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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;Mevr. E. Koek, 
wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-286751 - 606475 

Onderwerp Huisvesting Bibliotheek Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De voorkeur uit te spreken voor scenario 1: de realisatie van een 
nieuwe hoofdaccommodatie voor de bibliotheek mee te nemen in de 
gebiedsontwikkeling van het stationsgebied van Voorhout.  

2. Een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen ter 
dekking van de kosten van de uitwerking van het scenario ‘Realisatie 
nieuwe hoofdaccommodatie voor de bibliotheek in Teylingen bij 
station Voorhout’. 

3. De begrotingswijziging R4009 vast te stellen. 

Samenvatting Op 3 juni 2021 spreekt directeur-bestuurder van de Bibliotheek Bollenstreek 
Hans Portengen in bij de raadsvergadering: er moet snel duidelijkheid komen 
over de toekomst van de bibliotheekaccommodatie in Sassenheim. Bibliotheken 
zijn aan het veranderen van een plek om alleen boeken te lenen in een 
ontmoetingsplek. Daarnaast is Voorhout een groeikern binnen de gemeente, 
tegenover een vergrijzend Sassenheim. 
Er liggen drie scenario’s voor wat betreft de toekomst van de hoofdvesting in 
Sassenheim:  
1) Realisatie van een nieuwe hoofdaccommodatie voor de bibliotheek in 
Teylingen bij station Voorhout;   
2) Een verbouwing van de hoofdaccommodatie in Sassenheim zodat deze 
voldoet aan de eisen van een bibliotheek volgens de Wsob en de daarbij 
behorende vijf functies, de vestiging aanhouden als hoofdaccommodatie van de 
bibliotheek in Teylingen;     
3) Het voortbestaan van de huidige bibliotheekaccommodatie in Sassenheim in 
de huidige functionaliteit.  
Het college besluit om het raadsvoorstel vast te stellen waarin de raad gevraagd 
wordt om voorkeur uit te spreken voor het eerste scenario: ‘De realisatie van 
een nieuwe hoofdaccommodatie voor de bibliotheek in Teylingen mee te nemen 
bij de gebiedsontwikkeling van station Voorhout’. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171618 - 619017 

Onderwerp Vertegenwoordigingsbevoegdheid in beroepszaak met zaaknummer SGR 21 / 
2532 BESLU V320 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Wethouder M.E.I. Volten op grond van artikel 8:23 Algemene wet 
bestuursrecht aan te wijzen als vertegenwoordiger van het college in de zaak 
met zaaknummer SGR 21 / 2532 BESLU V320 bij Rechtbank Den Haag en 
hetgeen eventueel uit bedoelde procedure voortvloeit.  
 
2. In verband met besluitpunt 1 aan M.E.I. Volten de bevoegdheid te verlenen 
om (onder)volmacht en/of (onder)machtiging tot vertegenwoordiging van het 
college in de zaak met zaaknummer SGR 21 / 2532 BESLU V320 te verlenen aan 
één of meer medewerker(s) van de Gemeenschappelijke Regeling 
werkorganisatie HLTsamen.  
 



3. In verband met besluitpunt 2 aan wethouder M.E.I. Volten de bevoegdheid te 
verlenen om een verleende (onder)volmacht en/of (onder)machtiging tot 
vertegenwoordiging van het college in de zaak met zaaknummer SGR 21 / 2532 
BESLU V320 te ondertekenen.  
 
4. De vertegenwoordiging omvat het indienen van een schriftelijke uiteenzetting 
en stukken, het voeren van alle correspondentie over de procedure en het 
verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen. 

Samenvatting Het college wijst wethouder M.E.I. Volten aan om het college te 
vertegenwoordigen in het geding met kenmerk SGR 21 / 2532 BESLU V320. 
Verder is voorzien in de mogelijkheid om de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
door te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-293211 - 618075 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 24 januari 2023 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 24 januari 2023 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-292029 - 616148 

Onderwerp Samenwerkingsafspraken Midden Holland en Holland Rijnland en de Raad voor 
de Kinderbescherming 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het geactualiseerde samenwerkingsprotocol Jeugd van de 
gemeenten in Holland Rijnland/ Midden Holland en de Raad voor de 
Kinderbescherming.  

Samenvatting Gemeenten hebben de wettelijke taak om de samenwerking met de Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK) vast te leggen. De jeugdzorgregio’s 
Holland Rijnland en Midden Holland (de Veiligheidsregio Hollands 
Midden) hebben hetzelfde samenwerkingsprotocol met de Raad voor de 
Kinderbescherming. Periodiek evalueren de gemeenten deze 
samenwerkingsafspraken met betrokken partijen in de jeugdbeschermingsketen. 
Hierbij wordt aan alle betrokken partijen om input gevraagd en indien nodig 
worden wijzigingen doorgevoerd. In 2019 zijn deze samenwerkingsafspraken 
voor het laatst herzien. In 2022 is er met inbreng van verschillende organisaties 
een nieuwe versie opgeleverd. Inhoudelijke zijn er aanscherpingen in de tekst 
gemaakt over privacy en het vastleggen van gegevens over gezinnen. Daarnaast 
is er meer aandacht voor het perspectief van ouders en de rechtspositie van 
kinderen en gezinnen, bijvoorbeeld over dat kinderen gehoord moeten 
worden. Het college heeft besloten om in te stemmen met het geactualiseerde 
samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226773 - 614151 

Onderwerp Vaststelling Wijzigingsplan 1 Adelborst van Leeuwenlaan 15A Sassenheim 
“Sassenheim Oost” 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "Wijzigingsplan 1, Adelborst van Leeuwenlaan 15A Sassenheim 
"Sassenheim Oost" " met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.WP2022.SAS05014-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd.  



Samenvatting Op 7 mei 2021 ontving de gemeente van ontwikkelaar Beljon B.V. een 
principeverzoek voor medewerking aan de bouw van vier nieuwe vrijstaande 
woningen en het veranderen van de bestaande bedrijfswoning naar 
burgerwoning op het voormalige bedrijfsperceel Adelborst van Leeuwenlaan 15A 
in Sassenheim. Deze locatie is gelegen in de bebouwde kern van Sassenheim. 
Dit plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Sassenheim-Oost, omdat 
hier nog een bedrijfsbestemming geldt. In dit bestemmingsplan is alleen ook al 
voorzien in herontwikkeling van deze locatie met een zogenaamde 
wijzigingsbevoegdheid voor een woonbestemming. Hiermee wordt een 
bedrijfslocatie dat gelegen is in woongebied veranderd naar een locatie met 
woningen dat ruim is opgezet en daarmee passender is in de bestaande 
woonomgeving. 
 
Het ontwerp "Wijzigingsplan 1, Adelborst van Leeuwenlaan 15A Sassenheim 
"Sassenheim Oost" " heeft ter inzage gelegen van 13 oktober tot en met 23 
november 2022. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingebracht.  
 
Het college heeft besloten om het "Wijzigingsplan 1, Adelborst van Leeuwenlaan 
15A Sassenheim "Sassenheim Oost" ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het ontwerpwijzigingsplan en geen exploitatieplan vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231202 - 615082 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19, Voorhout 

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 wordt 
voorgesteld om:  

1. de beantwoording van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
Oude Herenweg 17B en 19, Voorhout vast te stellen.  

2. het bestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19, Voorhout met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2022TEY01067-VA01 
ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen. 

Samenvatting Op 30 mei 2021 is bij de gemeente een principeverzoek ingekomen voor de 
percelen Oude Herenweg 17b en 19. Dit verzoek bestaat uit twee onderdelen. 
 
De aanvrager heeft ten eerste bij het perceel Oude Herenweg 17b een 
woonperceel van ca. 450 m2 met woning. De wens is om het woonperceel te 
vergroten volgens de meer gangbare oppervlaktemaat voor woonpercelen in het 
buitengebied van 1000 m2. Daartegenover staat dat de kassen voor het 
bestaande woonperceel alsnog worden gesloopt op basis van een in 2006 
gemaakte afspraak tussen de gemeente en de aanvrager. Het gaat om ca. 5000 
m2 kas. 
 
Het tweede onderdeel gaat om de bedrijfswoning Oude Herenweg 19 die niet 
meer als bedrijfswoning gebruikt zal worden; het gehele bedrijf wordt beëindigd. 
Dat betekent dat naast de eerder genoemde 5000 m2 ook de overige 1200 m2 
aan glas wordt gesloopt. De bestaande bedrijfswoning met bijbehorend perceel 
zouden daarmee een burgerwoning met een daarbij behorend perceel met 
woonbestemming worden. Verzocht wordt daarbij om een perceel met een 
oppervlakte van ca. 1700 m2, aangezien er anders een onbruikbaar stukje 
bollengrond overblijft tussen de woonpercelen. 
 
Dit verzoek is in strijd met de geldende bestemmingsplannen Buitengebied 
Teylingen en Buitengebied Teylingen, 1e herziening, omdat een gebruik voor 
wonen niet past bij de geldende agrarische bestemming voor bollenteelt. Om 
deze reden is aan de gemeente verzocht om een nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor de locatie Oude Herenweg 17B en 19 in Voorhout. 
 
Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure heeft van 25 augustus tot en 
met 5 oktober jl. een voorontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende 
onderzoeken ter inzage gelegen en heeft het wettelijke vooroverleg met de 
vooroverlegpartners en inspraak plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn 
enkele vooroverleg- en inspraakreacties ingebracht. Deze zijn met een 
beantwoording opgenomen in een nota van beantwoording. 
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de beantwoording van de 
zienswijze vast te stellen, het bestemmingsplan Oude Herenweg 17B en 19, 
Voorhout met de identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01067-VA01 vast te 
stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-23-291860 - 615933 

Onderwerp Raadsbrief - Ontwikkelingen JeugdzorgPlus (januari 2023) 

Portefeuillehouder Mevr. E. Koek, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van 
JeugdzorgPlus vast te stellen. 

Samenvatting De samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben de 
ambitie om JeugdzorgPlus zoveel mogelijk af te bouwen en in plaats daarvan 
meer intensieve ambulante jeugdhulpvormen en kleinschalige 
verblijfsvoorzieningen in te zetten. Dit komt voort uit de ambitie van de 
gemeenten om jeugdigen zo thuis als mogelijk te laten opgroeien.  
JeugdzorgPlus is een gesloten jeugdhulpvorm voor jeugdigen die voor zichzelf 
en/of hun omgeving een gevaar vormen. Deze vorm van jeugdhulp past niet 
meer binnen de visie die de regio voor ogen heeft om jeugdhulp vorm te geven. 
Dit geldt overigens niet alleen voor onze regio. De afbouw van Jeugdzorgplus is 
een beweging die ook landelijk te zien is en waar het afgelopen jaar veel 
maatschappelijke aandacht voor is geweest. 
De afbouw van JeugdzorgPlus gaat sneller dan voorzien. Hoewel dit inhoudelijk 
gezien een positieve ontwikkeling is, kleven aan deze ontwikkelingen ook 
nadelige gevolgen. Dit betreft met name de financiële situatie van de 
jeugdhulpaanbieders die JeugdzorgPlus aanbieden. In navolging op twee eerdere 
raadsbrieven, besluit het college om de gemeenteraad met een raadsbrief over 
de laatste ontwikkelingen te informeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-288404 - 615273 

Onderwerp Kaderbrief Hecht 2024 - Teylingen 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief 'kaderbrief Hecht 2024' vast te stellen. 

Samenvatting Bij de gemeenschappelijke regeling (GR) Hecht zijn de gemeentelijke taken op 
het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Hecht werkt vanuit 
verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten 
aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Zij volgen onder andere de 
ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid.  
 
Op 22 december 2022 heeft het college de kaderbrief Hecht 2024 ontvangen. 
Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële kaders van de 
gemeenschappelijke regeling Hecht voor 2024. Op 12 april 2023 zal het AB 
Hecht de kaderbrief 2024 vaststellen en de concept programmabegroting Hecht 
2024 bespreken. Deze conceptbegroting ontvangt de gemeenteraad voor medio 
april 2023 met het verzoek hun zienswijze daarop te geven. Het college heeft de 
raadsbrief 'kaderbrief Hecht 2024' vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-23-290891 - 614056 

Onderwerp Collegevoorstel zienswijze Regionale Woonagenda en Regionale 
Huisvestingsverordening 2023 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
1. Een zienswijze uit te brengen op de Regionale Woonagenda en de Regionale 
Huisvestingsverordening 2023 overeenkomstig bijgaande concept zienswijze. 

Samenvatting Ook in onze regio is het tekort aan woningen groot, zijn de prijzen van 
koopwoningen hoog en lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen op. Veel 
inwoners van jong tot oud, met of zonder behoefte aan zorg en ondersteuning, 
wachten met smart op een geschikte woning, met een steeds grotere groep die 
tussen wal en schip valt. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is 



Holland Rijnland in 2021 gestart met het opnieuw nadenken over de 
woonruimteverdeling (Huren in Holland Rijnland) en het geven een actuele stand 
van zaken van de Regionale Woonagenda. De afgelopen periode is hieraan door 
gemeenten, Holland Rijnland Wonen en Holland Rijnland hard gewerkt. Op 15 
december 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de Regionale 
Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening officieel vrijgegeven voor 
het geven van een reactie. De documenten liggen ter inzage tot en met 21 
maart 2023. De gemeenteraad van Teylingen kan in deze periode een reactie 
hierop indienen. Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen 
met de concept reactie op de Regionale Woonagenda en de Regionale 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2023. In de concept reactie geeft de 
raad aan in te stemmen met beide concepten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 


