
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 23 augustus 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-260219 - 562557 

Onderwerp Jeugdhulpplus: borging van de zorg continuïteit, de bredere ontwikkelingen 
binnen de Jeugdhulpplus en de vervolgstappen. 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de informatie over de Jeugdhulpplus: de borging van de 
zorgcontinuїteit, de bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus en de te 
nemen vervolgstappen. 
2. De raadsbrief over de Jeugdhulpplus: de borging van de zorgcontinuїteit, de 
bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus vast te stellen.   

Samenvatting Jeugdhulpplus (JHP) is een jeugdhulpvorm voor jeugdigen die voor zichzelf en of 
hun omgeving een gevaar vormen en waar lichtere vormen van jeugdhulp geen 
oplossing meer bieden. De rechter beoordeelt altijd of dit noodzakelijk is. Als dit 
aan de orde is dan geeft de rechter een “gesloten machtiging” af. Deze vorm 
van jeugdhulp is zo specialistisch dat het bovenregionaal per landsdeel 
georganiseerd is. Voor het landsdeel Zuidwest, waar ook de regio Holland 
Rijnland onderdeel van is, zijn 2 aanbieders gecontracteerd: iHub en 
Schakenbosch. 
 
Met de samenwerkende gemeenten, jeugdhulpaanbieders en Jeugdbescherming 
in het landsdeel Zuidwest is afgesproken om het aantal gesloten plekken af te 
bouwen van 300 in 2019 naar 100 in 2024. Het aantal plaatsingen neemt echter 
sneller af dan vooraf is voorzien. Door deze versnelde terugloop van het aantal 
plaatsingen kunnen iHub en Schakenbosch zonder ingrijpen niet duurzaam 
voortbestaan.  
 
De Jeugdautoriteit heeft de accounthoudende regio’s Haaglanden en Rijnmond 
verzocht om met iHub en Schakenbosch tot een gezamenlijk plan te komen voor 
de Jeugdhulpplus in het landsdeel, inclusief alternatieve zorgvormen. Dit plan 
moet leiden tot duurzaam gefinancierde inhoudelijk goede zorg (kleinschalig, 
meer in de wijk, ambulantisering).  
 
Het college heeft kennis genomen van de informatie over de Jeugdhulpplus en 
heeft besloten de raadsbrief over Jeugdhulpplus: borging van de 
zorgcontinuïteit, de bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus en de 
vervolgstappen, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210057 - 564874 

Onderwerp Resultaat participatie over al dan niet verharden Tweede Elsgeesterweg 

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

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raad middels de bijgevoegde raadsbrief te informeren over het resultaat 
van de informatiebijeenkomst inzake de Tweede Elsgeesterweg. 
2. De raad aan te laten sluiten bij de conclusie van de informatieavond en vast 
te stellen dat er onvoldoende draagvlak is om de Tweede Elsgeesterweg te 
verharden. 
3. Dat het college gelet op de resultaten van die eerste gespreksronde 
voornemens is daarin geen verdere actie meer te ondernemen en het dossier te 
sluiten en 
4.De raad aanbeveelt het gespreksverslag en het daarop ingenomen standpunt 
van het college van burgemeester en wethouders  voor kennisgeving aan te 



nemen . 
  

Samenvatting  
 
Het al dan niet verharden van de Tweede Elsgeesterweg is meerdere malen aan 
de orde geweest in de commissie Ruimte, de afgelopen jaren. In de commissie 
Ruimte van 19 april 2022 heeft de fractie van de Christen Unie aangegeven dat 
het tijd is een oplossing voor de lange termijn te realiseren. Een oplossing waar 
gebruikers van volkstuinen, de leden van de rijvereniging, de slager en de 
boeren, aan de voorkant gehoord worden en ideeën kunnen inbrengen. Dit is 
mogelijk door een participatietraject te starten, waarna het college de 
uitkomsten daarvan verwerkt in een collegevoorstel. 
 
De meerderheid van de commissieleden stond achter het voorstel van de 
Christen Unie om een participatietraject te starten. Het college stemde in om 
een plan van aanpak te maken met daarin de verschillende stakeholders 
benoemd inclusief een tijdslijn. De commissie verzocht om voor het zomerreces 
met dit plan naar de commissie te komen. Het college gaf aan – via een 
Raadsmemo d.d. 18 mei - dat het participatietraject startte met informeren. 
Informeren is stap 1 in het participatieproces volgens de participatieladder 
(Arnstein, 1969) 
Het college stemde in met het participatietraject en we hebben hiervoor een 
informatieavond georganiseerd voor alle gebruikers van de Tweede 
Elsgeesterweg. Deze doelgroep bestaat uit om- en aanwonenden van de Tweede 
Elsgeesterweg, moestuinders, leden van de ruitervereniging, boeren, slager en 
recreanten (incl. hondeneigenaren). 
 
De omgevingsmanagers hebben een bijeenkomst georganiseerd en zijn met de 
weggebruikers in gesprek gegaan op woensdag 29 juni in het Bestuurscentrum, 
Raadhuisplein 1 Voorhout 
 
Met deze avond is er informatie gedeeld en van gedachten gewisseld over zowel 
het gebruik als de huidige staat van Tweede Elsgeesterweg en de mogelijke 
verbeteringen. 
Aan het eind van de avond is geconcludeerd dat de meerderheid van de 
aanwezig de Tweede Elsgeesterweg willen behouden in de huidige staat. De 
belangrijkste redenen zijn:  

 Snelheid verkeer neemt toe 
 Weg zal gebruikt worden door sluipverkeer 
 Biodiversiteit verdwijnt. 
 De Historische Kring Voorhout sprak zich expliciet uit voor het 

behouden van het karakter van deze circa 900 jaar oude weg. 

Het college heeft besloten de raad middels een raadsbrief te informeren over het 
resultaat van de informatiebijeenkomst inzake de Tweede Elsgeesterweg en de 
raad aan te laten sluiten bij de conclusie van de informatieavond en vast te 
stellen dat er onvoldoende draagvlak is om de Tweede Elsgeesterweg te 
verharden. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234943 - 516387 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid F.J. van Swieten (bij 
defungeren na zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
F.J. van Swieten bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Teylingen; op basis 
van zijn inzet als raadslid (tenminste een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen). 

Samenvatting De heer Van Swieten heeft bij zijn afscheid meer dan een volle termijn zitting 
gehad in de gemeenteraad van Teylingen (30 april 2015 - 28 maart 2018 en 29 
maart 2018 - heden). Conform de bepalingen in artikel 4 en 5 van de 
‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 2021’ komt de heer Van 
Swieten in aanmerking voor toekenning van de Jacoba van Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan de heer Van Swieten. De onderscheiding is inmiddels 
uitgereikt op 28 maart 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-234946 - 516390 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid G.C. Dijkstra (bij defungeren 
na zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
G.C. Dijkstra bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Teylingen; op basis van 
zijn inzet als raadslid (tenminste een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen). 

Samenvatting De heer Dijkstra heeft bij zijn afscheid een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen (29 maart 2018 - heden). Conform de bepalingen 
in artikel 4 en 5 van de ‘Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 
2021’ komt de heer Dijkstra in aanmerking voor toekenning van de Jacoba van 
Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan de heer Dijkstra. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt op 
28 maart 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234941 - 516384 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid E.R. Braggaar (bij defungeren 
na zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
E.R. Braggaar bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Teylingen; op basis 
van zijn inzet als raadslid (tenminste een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen). 

Samenvatting De heer Braggaar heeft bij zijn afscheid een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen (28 maart 2018 - heden). Conform de bepalingen 
in artikel 4 en 5 van de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 
2021’ komt de heer Braggaar in aanmerking voor toekenning van de Jacoba van 
Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan de heer Braggaar. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt 
op 28 maart 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234939 - 516376 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid J.R. Bode (bij defungeren na 
zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
J.R. Bode bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Teylingen; op basis van zijn 
inzet als raadslid (tenminste een volle termijn zitting gehad in de gemeenteraad 
van Teylingen). 

Samenvatting De heer Bode heeft bij zijn afscheid een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen (29 maart 2018 - heden). Conform de bepalingen 
in artikel 4 en 5 van de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 
2021’  komt de heer Bode in aanmerking voor toekenning van de Jacoba van 
Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan de heer Bode. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt op 28 
maart 2022. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-239067 - 520010 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid F.A.J. Nederstigt (bij 
defungeren na zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
F.A.J. Nederstigt bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Teylingen; op basis 
van zijn inzet als raadslid (tenminste een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen). 

Samenvatting De heer Nederstigt heeft bij zijn afscheid drie volle termijnen zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen (11 maart 2010 - heden). Conform de bepalingen 
in artikel 4 en 5 van de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 
2021’ komt de heer Nederstigt in aanmerking voor toekenning van de Jacoba 
van Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan de heer Nederstigt. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt 
op 28 maart 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239070 - 520008 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid P.H. Scholten (bij defungeren 
na zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
P.H. Scholten bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Teylingen; op basis van 
zijn inzet als raadslid (tenminste een volle termijn zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen). 

Samenvatting De heer Scholten heeft bij zijn afscheid drie volle termijnen zitting gehad in de 
gemeenteraad van Teylingen (11 maart 2010 - heden). Conform de bepalingen 
in artikel 4 en 5 van de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 
2021’ komt de heer Scholten in aanmerking voor toekenning van de Jacoba van 
Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan de heer Scholten. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt 
op 28 maart 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239071 - 519985 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding raadslid R.G.E. Wietsma - Biesbroek (bij 
defungeren na zittingsperiode 4 jaar of langer) 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan raadslid 
R.G.E. Wietsma - Biesbroek bij haar afscheid van de gemeenteraad van 
Teylingen; op basis van haar inzet als raadslid (tenminste een volle termijn 
zitting gehad in de gemeenteraad van Teylingen). 

Samenvatting Mevrouw Wietsma - Biesbroek heeft bij haar afscheid drie volle termijnen zitting 
gehad in de gemeenteraad van Teylingen (11 maart 2010 - heden). Conform de 
bepalingen in artikel 4 en 5 van de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen 
Teylingen 2021’ komt mevrouw Wietsma - Biesbroek in aanmerking voor 
toekenning van de Jacoba van Beierenpenning. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan mevrouw Wietsma - Biesbroek. De onderscheiding is 
inmiddels uitgereikt op 7 juli 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-215296 - 478395 



Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding TC Nelemans 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Zilveren Barensteel toe te kennen aan de heer T.C. Nelemans uit Voorhout; 
op basis van zijn jarenlange belangeloze inzet voor de Kleine Kerk in Voorhout. 

Samenvatting De heer T.C. Nelemans uit Voorhout is voorgedragen voor een Zilveren 
Barensteel (gemeentelijke onderscheiding); op basis van zijn jarenlange 
belangeloze inzet voor de Kleine Kerk in Voorhout. 
 
Het college heeft besloten de Zilveren Barensteel toe te kennen aan de heer T.C. 
Nelemans uit Voorhout. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt op 4 april 
2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-217687 - 482285 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding EMJ Raimans-Haring 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Zilveren Barensteel toe te kennen aan mevrouw E.M.J. Raijmans-Haring uit 
Lisse voor haar vrijwillige activiteiten in Voorhout. 

Samenvatting Mevrouw E.M.J. Raijmans-Haring uit Lisse is voorgedragen voor een Zilveren 
Barensteel (gemeentelijke onderscheiding); op basis van haar jarenlange inzet 
en verdiensten voor diverse organisaties in Teylingen, kern Voorhout.  
 
Het college heeft besloten de Zilveren Barensteel toe te kennen aan mevrouw 
Raijmans-Haring uit Lisse. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt op 12 mei 
2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-251441 - 543348 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding N Sluijmer 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Zilveren Barensteel toe te kennen aan de heer N. Sluijmer uit Lisse; op basis 
van zijn jarenlange belangeloze inzet voor het jeugdtoneel van Algemene 
Toneelvereniging Pankras uit Sassenheim.  

Samenvatting De heer N. Sluijmer (69) is voorgedragen voor een gemeentelijke 
onderscheiding; op basis van zijn jarenlange belangeloze inzet voor het 
jeugdtoneel van Algemene Toneelvereniging Pankras uit Sassenheim.  
 
Het college heeft besloten de Zilveren Barensteel toe te kennen aan de heer 
Sluijmer. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt op 26 juni 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-257784 - 554976 

Onderwerp Aanvraag Gemeentelijke onderscheiding A. Verkade 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne toe te kennen aan 
mevrouw mr. A. Verkade; op basis van haar inzet als rector van het Rijnlands 
Lyceum Sassenheim, haar nevenactiviteiten gerelateerd aan de hoofdfunctie en 
haar overige nevenactiviteiten. 

Samenvatting Mevrouw Verkade heeft zich de afgelopen ruim 15 jaar als rector van de school 
zeer verdienstelijk gemaakt. Ze heeft de school ontwikkeld en ervoor gezorgd 
dat er een stimulerende, ondernemende en kwalitatief zeer goede school 
staat. Naast haar werk als rector heeft ze vele bestuurlijke taken gehad, zowel 



gelieerd aan het rectorschap, maar ook in de zorg. Op 5 juli 2022 neemt 
mevrouw Verkade afscheid van het Rijnlands Lyceum Sassenheim in verband 
met haar pensionering. 
 
Het college heeft besloten de Jacoba van Beierenpenning inclusief draaginsigne 
toe te kennen aan mevrouw Verkade. De onderscheiding is inmiddels uitgereikt 
op 5 juli 2022. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-245096 - 531743 

Onderwerp Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2022 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. de Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2022 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de Toelichting op de Verordening speelautomatenhallen 
Teylingen 2022; 
3. de wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing 
en de invordering van leges Teylingen 2022 vast te stellen. 

Samenvatting In de gemeente Teylingen zijn op grond van de Verordening 
speelautomatenhallen Teylingen 2011 maximaal twee speelautomatenhallen 
toegestaan. Tot een aantal jaren geleden werd een vergunning voor het 
exploiteren van een speelautomatenhal voor onbepaalde tijd verleend. Inmiddels 
zijn er rechtelijke uitspraken die de gemeente verplichten om alle exploitanten 
een gelijke kans te geven om voor zo’n vergunning in aanmerking te komen. De 
verordening is daarom aangepast. In de nieuwe Verordening 
speelautomatenhallen Teylingen 2022 is bepaald dat er een aanvraag- en 
selectieprocedure moet worden vastgesteld. Ook kan een exploitatievergunning 
nog voor maximaal 15 jaar worden verleend. Voor de bestaande vergunningen is 
in de nieuwe verordening overgangsrecht geregeld. De burgemeester zal de 
looptijd van de bestaande vergunningen verlengen. Omdat de Verordening 
speelautomatenhallen wijzigt, is ook een tekstuele wijziging van de tarieventabel 
van de Legesverordening nodig. Het college besluit aan de raad voor te stellen 
om de Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2022 vast te stellen en 
kennis te nemen van de toelichting op de verordening, tevens wordt aan de raad 
voorgesteld om de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en 
invordering van leges Teylingen 2022 te wijzigen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-265529 - 568368 

Onderwerp Vaststellen openbare Besluitenlijst BenW Teylingen van 16 augustus 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare Besluitenlijst BenW Teylingen van 16 augustus 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


