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Zaak / doc nr Z-20-119379 - 505438 

Onderwerp Het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen in 
Park Rusthoff in Sassenheim 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De vergunning te verlenen voor het kappen van 8 bomen bij de entree van 
Park Rusthoff in Sassenheim en de herplant van 13 bomen bij de entree. 
 
2. Bijgaande raadsbrief inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
het kappen van 8 bomen bij de entree Park Rusthoff, vast te stellen. 

Samenvatting Er is een omgevingsvergunning aangevraagd door Stichting Beheer Park 
Rusthoff voor het kappen van 8 lindebomen bij de entree van  park Rusthoff in 
Sassenheim.  
De bomen worden in een keer gekapt en nieuwe bomen worden herplant, om te 
voorkomen dat zieke bomen stuk voor stuk gekapt worden of omvallen. Door in 
een keer alle bomen te kappen en te herplanten, blijft de identiteit van de laan 
behouden en blijft het park veilig en groen. Het park betreft een gemeentelijk 
monument, vandaar dat de gemeente advies heeft ingewonnen bij de 
Erfgoedcommissie Teylingen. Zij heeft positief geadviseerd. Stichting Oud 
Sassenheim heeft ook positief geadviseerd. Inwoners hebben de gelegenheid 
gekregen hun mening te geven: Stichting Park Rusthoff organiseerde een 
informatiemiddag in het park, waarin inwoners hun mening konden geven over 
de kap en de herplant. Er zijn van de 68 reacties, 64 positieve reacties 
ontvangen. Door het verlenen van de omgevingsvergunning wordt na kappen en 
herplanten een respectabele laan met lindenbomen gerealiseerd. Deze wordt 
gekenmerkt door regelmaat en ritmiek zodat de entree van Park Rusthoff er 
opnieuw goed uit komt te zien. Het college besluit de vergunning te verlenen 
voor het kappen van 8 bomen bij de entree van Park Rusthoff in Sassenheim en 
de herplant van 13 bomen bij de entree van Park Rusthoff. Besloten wordt om 
de raadsbrief inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
kappen van 8 bomen bij de entree Park Rusthoff, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-233662 - 510488 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Teylingen d.d. 1 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W Teylingen d.d. 1 februari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-233345 - 509913 

Onderwerp Continuïteit situatie Schakenbosch 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 



Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch 
2. De raadsbrief over de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch vast te stellen en deze op 8 februari 2022 
naar de gemeenteraad te versturen. 

Samenvatting Gesloten Jeugdhulpaanbieder Schakenbosch heeft als gevolg van versnelde 
terugloop van het aantal plaatsingen te maken met een zorgelijke financiële 
situatie. 
Gesloten jeugdhulp (ook wel jeugdzorgPlus genoemd) is een vorm van zorg die 
enkel via een rechterlijke machtiging kan worden afgegeven. Voor landsdeel 
Zuidwest zijn twee aanbieders voor JeugdzorgPlus actief: Schakenbosch en iHub 
(Horizon). Door een combinatie van expertises in gesloten jeugdhulp is de zorg 
die Schakenbosch biedt ook landelijke aangewezen als cruciale 
jeugdhulpvoorziening. Beide jeugdzorgPlus-aanbieders in ons landsdeel hebben 
te maken met een verminderde instroom die sneller gaat dan voorzien. Beide 
aanbieders hebben zich gemeld bij de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit 
onderzoekt de ernst van al deze financiële situaties en heeft geconstateerd dat 
voor Schakenbosch en I-Hub het landelijk ‘Draaiboek Continuïteit jeugdhulp’ 
 ingezet dient te worden.  De situatie bij Schakenbosch is het meest urgent 
namelijk trede 3-4 (zorgelijk-problematisch) iHub bevindt zich op trede 2 
(risicovol). De verwachting is dat bij gelijkblijvende omstandigheden bij iHub in 
april '22 trede 3 wordt bereikt. 
Schakenbosch dient een herstel- en continuïteitsplan op te stellen in overleg met 
gemeenten en de jeugdautoriteit. Regio Haaglanden is accounthoudende regio 
en eerstverantwoordelijke.  Gezien de maatschappelijke impact van deze 
informatie wordt ook een brief aan de gemeenteraden verzonden. De regio 
Haaglanden heeft dit reeds gedaan op 2 februari jl. De continuiteit van 
jeugdhulp is op dit moment niet in het geding voor onze twee jeugdigen. 
Het College heeft kennis genomen van de verslechterde financiële situatie bij 
gesloten jeugdhulpaanbieder Schakenbosch 
De raadsbrief over de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch is door het College vastgesteld en naar de 
gemeenteraad verzonden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164302 - 509560 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 9 februari 2022 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de adviezen (bijlagen 3 en 4) over het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en het portefeuillehoudersoverleg Jeugd 
van 9 februari 2022 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 9 februari 2022 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en 
een portefeuillehoudersoverleg (PHO) Jeugd van Holland Rijnland digitaal via 
Microsoft Teams plaats. Op de agenda's (zie bijlagen 1 en 2) staan diverse 
onderwerpen onder andere: naast enkele mededelingen, de uitgangspunten voor 
de aanpak van dakloosheid, een presentatie over de toekomst van de 
verpleegzorg Holland Rijnland, het jaarplan jeugdhulp Holland Rijnland 2022, de 
doorbraakaanpak en een voorstel over de leidende principes samenwerking 
tussen onderwijs en jeugdhulp. Het college neemt kennis van de uitgebrachte 
adviezen over de agendapunten van deze portefeuillehoudersoverleggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223215 - 492390 

Onderwerp Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De uitvoeringsagenda vast te stellen en voor de 6 topprioriteiten, met 
gebruikmaking van bestaande ambtelijke capaciteit (vóór Q3 2022), 
plannen van aanpak op te stellen inclusief een financiële paragraaf. 

2. Opdracht te geven om een gezamenlijke digitale radenavond te 
organiseren om de vijf raden te informeren over de voortgang van de 
samenwerking en de Duin- en Bollenstreek en de topprioriteiten, en 
deze in februari plaats te laten vinden. 

3. Opdracht te geven om met de beschikbare ambtelijke capaciteit 
verder te onderzoeken hoe de bestuurlijke overleggen in de Duin- en 
Bollenstreek meer langs de lijn van de prioriteiten georganiseerd 
kunnen worden. Het document ‘Weefsel Duin- en Bollenstreek’ biedt 



hiervoor richting. 
4. Opdracht te geven tot een krachtenveldanalyse naar partners voor de 

Uitvoeringsagenda. 
 
 
  

Samenvatting De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben eerder 
een Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Deze 
strategische agenda is vertaald in een uitvoeringsagenda met 6 topprioriteiten: 
•    Het realiseren van een maatregelenpakket mobiliteit voor de ontsluiting van 
de Noordelijke Duin en Bollenstreek. 
•    Het uitvoeren van een corridorstudie mobiliteit en ruimte voor de as Leiden - 
Katwijk - Noordwijk. 
•    Het ontwikkelen van een regio brand Duin en Bollenstreek. 
•    Actualisatie van Greenport en het maken van gezamenlijke keuzes voor 
hernieuwbare energiebronnen. 
•    Het realiseren van de woningbouwgave van de regio. 
•    Het verbinden van de verschillende kennisintensieve economische sectoren. 
Het college heeft besloten om de uitvoeringsagenda vast te stellen en verder uit 
te werken in projecten, om een traject uit te zetten voor het betrekken van de 
gemeenteraden. Ook wordt een krachtenveldanalyse uitgevoerd naar partners in 
de samenleving waarmee de uitvoeringsagenda verder kan worden 
vormgegeven. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-232102 - 507647 

Onderwerp Uitstel invordering gemeentelijke belastingen niet-woningen 2022 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De betaaltermijn van de aanslagen onroerend-zaakbelastingen en rioolheffing 
2022, voor zover opgelegd aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen, op 
te schorten naar 30 november 2022.  

Samenvatting Eind februari 2022 worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2022 
verstuurd met daarop onder andere de aanslagen onroerende-zaakbelastingen 
en rioolhefing.  
 
De coronacrisis duurt nog steeds voort en brengt nog steeds grote financiële 
gevolgen mee voor de ondernemers, stichtingen en sportverenigingen. Het zijn 
voor de ondernemers onzeker tijden. Ondanks een versoepeling van de 
maatregelen, is er nog altijd sprake van negatieve financiële gevolgen voor de 
eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Daarom heeft het college besloten 
de betaaltermijn van de aanslagen onroerend-zaakbelastingen en rioolheffing 
2022, voor zover opgelegd aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen, op 
te schorten naar 30 november 2022.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-219817 - 506936 

Onderwerp Onderzoek naar haalbaarheid plan Teydelijk 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In overleg met wooncorporatie Stek de haalbaarheid van het plan Teydelijk in 
Voorhout verder te onderzoeken. Bij dit verdere onderzoek, onder voorbehoud 
van nadere besluitvorming, de volgende uitgangspunten te hanteren: 
a. De gronden van deze locatie aan de Teylingerdreef in eigendom te 
behouden en te kiezen voor een looptijd van het project van maximaal 20 jaar. 
b. In de basis positief te staan tegenover het vragen van een krediet aan 
de gemeenteraad voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden en na 
verder onderzoek de raad voor te stellen de gronden om niet of tegen een 
geringe jaarlijkse erfpachtvergoeding voor de duur van 20 jaar beschikbaar te 
stellen voor het project. 
2. Het voornemen en de motivering om de gronden aan Stek in erfpacht uit te 
geven te publiceren. 
3. De bijgaande raadsbrief inzake stand van zaken en haalbaarheid project 
Teydelijk Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting In 2018 heeft het college besloten te onderzoeken of het braakliggende terrein 
(gelegen naast het vrachtwagenparkeerterrein) aan de Teylingerdreef in 
Voorhout ingezet kan worden voor de huisvesting van zogenaamde 



‘spoedzoekers’. Dit zijn inwoners die tijdelijk (dringend) huisvesting nodig 
hebben. Eerder is de gemeente in overleg geweest met een projectontwikkelaar 
voor het realiseren van dit plan, project 'Teydelijk' geheten. Deze partij heeft 
eind 2020 laten weten geen mogelijkheden meer te zien voor het ontwikkelen 
van het project. 
 
Inmiddels vindt er overleg plaats met woonstichting Stek over de realisatie van 
dit woningbouwproject. Stek ziet mogelijkheden voor de bouw van 40 woningen. 
Teylingers die aangewezen zijn op de sociale huursector, dringend huisvesting 
nodig hebben en nog onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd kunnen voor 
deze woonruimte in aanmerking komen. De (tijdelijke) bewoners behouden de 
inschrijftijd voor een sociale huurwoning en deze wordt verder opgebouwd, 
zodat dit zorgt voor een snelle doorstroming. 
 
Om het overleg met Stek verder vorm te kunnen geven, heeft het college een 
besluit genomen over een aantal uitgangspunten voor het realiseren van het 
plan. Ondermeer het uitgangspunt om de gronden van deze locatie aan de 
Teylingerdreef in eigendom te behouden en te kiezen voor een looptijd van het 
project van maximaal 20 jaar. Verder heeft het college besloten in de basis 
positief te staan tegenover een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voor het 
bouw- en woonrijp maken van de gronden en tegenover een raadsvoorstel om 
de gronden om niet, of tegen een geringe jaarlijkse erfpachtvergoeding, 
beschikbaar te stellen voor het project. Het voornemen en de motivering van 
deze uitgifte van de gronden aan Stek zal in een publicatie openbaar worden 
gemaakt. 
 
Het college heeft de raad geïnformeerd over het besluit. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


