
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 31 mei 2022 

 
 

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-22-249904 - 547479 

Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA Teylingen over de opvang van Oekraïense ontheemden 
(onderdak leefgeld communicatie) 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie d.d. 04 mei 
2022 inzake de opvang Oekraïense ontheemden, vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-
fractie d.d. 04 mei 2022 inzake de opvang , Oekraïense ontheemden vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175965 - 542429 

Onderwerp Vaststellen Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst 

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.    Kennis te nemen van de reactienota “Beantwoording vragen opiniërende 
raadscommissie d.d. 25 april 2022”.  
2.    Kennis te nemen van de notitie “Scenario’s Nieuw Boekhorst” d.d. 27 mei 
2022.  
3.    De Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst d.d. 24 mei 2022, gewijzigd vast te 
stellen door daarin scenario II uit de notitie scenario’s Visie Nieuw Boekhorst 
d.d. 27 mei 2022 op te nemen.’ 
4.    Aan het college een inspanningsverplichting op te leggen om te 
onderzoeken hoe meer woningen in het bereikbare segment gerealiseerd 
kunnen worden. 

Samenvatting In het collegeprogramma Teylingen Vitaal 2018-2022 is aangegeven dat de 
planvorming voor de woningbouwlocatie Nieuw Boekhorst wordt besproken met 
alle raadpartijen en stakeholders. De gebiedsvisie Nieuw Boekhorst wordt 
opgesteld volgens het BOB-model. De gemeenteraad wordt volgens de volgende 
stappen betrokken: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Het 
proces bevindt zich nu bij de derde stap, de besluitvorming. 
 
Het doel is om Nieuw Boekhorst als woningbouwlocatie tot ontwikkeling te 
brengen. De wijk die ontstaat zou voor alle mensen prettig moeten zijn om in te 
wonen en te verblijven: (sociaal) veilig, bereikbaar, genoeg groen, klimaat 
adaptief en duurzaam. De nieuwe wijk van Voorhout krijgt een dorps karakter in 
een groene omgeving. 
In de opinieerde raadscommissievergadering van 25 april 2022 hebben de 
commissieleden een groot aantal vragen gesteld. De beantwoording is terug te 
vinden in de reactienota. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de 
commissieleden zijn drie scenario’s onderscheiden en onderzocht. Te weten:  

1. De woonbibliotheek zoals voorgesteld in de gebiedsvisie. 
2. 30% sociale huur; deze wordt behaald door sociale 

huurappartementen toe te voegen en de parkeernorm voor sociale 
huurappartementen te verlagen naar 1,1. 

3. Onderzoek naar meer woningen in het bereikbare segment. 



Deze scenario’s maken onderdeel uit van het besluitvormingsproces. 
In het besluitvormende raadsvoorstel wordt de Gebiedsvisie integraal ter 
besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
Besloten wordt om ter vaststelling aan de raad voor te leggen de reactienota 
“Beantwoording vragen opiniërende  raadscommissie d.d. 25 april 2022” , de 
notitie “Scenario’s Nieuw Boekhorst”,  de Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst, 
gewijzigd vast te stellen door daarin scenario II uit de notitie scenario’s Visie 
Nieuw Boekhorst d.d. 27 mei 2022 op te nemen en aan het college een 
inspanningsverplichting op te leggen om te onderzoeken hoe meer woningen in 
het bereikbare segment gerealiseerd kunnen worden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-249079 - 541598 

Onderwerp Raadsbrief evaluatie afvalbeleid 2021 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde evaluatie "Evaluatie afvalbeleid 2021 Teylingen" vast te 
stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Evaluatie afvalbeleid 2021 Teylingen" vast 
te stellen. 

Samenvatting Het afvalbeleid van de gemeente Teylingen is geëvalueerd. De evaluatie geeft 
inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van het gewijzigde afvalbeleid. Het 
college besluit de evaluatie "Evaluatie afvalbeleid 2021 Teylingen" en de 
raadsbrief inzake "Evaluatie afvalbeleid 2021 Teylingen" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-249522 - 540045 

Onderwerp Raadsbrief om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugd 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten om af te zien van de oprichting van een bestuurscommissie 
jeugd binnen Holland Rijnland. 
2. De raadsbrief vast te stellen waarmee de raad over dit besluit geïnformeerd 
wordt. 

Samenvatting Het college heeft besloten om af te zien van de oprichting van een 
bestuurscommissie jeugd binnen het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
Deze bestuurscommissie zou als overbrugging fungeren totdat de 
gemeenschappelijke regeling ServiceOrganisatie Zorg (GR SOZ) per 1 januari 
2023 in werking treedt. Gebleken is dat de oprichting pas na de zomer feitelijk 
te realiseren is. De tijd tot de start van GR SOZ is dan zo kort dat het 
portefeuillehoudersoverleg jeugd tot die tijd de verantwoordelijkheden 
waarneemt. Het college besluit om door middel van een raadsbrief de 
gemeenteraad te informeren over het besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-250128 - 541039 

Onderwerp Realisatie uitbreiding fietsenstalling Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1) Het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van de fietsenstalling Voorhout 
vast te stellen  
2) Overeenkomstig bijgevoegde overeenkomst opdracht te verlenen aan ProRail 
3) De burgemeester verleent volmacht aan wethouder M. Volten tot het 
ondertekenen van de bijgevoegde overeenkomst 
  

Samenvatting Actieplan Fietsparkeren is in 2012 geinitieerd door het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en houdt zich bezig met het faciliteren en 
stimuleren van het fietsgebruik in het voor- en natransport van de treinreis. Het 
doel van dit programma bij stations is om de fietsenstallingen kwantitatief en 
kwalitatief te verbeteren. Eind 2018 hebben de eerste gesprekken tussen de 
gemeente en ProRail plaatsgevonden voor verbeteringen voor fietsparkeren bij 



het station van Voorhout. Vervolgens is door ProRail begonnen met onderzoek 
en het maken van een voorontwerp om de fietsenstalling bij station Voorhout uit 
te breiden. De  extra fietsenstalling is op grond van ProRail en de vergunning 
voor het Voorontwerp is inmiddels onherroepelijk verleend door de gemeente 
Teylingen. De uitbreiding van de fietsenstalling is gepland langs het spoor 
bovenop de al aanwezige stallingplekken. De totale kosten van dit project 
worden voor 50% door de Provincie gesubsidieerd en ProRail neemt hiervan 
40% voor haar rekening. Het college heeft besloten het definitieve ontwerp voor 
de uitbreiding van de fietsenstalling Voorhout vast te stellen en  overeenkomstig 
de overeenkomst opdracht te verlenen aan ProRail. Besloten wordt om volmacht 
te verlenen aan wethouder M. Volten tot het ondertekenen van de 
overeenkomst. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 545792 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 1 juni 2022 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen van 1 juni 2022 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 1 juni 2022 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen 
van Holland Rijnland digitaal via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staat een 
aantal onderwerpen zoals onder andere: een update van het dekkingsplan reëel 
begroten 2022 en verder, een wijziging van de organisatieverordening Holland 
Rijnland 2022, een wijziging van beheersverordeningen Regionaal 
Investeringsfonds en het fonds cofinanciering en een presentatie over de stand 
van zaken van de organisatie. Het college neemt kennis van de uitgebrachte 
adviezen over de agendapunten van dit portefeuillehoudersoverleg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-252151 - 544878 

Onderwerp verzoek bijdrage kosten i.v.m. extra ruimtegebruik t.b.v. Internationale 
Schakelklassen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de financiële bijdrage in de kosten voor de huur, de 
eerste inrichting en de bijkomende kosten voor het huisvesten van de 
Internationale Schakelklassen bij de VO-school Yuverta in Katwijk voor de duur 
van juni 2022 tot en met juli 2023; 
2. de kosten van deze eenmalige financiële bijdrage, voorlopig geraamd op € 
40.860 verdeeld over boekjaar 2022 voor een bedrag van € 17.820 en voor 
2023 voor een bedrag van € 23.040 te dekken uit het budget 'noodopvang 
vluchtelingen'; 
3. de raadsbrief 'Tijdelijke uitbreiding van de ISK VO' vast te stellen. 
  

Samenvatting Vanwege de oorlog in Oekraïne worden er veel vluchtelingen, waaronder ook 
kinderen, opgevangen in Nederland, zo ook in de Duin- en Bollenstreek. Voor 
nieuwkomers, waar de Oekraïense vluchtelingen onder vallen, bestaat het 
nieuwkomersonderwijs in de vorm van taalklassen voor het primair onderwijs en 
de internationale schakelklassen(ISK) voor het voortgezet onderwijs. De 5 
regiogemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk “de Duin en 
Bollenstreek gemeenten” hebben over dit nieuwkomersonderwijs onder andere 
afspraken gemaakt over de financiële bijdragen in de huisvestingskosten. Door 
de de instroom van Oekraïense kinderen, maar ook door een verhoogde 
instroom uit de traditionele landen via het COA heeft het ISK ruimtegebrek. Bij 
de VO-school Yuverta in Katwijk kunnen tijdelijk lokalen worden gehuurd, zodat 
het onderwijs voortgang kan vinden. 
Het college besluit in te stemmen met de financiële bijdrage in de kosten voor 
de huur, de eerste inrichting en de bijkomende kosten voor het huisvesten van 
de Internationale Schakelklassen bij de VO-school Yuverta in Katwijk voor de 
duur van juni 2022 tot en met juli 2023 en de kosten van deze eenmalige 
bijdrage, voorlopig geraamd op € 40.860 verdeeld over boekjaar 2022 voor een 
bedrag van € 17.820 en voor 2023 voor een bedrag van € 23.040 te dekken uit 
het budget 'noodopvang vluchtelingen'. Het college besluit de raadsbrief vast te 
stellen.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-242014 - 536496 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Teylingen vast te 
stellen.  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording 2021 vast te stellen.  

Samenvatting De gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast 
moeten de gemeenten er voor zorgen dat het LRK juist en volledig is ingevuld en 
actueel is. Jaarlijks is het college verplicht een jaarverslag aan de minister te 
overleggen met de gegevens over de uitvoering van deze taken over het 
voorafgaande kalenderjaar. Deze verantwoording wordt ingediend bij de 
Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). De gemeente Teylingen heeft al jaren 
status A. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan wettelijke minimumeisen 
voor uitvoering,  toezicht en handhaving. In het verslagjaar 2021 was het LRK 
juist, volledig en actueel. Door de coronamaatregelen is het in 2021 niet gelukt 
om alle wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties te laten plaatsvinden. Door de 
lockdown in het begin van het jaar, de invloed van steeds stijgende 
besmettingen en door uitval in het team van toezichthouders is het niet gelukt 
om dit in te lopen. Daarom zijn lopende het jaar afspraken en keuzes gemaakt 
en is het gelukt om 70% van alle wettelijke jaarlijkse inspecties te doen. De niet 
geïnspecteerde kinderopvangvoorzieningen in het jaar 2021 zijn in 2022 als 
eerste op de planning opgenomen. De steekproef van inspecties bij gastouders 
bedraagt in 2021 11,1%. Hiermee is de verplichting van minimaal 5% ruim 
gehaald. De IvhO heeft aangegeven dat, in verband met de coronamaatregelen, 
de normen van de wettelijk taken die hiervoor gelden niet onverkort worden 
toegepast. Bij de beoordeling van de taakuitvoering passen zij maatwerk toe. In 
het verslagjaar is één handhavingsadvies ontvangen van de GGD 
(toezichthouder). Op dit handhavingsadvies is een handhavingsactie uitgezet. Bij 
de inspectie die daarna kwam, is geen tekortkomingen meer geconstateerd.  Bij 
zeven organisaties heeft de toezichthouder een herstelaanbod op 
tekortkomingen gedaan voordat het inspectierapport is vastgesteld. De houders 
van deze kinderopvangvoorzieningen hebben hiervan gebruik gemaakt en de 
tekortkoming binnen de gestelde termijn opgelost.  Het college heeft besloten de 
Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Teylingen en de raadsbrief 
hieromtrent vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


