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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-252249 - 545937 

Onderwerp Raamovereenkomst Onderwijsroute HBO/WO (Wet inburgering) 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raamovereenkomst Onderwijsroute hbo/wo af te sluiten met de Leidse 
Hogeschool, de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. 
2. In het kader van de Wet inburgering, de raadsbrief over de 
raamovereenkomst Onderwijsroute hbo/wo vast te stellen. 
  

Samenvatting De statushouders moeten in Nederland inburgeren. Daarbij moeten ze ook de 
Nederlandse taal leren. Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet inburgering. 
Vanaf dat moment hebben de gemeenten een belangrijke rol in de begeleiding 
van inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal. Niet iedereen kan de 
Nederlandse taal op dezelfde manier leren. Daarvoor zijn er nu drie leerroutes 
voor verschillende niveaus:   

 B1-route: voor mensen die op B1 niveau de taal leren en daarnaast 
starten met de voorbereiding op werk. 

 Z-route: voor mensen die moeilijk de Nederlandse taal leren. Zij leren 
de Nederlandse taal op een lager niveau (A1). 

 Onderwijsroute: voor de jonge inburgeraars die later een mbo-niveau 
(2, 3 of 4), hbo of wo willen volgen. 

Voor de B1-route en de Z-route is er al een aanbod geregeld. Voor de 
onderwijsroute zijn de gemeenten nog bezig om een aanbod te regelen. 
 
De Onderwijsroute heeft twee “deelroutes”: de mbo-onderwijsroute en de 
hbo/wo-onderwijsroute.  
 
-Mbo-Onderwijsroute: 
Hiervoor zijn de gemeenten nog in gesprek met verschillende aanbieders. 
-Hbo/wo-Onderwijsroute 
In samenwerking met 20 andere gemeenten en met de Leidse en de Haagse 
regio wordt hiervoor nu een voorstel gedaan. 
 
Het beschikbare budget voor de Onderwijsroute was in het begin onvoldoende. 
Daarom heeft het Rijk hiervoor voor elke statushouder extra geld (€ 7.000,-) 
beschikbaar gesteld. Dit is een tijdelijk budget voor 2022-2023. Per gemeente is 
de verwachting dat er weinig inburgeraars in aanmerking zullen komen voor het 
hbo/universitair onderwijs. Om toch een aanbod voor deze route te kunnen 
regelen, hebben in totaal 21 gemeenten meegewerkt, namelijk Den Haag, 
Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam, Wassenaar en de regio 
Holland Rijnland. Er ligt nu een aanbod voor, in samenwerking met de Leidse 
Hogeschool, de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden.  
Het college heeft de raamovereenkomst Onderwijsroute hbo/wo met de Leidse 
Hogeschool, de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden afgesloten en de 
raadsbrief over de raamovereenkomst Onderwijsroute hbo/wo in het kader van 
de Wet inburgering vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-241498 - 549560 

Onderwerp Voorkeurspakket maatregelen mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorkeurspakket aan maatregelen Mobiliteit 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek, welke voorgesteld wordt aan Provinciale 
Staten van Zuid-Holland. Met hierin opgenomen: 
- Het OV-lijnennetwerk 
     HOV Noordwijk-Schiphol 
     Verbeteren lijn 50 (Haarlem-Leiden) 
     (H)OV-verbindingen tussen Hillegom en verschillende locaties in 
Haarlemmermeer 
- Netwerk van regionale doorfietsroutes 
    Katwijk-Schiphol 
    Leiden-Haarlem 
- Robuuste weginfrastructuur voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek 
bestaande uit variant 2 (de verbinding N207-N442 gecombineerd met de 
verbinding N442 - N206) en 5 (verbinding vanaf rijksweg A44 nabij  Abbenes 
naar de N208 ten zuiden van Lisse met daarbij als 
doorontwikkelingsmogelijkheid variant 6 waarbij variant 5 wordt doorgetrokken 
parallel aan de N443 naar de N206 bij Noordwijkerhout) 
2. Kennis te nemen van de Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
Mobiliteitsmaatregelen. 
3. Kennis te nemen van de MKBA plus notitie. 
4. De raadsbrief over het voorkeurspakket mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting De gemeenten Hillegom, Noordwijk, Lisse en Teylingen geven samen met 
Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland uitvoering aan de oproep van 
Provinciale staten Zuid-Holland om met een eensgezind voorstel te komen voor 
een pakket van mobiliteitsmaatregelen voor het verbeteren van de 
bereikbaarheid en leefbaarheid voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 
Het voorkeurspakket bestaat uit een OV-lijnennetwerk, een netwerk van 
doorfietsroutes en een 2-tal varianten voor de weginfrastructuur. Het voorstel is 
onderbouwd door een MKBA analyse. 
Besloten wordt om in te stemmen met het voorkeurspakket aan maatregelen 
Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek, waarin het OV-lijnennetwerk, het 
netwerk van regionale doorfietsroutes en een robuuste weginfrastructuur zijn 
opgenomen. Het college besluit de raadsbrief over het voorkeurspakket 
mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255267 - 551153 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 7 juni 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 7 juni 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-246190 - 551065 

Onderwerp Raadsbrief reactie verzoek Kaag-eiland 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief inzake "verzoek aansluiting Kaag eiland bij gemeente Teylingen 
"vast te stellen. 

Samenvatting Op 7 maart jl. heeft de gemeenteraad een verzoek ontvangen waarin 
verzoekende partij de gemeente Teylingen vraagt naar de mogelijkheid om 
Kaag(eiland) onderdeel te laten uitmaken van de gemeente Teylingen. In dit 
verzoek geeft de verzoekende partij aan dat een grote groep inwoners van Kaag 
de innige wens heeft om zich aan te sluiten bij gemeente Teylingen. Middels een 
raadsbrief willen we de gemeenteraad op de hoogte brengen van het verloop 
van dit proces. Wij hebben contact gelegd met onze buurgemeente Kaag en 



Braassem. Wij begrijpen dat er vanuit de gemeente Kaag en Braassem contact 
met is gelegd met de verzoekende partij vanwege het ingediende verzoek bij 
onze gemeente. Daarnaast zal de reactie aan de verzoekende partij verzonden 
worden. Wij hebben verzoekende partij voorgesteld om het verloop van de 
gesprekken met Kaag en Braassem af te wachten en pas daarna met ons in 
gesprek te gaan indien nodig. Indien de verzoekende partij hiermee akkoord 
gaat zullen wij spoedig na de gesprekken met de gemeente Kaag en Braassem 
een uitnodiging sturen voor een verdiepend gesprek. Het college heeft besloten 
de raadsbrief "inzake verzoek aansluiting Kaag eiland bij de gemeente 
Teylingen" vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


