
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 16 november 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 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-220307 - 486987 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd. 9 november 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W dd. 9 november vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-219936 - 485999 

Onderwerp Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten Teylingen tot en met oktober 2021 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de 'Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met oktober 2021' vast 
te stellen. 
2. de bijgevoegde raadsbrief met bijlage inzake 'Voortgangsinformatie 
ruimtelijke projecten tot en met oktober 2021' vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Drie keer per jaar biedt het college een overzicht van de projecten in Teylingen 
aan aan de gemeenteraad. Besloten wordt om de 'Voortgangsinformatie 
ruimtelijke projecten tot en met oktober 2021' vast te stellen en deze ter 
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158622 - 465508 

Onderwerp Vervanging natuurgrasveld Warmunda 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het subsidiebedrag van € 54.000,- voor de renovatie van natuurgrasveld 1 
beschikbaar te stellen aan stichting SESO. 
2. Het subsidiebedrag van € 16.000,- voor de vernieuwing van de drainage bij 
natuurgrasveld 1 beschikbaar te stellen aan stichting SESO. 
3. Het resterende subsidiebedrag van € 158.000,- te beschikken vanuit de post 
investeringen sport uit de sportnota onder het voorbehoud dat de raad de 
begrotingswijziging vaststelt. 
4. De subsidiebijdrage van € 54.000,- en € 16.000,- te verstrekken aan stichting 
SESO via de bijgevoegde subsidiebeschikking. 
5. De uitvoeringsovereenkomst af te sluiten met stichting SESO. 
 
6. aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De bijgevoegde begrotingswijziging van de gemeentelijke begroting vast te 
stellen. 
2. Het bedrag van € 56.000,- voor de vervanging van het handbalveld 2024 



naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke begroting. 
3. Het bedrag van € 110.000,- voor de vervanging van het meubilair van 
Sportpark Overbos van 2024 naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke 
begroting. 
4. Het bedrag van € 90.000,- voor de vervanging lichtmasten veld 1 van 2024 
naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke begroting. 
  

Samenvatting Het college heeft besloten om € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de 
vervanging van het natuurgrasveld inclusief drainage van voetbalvereniging SV 
Warmunda. Uit keuringsrapporten is naar voren gekomen dat het veld 
vervangen moet worden om in het najaar van 2022 weer competitievoetbal te 
kunnen spelen. Het investeringsbedrag is opgenomen in de vastgestelde 
begroting 2021-2024 en dient beschikt te worden door het college. Daarnaast is 
de wens vanuit de stichting en vereniging om het handbalveld te verplaatsen om 
de integraliteit en zichtbaarheid binnen de vereniging te vergroten. Het college 
heeft besloten om een extra subsidiebedrag van € 158.000,- te beschikken 
vanuit de post investeringen uit de nota Sportnota, onder het voorbehoud dat de 
raad akkoord gaat met een begrotingswijziging. De investering past binnen de 
kaders van de sportnota en draagt bij aan goede sportfaciliteiten binnen de 
gemeente. Het college heeft besloten om de begrotingswijziging voor te leggen 
aan de raad.    
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-217895 - 482652 

Onderwerp Aanpak versterken en versnellen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een budget van € 33.581,- beschikbaar te stellen voor de regionale 
aanpak van wachtlijsten in de jeugdhulp en de verduurzaming van de 
doorbraakaanpak, waarvan:  

1. € 28.317,- voor de aanpak wachtlijsten; 
2. € 5.264,- voor de verduurzaming doorbraakaanpak Holland 

Rijnland. 
2. Het gevraagde budget te dekken uit de middelen die Teylingen vanuit 

de septembercirculaire ontvangt vanuit het rijk voor het terugdringen 
van de tekorten in de jeugdhulp.  

3. De bijgevoegde raadsbrief 'Aanpak wachtlijsten jeugdhulp' vast te 
stellen.  

4. In te stemmen met het plan van aanpak 'verduurzaming 
doorbraakaanpak Holland Rijnland'.  

5. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo 'Aanpak Wachtlijsten' 
over de aanpak wachtlijsten jeugdhulp. 

Samenvatting Het college heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor het aanpakken 
van de wachttijden in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De maatregelen die 
genomen worden zijn het uitbreiden van het aanbod van plekken in 
gezinshuizen, inzicht krijgen in de wachtlijsten, mogelijk maken van digitaal 
aanbod bij echtscheidingen en verlaging van de werkdruk bij jeugdbeschermers. 
Het college informeert de raad hierover per brief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-216712 - 483452 

Onderwerp Interbestuurlijk toezicht vanaf 2022 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht vanaf 
2022; 

2. De Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan 
te gaan; 

3. De raadsbrief vernieuwd generiek interbestuurlijk toezicht vanaf 2022 
vast te stellen 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2022 wil de provincie het generiek interbestuurlijk 
toezicht anders vormgeven. Daarvoor is een vernieuwde Bestuursovereenkomst 
generiek interbestuurlijk toezicht opgesteld. Het college gaat de nieuwe 
overeenkomst aan. Interbestuurlijk toezicht betekent dat er over meerdere 



bestuurslagen toezicht is, namelijk van rijk naar provincie naar gemeente. Al 
sinds 2012 legt het college verantwoording af aan de provincie over een aantal 
toezichtgebieden. De verantwoordingsinformatie hoeft maar een keer te worden 
verstrekt. De nieuwe overeenkomst zet in op een dynamischer toezicht met een 
IBT-ladder en een dashboard. De nieuwe overeenkomst vloeit voort uit de 
evaluatie in 2020 en de invoering van de Omgevingswet. De toezichtgebieden 
zijn: Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht, Monumentenzorg en archeologie, 
Archief en informatiebeheer en Huisvesting vergunninghouders. De uitvoering 
van de bestuursovereenkomst is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 
generiek interbestuurlijk toezicht 2022 en ligt bij HLTsamen. Het college besluit 
kennis te nemen van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht vanaf 2022, de 
bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan te gaan en de 
raad hier middels een raadsbrief over te informeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


