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Zaak / doc nr Z-21-225461 - 496989 

Onderwerp Brief Provinciale Staten met reactie op motie 1051 over korting van 20 miljoen 
euro 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland met onze 
reactie op motie 1051 om in het tweede kwartaal 2022 een voorstel voor 
mobiliteitsmaatregelen voor de noordelijke Duin- en Bollenstreek voor te leggen, 
vast te stellen. 

Samenvatting Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 10 november 2021 een motie 
aangenomen met de strekking dat Gedeputeerde Staten in nauwe samenwerking 
met gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland in het tweede 
kwartaal van 2022 een voorstel voorleggen voor mobiliteitsmaatregelen in de 
noordelijke Duin- en Bollenstreek. De gemeenten Lisse, Teylingen, Noordwijk en 
Hillegom en Holland Rijnland geven in een gezamenlijke brief aan dat zij aan de 
oproep uit de motie voortvarend invulling zullen geven. 
 
Besloten wordt om de brief aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland vast te 
stellen en te versturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-225863 - 497291 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen 14 december 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling Team BMO 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen 14 december 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-216206 - 479937 

Onderwerp Herziening beleidsregel "Ruimtelijke Randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerp van de wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek” vast te stellen  
2. Het ontwerp van de wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek” gedurende 6 weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen. 
3. De raadsbrief aanpassingen beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden 



logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en bollenstreek" vast 
te stellen.  
  

Samenvatting In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de 
beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding 
van de beleidsregel zijn bij de afzonderlijke bollenstreekgemeenten diverse 
verzoeken binnengekomen, welke betrekking hadden op de huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn. Dergelijke 
verzoeken passen in de regel niet binnen het bereik van de nu vigerende 
beleidsregel. Ook is gedurende de afgelopen periode het significante tekort aan 
adequate logiesvoorzieningen voor tijdelijke arbeidsmigranten vanuit deze sector 
meermaals benadrukt. Het Bestuurlijk Overleg Ruimte van de 
Greenportgemeenten heeft daarom opdracht gegeven om de regels rondom 
huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn te 
evalueren en aan de hand van praktijkervaring bij te stellen. Ook is opdracht 
gegeven een aantal technische wijzigingen door te voeren in de beleidsregel, 
onder andere ten aanzien van het aspect brandveiligheid en communicatie. 
Besloten wordt om de ontwerp-beleidsregel vast te stellen en voor 6 weken ter 
inzage te leggen en bijgevoegde raadsbrief naar de gemeenteraad te 
verzenden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-225504 - 496555 

Onderwerp gefaseerde oprichting GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2022 met Holland Rijnland aan 
te gaan. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Arno van 
Kempen voor het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 
2022. 
3. De raadsbrief over de gefaseerde oprichting GR Servicorganisatie Zorg vast te 
stellen. 
  

Samenvatting Sinds 2015 is de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 
(TWO) opgericht en ondergebracht bij Holland Rijnland voor de inkoop van de 
jeugdhulp in de regio. De wens vanuit gemeenten in de regio is om de directer 
te sturen op de inkoop van de jeugdhulp en de TWO permanent inbedden. Om 
dit te realiseren heeft deze zomer besluitvorming plaatsgevonden in het PHO 
Maatschappij en Jeugd en hebben de gemeenteraden ingestemd met de 
oprichting van de eigenstandige bedrijfsvoeringsorganisatie onder de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
 
Recent is gebleken dat de oprichting van deze gemeenschappelijke regeling 
(GR), namelijk de zelfstandige Serviceorganisatie Zorg (SOZ), per 1 januari 
2022 niet haalbaar is, omdat een aantal cruciale administraties niet op tijd kan 
worden ontvlochten. Gedeeltelijke ontvlechting is onwenselijk. Dit zou namelijk 
onaanvaardbare druk leggen op de primaire taken van de SOZ en daarmee op 
de jeugdhulpaanbieders en dit zou vervolgens effect kunnen hebben op het in 
zorg nemen van jeugdigen. 
 
Om deze risico’s te vermijden is besloten om de ruimte te bieden voor de 
ontvlechting en om de SOZ in 2022 onder de GR van Holland Rijnland te 
houden. Voor de uit te voeren taken in 2022 is een vernieuwde 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeenten en Holland Rijnland 
nodig. De vernieuwde DVO is geactualiseerd en aangepast in het licht van het 
vastgestelde bedrijfsplan en de nieuwe governance. 
 
Het college besluit om de DVO met HR aan te gaan en de raad hierover te 
informeren.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145352 - 494569 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" 

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

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om:  

1. De nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
"IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021SAS04010-VA01 gewijzigd 
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "IKC 
Kinderburg-Rank, Sassenheim". 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 21 mei 2019 heeft het college besloten om de voormalige locatie van 
basisschool De Kinderburg aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van de 
fusieschool Kinderburg-Rank (Het Sterrenwerk). Vervolgens heeft het college op 
14 juli 2020 het stedenbouwkundige kader en de Kadernotitie Nieuwbouw 
Kinderburg-Rank vastgesteld. De ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan "Sassenheim-Zuid". Een herziening van het bestemmingsplan 
is noodzakelijk om de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) 
mogelijk te maken. 
 
Na het collegebesluit van 8 september 2020 is het voorontwerpbestemmingsplan 
ter visie gelegd voor inspraak en voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. 
Er is één inspraakreactie ontvangen. Ook zijn vier vooroverlegreacties 
ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreactie is het bestemmingsplan niet 
aangepast. De vooroverlegreacties en de reactie van de Omgevingsdienst West-
Holland waren aanleiding om de toelichting op het bestemmingsplan aan te 
passen. Ook zijn de verbeelding, regels, toelichting en bijlagen bij de toelichting 
aangepast naar aanleiding van een wijziging in het aantal mogelijke leerlingen 
op de fusieschool. Uit een uitgevoerde impactanalyse is gebleken dat de 
ruimtelijke kaders van het voorontwerpbestemmingsplan (verbeelding en regels) 
voldoende ruimte bieden om de toename in leerlingen op te vangen. 
 
In de periode van 3 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie 
zienswijzen binnengekomen. Tevens heeft de Omgevingsdienst West-
Holland(ODWH) advies uitgebracht over het ontwerpbestemmingsplan. De 
zienswijzen en het advies van de ODWH hebben er gedeeltelijk toe geleid dat 
het bestemmingsplan is aangepast. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen om de nota van 
beantwoording zienswijzen vast te stellen, het bestemmingsplan "IKC 
Kinderburg-Rank, Sassenheim gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan en geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164299 - 496078 

Onderwerp (T) Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 22 december 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

kennis te nemen van de ambtelijke adviezen voor de vergadering van het 
Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland op 22 december 2021 aan de AB 
leden van de Duin-en Bollenstreek- gemeenten. 

Samenvatting Op woensdag 22 december 2021 vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van 
Holland Rijnland via MS teams. Op de agenda staan onder andere de volgende 
onderwerpen: de Kaderbrief 2023, de voortgangsrapportages over het 
cofinancieringsfonds, het beleidsplan van het Regionaal Bureau Leerplicht van 
Holland Rijnland 2022-2025, de aanpassing van de Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland ten behoeve van de wachtlijst woonwagens, een presentatie 
over de bestuursopdracht wonen, het instellen van een bestuurscommissie 
Jeugd en informatie over de stand van zaken van de opdracht "van strategie 
naar uitvoering". Het college neemt kennis van de adviezen die zijn opgesteld 
over de verschillende agendapunten voor de leden van het AB. Deze adviezen 
zijn op 15 december 2021 ook besproken met de AB-leden uit de Duin- en 
Bollenstreekgemeenten. De stukken van de AB vergadering zijn beschikbaar via 
de website www.hollandrijnland.nl. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223885 - 493635 

Onderwerp Financiële regeling controle CTB Teylingen 



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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Subsidieregeling tegemoetkoming kosten Coronatoegangsbewijs-controle 
Teylingen vast te stellen. 
2. Een hardheidsclausule toe te voegen aan de subsidieregeling. 

Samenvatting De Subsidieregeling tegemoetkoming kosten Coronatoegangsbewijs-controle 
Teylingen bevat de wijze waarop verenigingen en stichtingen aanspraak kunnen 
maken op een tegemoetkoming in de extra kosten die zij maken op de controle 
van het coronatoegangsbewijs. De gemeente heeft hiervoor een gelimiteerde 
Rijksbijdrage ontvangen. De regeling bevat de voorwaarden voor toekenning en 
de manier waarop de aanvraag kan worden gedaan.  
Het college besluit de Subsidieregeling tegemoetkoming kosten 
Coronatoegangsbewijs-controle vast te stellen en een hardheidsclausule toe te 
voegen aan de subsidieregeling. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198670 - 495262 

Onderwerp Vaststellen verordening Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit 
Teylingen 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpverordening Gemeentelijke 
adviescommissies omgevingskwaliteit Teylingen 2022 vast te stellen. 
2. De verordening Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit 
Teylingen 2022 gewijzigd vast te stellen. 

Samenvatting De aanleiding voor het opstellen van de verordening Gemeentelijke 
adviescommissies omgevingskwaliteit Teylingen 2022 (hierna: verordening 
GACO) is de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. De taken en 
bevoegdheden van de huidige erfgoed- en welstandscommissie vervallen dan 
van rechtswege. 
Ter continuering van de advisering over erfgoed en welstand stelt de gemeente 
2 nieuwe commissies in. Ten eerste een gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit voor erfgoed. Ten tweede een gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk van gebouwen (hierna: 
commissies GACO). De verplichting voor de commissie GACO-erfgoed volgt uit 
afdeling 17.2 van de Omgevingswet. De verplichting voor de commissie GACO-
uiterlijk van gebouwen volgt uit een eigen beleidsmatige keuze, die is 
neergelegd in de welstandsnota Teylingen en bouwverordening.  
Op dit moment heeft Teylingen een adviescommissie voor welstand en een 
adviescommissie voor erfgoed. Beide adviescommissies worden met deze 
verordening GACO (opnieuw) aangesteld. Op basis van het overgangsrecht, 
artikel 16 lid 1 in de verordening GACO, worden de huidige leden van de 
Erfgoedcommissie en de commissie Ruimtelijke kwaliteit (welstand) door de raad 
benoemd als lid van de nieuwe commissies GACO. 
Besloten wordt om de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpverordening 
Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit Teylingen 2022 vast te 
stellen en de verordening Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit 
Teylingen 2022 gewijzigd vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224773 - 495192 

Onderwerp Mantelzorgcompliment 2022 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het besluit 'Mantelzorgcompliment Teylingen 2022' vast te stellen. 
2. De raadsbrief 'Mantelzorgcompliment 2022' vast te stellen. 

Samenvatting In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 staat 
mantelzorgwaardering voor gemeenten als wettelijke taak benoemd. In de wijze 
waarop de gemeente mantelzorgers waardeert, is de gemeente 
vrij. Mantelzorgers in de gemeente Teylingen ontvangen nu een VVV-bon van € 
100,- als mantelzorgcompliment. 
 
Het mantelzorgcompliment wordt regelmatig geëvalueerd. Daaruit komt naar 
voren dat mantelzorgers over het algemeen tevreden zijn over de wijze van 



waarderen door de gemeente. Vanuit de gemeenteraad is de vraag gekomen of 
een mantelzorgpas, zoals in Noordwijk wordt aangeboden, een geschikte vorm 
van waardering zou zijn voor mantelzorgers in Teylingen. Dit is een pas met een 
bedrag daarop, te besteden bij plaatselijke ondernemers. Verschillende 
mogelijkheden voor het waarderen van mantelzorgers zijn onderzocht en op 
basis daarvan is een nieuwe aanpak voor het mantelzorgcompliment vanaf 2022 
opgesteld. Deze aanpak houdt in dat mantelzorgers de keuze hebben tussen een 
VVV-bon van € 100,- of HLTsamen cadeaubonnen ter waarde van € 100,- te 
besteden bij lokale ondernemers. Nieuw is ook dat jonge mantelzorgers 
voortaan een Pluim kunnen krijgen ter waarde van € 30,-. Dit is een bon te 
besteden bij een lokale ondernemer naar keuze. 
 
De gemeente waardeert en erkent hiermee de inzet van mantelzorgers, krijgt 
mantelzorgers in beeld en kan mantelzorgers hierdoor informeren en 
ondersteunen. Door het betrekken van ondernemers stimuleert de gemeente 
besteding van het mantelzorgcompliment bij lokale ondernemers. Door een rol 
bij het mantelzorgcompliment kunnen ondernemers laten zien dat zij 
maatschappelijk betrokken ondernemen en krijgen zij mogelijk oog voor 
mantelzorgers in de eigen organisatie. Stichting Welzijn Teylingen en HLTsamen 
voeren de toekenning van het mantelzorgcompliment gezamenlijk uit. 
 
Het college heeft besloten het 'Mantelzorgcompliment Teylingen 2022' en de 
raadsbrief vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224505 - 494636 

Onderwerp Afsluiting besluitvormende fase Kunst- en Cultuurnota 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De beleidsnota kunst en cultuur ‘Cultuur raakt alles 2022 e.v.’ vast te stellen. 

Samenvatting Het huidige beleid op het gebied van kunst en cultuur ligt vast in de nota ‘Leren 
en meedoen 2010-2012’ en is toe aan vernieuwing en actualisering. In de 
nieuwe nota ‘Cultuur raakt alles 2022 e.v.’ gaan we uit van een bredere 
maatschappelijke bijdrage van kunst en cultuur en verbinding met verschillende 
beleidsthema’s binnen de gemeente Teylingen. Het accent ligt op de vraag welke 
bijdrage kunst en cultuur kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven 
waar wij met elkaar voor staan. Immers, cultuur raakt alles! 
 
Tijdens de beeldvormende fase is gestart met het voeren van oriënterende 
gesprekken met culturele smaakmakers. Digitale bijeenkomsten met culturele 
ondernemers, culturele partners en zorg- en welzijnspartners hebben vervolgens 
een schat aan informatie opgeleverd. Tijdens de livestream ‘Cultuur raakt (alles)’ 
zijn de contouren van de visie, zoals die nu voorligt, grondig met het culturele 
veld besproken. Dit alles is verwerkt in een beeldverslag. Na de presentatie van 
het beeldverslag tijdens de beeldvormende sessie op 28 juni 2021 is gestart met 
de oordeelsvormende fase. De raad van Teylingen heeft op 16 december 2021 
de oordeelsvormende fase van de concept Kunst- en Cultuurnota positief 
afgesloten en daarmee is gestart met de besluitvormende fase. Het college heeft 
besloten aan de raad voor te leggen om de beleidsnota kunst en cultuur ‘Cultuur 
raakt alles 2022 e.v.’, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224203 - 494592 

Onderwerp Vaststelling stukken voor beveiligingsplan Basisregistratie personen en 
waardedocumenten 

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

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    De beveiligingsrichtlijn BRP vast te stellen 
2.    De regeling beheer en toezicht BRP vast te stellen 

Samenvatting Het is wettelijk vereist om een informatiebeveiligingshandboek te hebben voor 
wat betreft de basisregistratie personen (BRP) en de waardedocumenten. Het 
college heeft de beveiligingsrichtlijn BRP en de regeling beheer en toezicht BRP 
vastgesteld. Hiermee is het informatiebeveiligingshandboek BRP en 
waardedocumenten compleet.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-224341 - 494518 

Onderwerp Vaststellen uitgangspunten Omgevingsplan 

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. Vooruitlopende op het inwerking treden van de Omgevingswet de volgende 
basis uitgangspunten voor het omgevingsplan vast te stellen: 
a. Het gebruik van het casco Omgevingsplan van de VNG. 
b. Een beleidsneutrale omzetting van regels waar mogelijk. 
c. Een 'Ja, mits' benadering bij ruimtelijke initiatieven. 
2. De uitgangspunten voor de overige (ontwerp)keuzes vast te stellen in het 
begin van de volgende raadsperiode. 

Samenvatting Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze 
nieuwe wet heeft verschillende gemeentelijke instrumenten, zoals een 
omgevingsvisie en een omgevingsplan. Voor de ontwikkeling van een 
omgevingsvisie (ter vervanging van de huidige structuurvisie van Teylingen) is 
onlangs het aanbestedingstraject afgerond. In het eerste kwartaal van 2022 
wordt de volgende stap genomen voor de omgevingsvisie. Er wordt dan gestart 
met het uitwerken van de processtappen van het Plan van aanpak en de 
inventarisatie van beleid en trends. De omgevingsvisie moet vóór 1 juli 2025 zijn 
vastgesteld. Voor het omgevingsplan geldt dat de gemeente per 1 juli 2022 van 
rechtswege een tijdelijk omgevingsplan heeft. Dit tijdelijke omgevingsplan 
bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente, met 
daaraan toegevoegd de zogenaamde ‘bruidsschat’. In de bruidsschat zitten de 
regels die het Rijk overdraagt aan de gemeente (regels over onder andere 
milieubelastende activiteiten, regels over bouwwerken en aanvraagvereisten 
voor omgevingsvergunningen).  
 
De gemeenteraad heeft tot 2030 de tijd om voor de gehele gemeente één 
gebiedsdekkend omgevingsplan in de zin van de Omgevingswet vast te stellen. 
Dit wordt een stapsgewijs proces waar we in 2022 al de eerste stappen voor 
moeten zetten. Deze eerste stappen bestaan uit keuzes over aanpak, opbouw en 
structuur van het omgevingsplan. De inhoudelijke beleidsmatige keuzes voor het 
omgevingsplan kunnen/komen later, o.m. op basis van de nog op te stellen 
omgevingsvisie of de recent vastgestelde centrumvisie, die in de geest van de 
Omgevingswet is ontwikkeld. Het is belangrijk om voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet duidelijkheid te geven aan 
initiatiefnemers en stedenbouwkundige bureaus over de beoordelingsgronden 
van een aanvraag om aanpassing/wijziging van het tijdelijke omgevingsplan en 
volgens welke opbouw/structuur het omgevingsplan moet worden opgesteld. Het 
college besluit de gemeenteraad voor te stellen de volgende 
basisuitgangspunten voor het opstellen van een omgevingsplan vast te stellen: 
het gebruik van het casco Omgevingsplan van de VNG, een beleidsneutrale 
omzetting van regels waar mogelijk en het hanteren van een 'Ja, mits' 
benadering voor ruimtelijke initiatieven. Verder besluit het college de 
gemeenteraad voor te stellen om de uitgangspunten voor de overige 
(ontwerp)keuzes, de uitgangspunten vast te stellen in (het begin van) de 
volgende raadsperiode. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224395 - 494363 

Onderwerp Stand van zaken Doorbraakaanpak Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen die de afgelopen maanden hebben 
plaatsgevonden met betrekking tot het beleid ten aanzien van de 
Doorbraakaanpak voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. 
 
2. De raadsbrief over de Stand van zaken Doorbraakaanpak Holland Rijnland 
vast te stellen. 

Samenvatting De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 5 juli 2021 een rapport 
uitgebracht naar aanleiding van de resultaten van de “Doorbraakaanpak”, de 
aanpak van de lange wachttijden voor passende jeugdhulp van kinderen met 
een beschermingsmaatregel. Voor de vier betrokken jeugdhulpregio’s (Zuid 
West), waaronder Holland Rijnland, is voor een periode van 6 maanden (juli-
december 2021) sprake van “verscherpt toezicht”. De reden hiervoor is dat de 



wachtlijst nog niet naar 0 is teruggebracht. 
Het college en de raad zijn hier begin juli 2021 over geïnformeerd.  Het college 
heeft besloten kennis te nemen van de ontwikkelingen die de afgelopen 
maanden hebben plaatsgevonden met betrekking tot het beleid ten aanzien van 
de Doorbraakaanpak voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel en de 
raadsbrief over de Stand van zaken Doorbraakaanpak Holland Rijnland vast te 
stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221391 - 494061 

Onderwerp Verlenging samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022-2025 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2025. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet junco 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Van 
Kempen voor het ondertekenen van de overeenkomst.  

Samenvatting De gemeente Teylingen vindt het belangrijk dat jongeren uit gezinnen met 
weinig geld mee kunnen blijven doen. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het 
mogelijk om als jongere te kunnen sporten of een culturele activiteit te 
beoefenen. Jongeren kunnen zich hierdoor ontwikkelen op fysiek, sociaal en 
mentaal vlak, net als hun leeftijdsgenoten. De huidige overeenkomst loopt tot en 
met 31-12-2021. Wij vinden het belangrijk dat jongeren ook na deze datum 
gebruik kunnen blijven maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het college 
heeft daarom ingestemd de samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur te verlengen voor de periode van 1-1-2022 tot en met 31-12-
2025. Het verlengen van de overeenkomst is opgenomen in de 
meerjarenbegroting van het armoedebeleid. De burgemeester heeft een 
volmacht verleend aan wethouder Van Kempen voor het ondertekenen van deze 
overeenkomst. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223721 - 493283 

Onderwerp Uitbetaling stichtingskosten Stichting Mortuarium Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de door Stichting Mortuarium Warmond gemaakte kosten van € 1.015,24 
voor de oprichting van de stichting, onder voorwaarden, te vergoeden; 
2. de brief aan Stichting Mortuarium Warmond met daarin de gestelde 
voorwaarden (zie bijlage) vast te stellen. 

Samenvatting Bij de ontwikkeling van 'De Waaier' is er regelmatig gesproken over de 
mogelijkheid tot de ontwikkeling van een mortuarium op deze locatie. Door de 
huidige plannen op deze locatie, is er geen ruimte voor de ontwikkeling van een 
mortuarium.  
 
De Stichting Mortuarium Warmond is opgericht op verzoek van de toenmalige 
portefeuillehouder om een concrete gesprekspartner te hebben. Nu er geen 
mogelijkheid is tot uitvoeren van de wensen, is het wenselijk om de gemaakte 
oprichtingskosten te vergoeden. 
 
Besloten wordt om de door Stichting Mortuarium Warmond gemaakte kosten  
voor de oprichting van de stichting onder voorwaarden te vergoeden en de 
concept brief hieromtrent vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-218790 - 492351 

Onderwerp Ontwikkelrichting Ruïne van Teylingen 21 dec 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 



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 uitkomsten van de marktconsultatie. 
2. Te kiezen voor de ontwikkelrichting ‘kleinschalig commerciële invulling’ 

voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. 
3. De bereidheid uit te spreken om twee ontwikkelkaders (het in het 

bestemmingsplan toegestane aantal evenementen en ondersteunende 
horeca binnen cultuurhistorische bestemming) te zijner tijd, 
afhankelijk van het uiteindelijke plan voor de ontwikkeling, te wijzigen 
om de gekozen ontwikkelrichting mogelijk te maken. 

 
  

Samenvatting De afgelopen jaren heeft gemeente Teylingen veel voorbereidingen getroffen om 
van de Ruïne van Teylingen (hierna: Ruïne) een aantrekkelijke, toegankelijke 
plek te maken, zoals de aankoop van de gronden met bollenschuur naast de 
Ruïne. Recent zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling verder verkend, in 
samenwerking met Stichting Monumentenbezit, door in het voorjaar van 2021 
een marktconsultatie te houden. 
 
Op 28 juni is de gemeenteraad met een presentatie geïnformeerd over de 
uitkomsten van de marktconsultatie.  
 
De marktconsultatie toonde aan dat er grofweg drie ontwikkelrichtingen zijn te 
onderscheiden:  

1. Maatschappelijke invulling 
2. Kleinschalige commerciële invulling 
3. Grootschalige commerciële invulling 

De gemeente moet nu een koers bepalen om een goede uitvraag te organiseren 

voor een spoedige start van de ontwikkeling. Daarom moet er een 

ontwikkelrichting gekozen worden. 

 

Besloten wordt om de raad kennis te laten nemen van de uitkomsten van de 

marktconsultatie, de raad voor te stellen om te kiezen voor de ontwikkelrichting 

'kleinschalig commerciële invulling' voor de ontwikkeling van de Ruïne en de 

bereidheid uit te laten spreken om twee ontwikkelkaders te zijner tijd, 

afhankelijk van het uiteindelijke plan voor de ontwikkeling, te wijzigen om de 

gekozen ontwikkelrichting mogelijk te maken. 

  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


