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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-22-250529 - 542332 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 10 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 10 mei 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-242236 - 534219 

Onderwerp Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-
Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden conform 
bijgevoegde conceptbrief.  

Samenvatting Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het 
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands 
Midden de ontwerp-Programmabegroting en de meerjarenraming aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze 
in te dienen op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting van 2023 geeft 
invulling aan hetgeen beschreven staat in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-
2023. De financiële bijdrage vanuit de gemeente Teylingen is opgenomen in de 
kadernota 2023. Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te 
stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 
2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-248941 - 539071 

Onderwerp Buurtbemiddeling Teylingen 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar aan te gaan met het 
buurtbemiddelingsbureau ‘Bemiddeling Bollenstreek’, 
woningcorporatie Stek en de politie. 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake buurtbemiddeling Teylingen vast te 
stellen. 

Samenvatting Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst van twee jaar aan met het 
deskundige buurtbemiddelingsbureau ‘Bemiddeling Bollenstreek’, 



woningcorporatie ‘Stek’ en de politie. Het inzetten van een deskundig 
buurtbemiddelingsbureau heeft tot doel woonoverlast te verminderen en ruzies 
in de buurt te voorkomen en te beslechten. Partijen in een conflict of 
omwonenden die het gevoel hebben nergens terecht te kunnen met de 
problemen die zich tussen buren, in de buurt of rond een bewoner afspelen, 
kunnen dankzij deze samenwerkingsovereenkomst beter worden geholpen. 
Buurtbemiddeling wordt niet toegepast bij problemen in de relationele sfeer of in 
geval van GGZ gerelateerde problemen en/of verslavingsproblematiek. In deze 
situaties zijn andere instanties aan zet. De doelen zijn: een meer leefbare 
woonomgeving, sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van 
burgers. Het college besluit om een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar 
aan te gaan met het buurtbemiddelingsbureau 'Bemiddeling Bollenstreek', 
woningcorporatie Stek en de politie en de raadsbrief Buurtbemiddeling Teylingen 
vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247584 - 537635 

Onderwerp 3e Partiële herziening Buitengebied Teylingen, Faljeril 3, Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan '3e partiële herziening Buitengebied 
Teylingen, Faljeril 3, Warmond' vast te stellen. 

2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan '3e partiële 
herziening Buitengebied Teylingen, Faljeril 3, Warmond' met 
identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01068-VO01 te starten 
door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
inspraak en voor te leggen aan de wettelijke overlegpartners 
overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro. 

3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het 
voorontwerpbestemmingsplan '3e partiële herziening Buitengebied 
Teylingen, Faljeril 3, Warmond' vast te stellen. 

Samenvatting In februari 2022 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen 
aan verplaatsen van een woonboot die is gelegen aan het eiland Faljeril in 
Warmond. Omdat de plaats van de woonboot is vastgelegd binnen het 
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen, kan de woonboot niet zonder 
aanpassing van het bestemmingsplan worden verplaatst. Het 
voorontwerpbestemmingsplan '3e partiële herziening Buitengebied Teylingen, 
Faljeril 3, Warmond' voorziet in een nieuwe plaats en verwijdering van de 
bestaande plek. Voor alle overige regels, bijvoorbeeld de gebruik- en bouwregels 
van de woonboot, blijft het 'moederplan' Buitengebied Teylingen van toepassing. 
Deze overige regels wijzigen dus niet, het gaat in deze alleen om de plaats van 
de woonboot. 
 
Besloten wordt om het voorontwerpbestemmingsplan '3e partiële herziening 
Buitengebied Teylingen, Faljeril 3, Warmond' vast te stellen en hiervoor de 
inspraakprocedure en het wettelijk vooroverleg met de instanties te starten. 
Tevens is besloten de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240605 - 529893 

Onderwerp Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief: Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp vast 
te stellen.  

Samenvatting De Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp geeft een beeld van het lokale 
jeugdhulpgebruik over de periode van 2019 t/m eerste kwartaal 2022. Dit zijn 
enkele opvallende resultaten: 
- Het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp vanuit huisartsen is in de tweede 
helft van 2021 gedaald. Dat is positief en wordt, met de inzet van 
praktijkondersteuners bij de huisarts, ook beoogd. Het idee is dat de 
praktijkondersteuner in toenemende mate zelf afdoende hulp biedt of 
terugverwijst naar het voorliggende veld, waardoor doorverwijzing naar 
specialistische jeugdhulp niet meer nodig is.  
- Het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van jeugdhulp daalt de afgelopen 
jaren. Dit leidt niet tot lagere kosten. Vooral de kosten voor ambulante hulp en 
dagbehandeling zijn toegenomen. De kosten voor verblijf zijn wel gedaald, zoals 
ook beoogd wordt. 



Het college heeft besloten de raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op 
jeugdhulp vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


