette en 
Provalu. 

Samenvatting De gemeente wil de veiligheid op het station vergroten en het aantal 
fietsendiefstallen terugdringen. De werkplekken op de fietsenstalling worden 
ingezet om mensen werkervaring op te laten doen, zodat zij meer kans maken 
op het vinden van een vaste baan. Er zal 24 uur per dag sprake zijn van 
cameratoezicht. Daarnaast is er op werkdagen tussen 7.00 uur 's-morgen en 
19.00 uur 's-avonds een medewerker op de fietsenstalling aanwezig. De 
fietsenstalling aan de zuidzijde van het station wordt op werkdagen regelmatig 
bezocht door de medewerkers om ook daar toezicht te houden.  
 
Het is de bedoeling dat Provalu het beheer van de fietsenstalling op zich neemt. 
Om hier ervaring mee op te bouwen wordt Provalu voor een periode van 1,5 jaar 
ondersteund door Biesieklette. Biesieklette heeft ruime ervaring met het beheer 
van fietsenstallingen en het inzetten van werkervaringsplekken. 



 
De bewaakte fietsenstalling is onderdeel van een plan om de fietsenstallingen op 
het station van Sassenheim te vernieuwen en te verbeteren. De coördinatie is in 
handen van ProRail. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het vierde 
kwartaal van 2022 afgerond, waarna de bewaakte fietsenstalling in gebruik 
genomen wordt. 
 
Het college heeft besloten een pilot te starten voor een bewaakte fietsenstalling 
op het station van Sassenheim waarbij Provalu en Biesieklette zorgen voor het 
beheer en de begeleiding van de medewerkers.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222953 - 491822 

Onderwerp Principebesluit bouw 16 beneden- en bovenwoningen, Herenstraat 68, Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek 
tot de bouw van 16 beneden-/bovenwoningen op het perceel 
Herenstraat 68 in Voorhout. 

2. De bijgevoegde raadsbrief 'principebesluit bouw 16 beneden-
/bovenwoningen, Herenstraat 68, Voorhout' vast te stellen. 

Samenvatting Er is een principeverzoek ingediend voor de bouw van 16 beneden-
/bovenwoningen op het perceel Herenstraat 68 in Voorhout. In het geldende 
bestemmingsplan 'Dorp Voorhout' is voor de locatie een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen, die onder andere de ontwikkeling van woningen mogelijk maakt. 
Het schetsplan voorziet in een stedenbouwkundig verantwoorde invulling van de 
locatie met woningen. Het slopen van het bestaande, in de omgeving 
detonerende winkel-/bedrijfspand leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 
Het plan levert met 8 bovenwoningen in de sociale huur en 8 benedenwoningen 
in de middel-dure huur een positieve bijdrage aan de bouw van extra woningen 
conform het Woonprogramma 2020-2024. Het plan voorziet in voldoende 
parkeerplaatsen volgens de gemeentelijk Nota parkeerbeleid, waarbij 
initiatiefnemer bereid is een deel van het parkeerterrein (nu privaat eigendom) 
aan de gemeente over te dragen als openbaar gebied en de parkeerplaatsen 
daar voor algemeen gebruik zijn van omwonenden en centrumbezoekers. 
 
Besloten wordt in principe planologische medewerking te verlenen aan de bouw 
van 16 beneden-/bovenwoningen op het perceel Herenstraat 68 in Voorhout en 
de raadsbrief 'principebesluit bouw 16 beneden-/bovenwoningen, Herenstraat 
68, Voorhout' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222662 - 491313 

Onderwerp Starten bestemmingsplanprocedure ontwerpbestemmingsplan "Rijnsburgerweg 
6c en 6d, Voorhout" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Rijnsburgerweg 6c 
en 6d, Voorhout" en de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 
met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021TEY01063-ON01 te 
starten door het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage te leggen. 

2. Bijgaande raadsbrief inzake ontwerpbestemmingsplan 
"Rijnsburgerweg 6c en 6d, Voorhout" vast te stellen. 

Samenvatting Voor de locatie Rijnsburgerweg 6c en 6d in Voorhout is het verzoek ontvangen 
om het bestemmingsplan "Rijnsburgerweg 6, Voorhout", vastgesteld op 29 
oktober 2015, deels te herzien. Bestemmingsplan "Rijsburgerweg 6, Voorhout" 
maakt het mogelijk om nabij Rijnsburgerweg 6 in Voorhout drie 
greenportwoningen te realiseren, inclusief groen, natuurvriendelijke overs, water 
en een toegangsweg. Inmiddels zijn twee van de drie greenportwoningen 
gerealiseerd (6b en 6c). De eigenaar van de woning aan de Rijnsburgerweg 6c 
(middelste kavel) heeft echter eerder dit jaar middels een principeverzoek 
verzocht om de middelste kavel aan de zuidoostzijde met 5,9 meter te 
verbreden. Het gevolg van deze verbreding is dat de derde onbebouwde kavel 
met eenzelfde afstand opschuift in zuidoostelijke richting. Het verbreden en 
verschuiven van de woonkavels past niet in het geldende bestemmingsplan. Op 
17 mei 2021 is een positief principebesluit genomen om deze kleine 
bestemmingswijziging mogelijk te maken. Initiatiefnemer heeft middels een 



aangeleverd ontwerpbestemmingsplan aangetoond dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te 
leggen. 
 
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
"Rijnsburgerweg 6c en 6d, Voorhout" en de procedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarnaast besluit het college om 
de raadscommissie Ruimte middels een raadsbrief te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


