
Er is daarom alle reden om hier mee
door te gaan, vindt het college van
Teylingen, en de hulp nog wat uit te
breiden. Dat iedereen zo tevreden is
daarbij een belangrijke factor, maar
er is alle reden om aan te nemen dat
die besparing op de jeugdhulp er op
termijn wel komt.

Huisartsen hebben te weinig tijd
om eens in alle rust met patiënten te
praten over wat er nu precies aan de
hand is en wat het beste vervolg is.
Daarom zijn er al een tijdje zogehe-
ten praktijkondersteuners die die
tijd wel kunnen maken. Prettig voor
de patiënt en het voorkomt in veel
gevallen onnodige doorverwijzin-
gen naar (dure) specialistische hulp.
Dat kunnen we ook proberen bij de
jeugdhulp, dacht een aantal ge-
meenten in Holland Rijnland, die
immers jaar in jaar uit financieel
volledig uit de hand loopt. En veel
ouders en kinderen zitten uiteraard
al evenmin te wachten op lange in-
gewikkelde trajecten als dat eigen-

lijk niet nodig is.
Inmiddels ligt er een eerste evalu-

atie, maar op basis daarvan kun je
volgens het college van Teylingen
nog niet echt harde uitspraken

doen. Dat wil zeggen: over de (mo-
gelijke) besparingen. Maar dat komt
ook, denkt het college, omdat de
proef nog maar kort loopt. Er zijn

verder wel tal van positieve dingen
te melden: er zijn aanzienlijk min-
der doorverwijzingen naar specia-
listische hulp en als dat wel het ge-
val is, zit een jongere over het alge-
meen ook meteen bij de juiste in-
stantie. Dat kan verder verbeteren
als er meer uren beschikbaar ko-
men: de ondersteuner zag maar een
op de drie jeugdigen die naar de
huisarts kwamen, de overige twee
werden al meteen doorverwezen
naar andere hulp.

De hulp is verder laagdrempelig
en fungeert ook als overbrugging als
een jongere op een wachtlijst be-
landt. Dat artsen, ouders en de jon-
geren zelf erg tevreden zijn, is even-

eens een belangrijke plus. Er zitten
overigens wel een paar risico’s: dat
de hulp laagdrempelig is, kan er ook
voor zorgen dat er sneller een be-
roep op wordt gedaan en dat de tota-
le hulpvraag dus toeneemt. Dat is
het afgelopen jaar ook gebeurd.
Maar dat was ook een jaar waarin
Nederland door corona een paar
keer op slot ging en dat hakte er bij
jongeren stevig in, zo toonde onder-
zoek recentelijk aan. Al met al reden
genoeg om de praktijkondersteu-
ning jeugd het komende jaar uit te
breiden, vindt het college. Bij de be-
grotingsbehandeling in november
komt het college daarvoor met een
concreet voorstel.
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Jeugdondersteuner krijgt meer armslag in Teylingen
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Er is ook een risico
dat de totale
hulpvraag toeneemt

Teylingen # Hoewel er nog geen
geld mee is bespaard, zijn artsen,
ouders en de jongeren zelf erg te
spreken over de speciale praktij-
kondersteuner jeugd waarmee
Teylingen vorig jaar een experi-
ment is gestart.

Teylingen # Bij de discussie over de
ISG en de GOM naar aanleiding van
het kritische rapport dat bureau
Partners en Pröpper maakte in op-
dracht van de gemeenteraad vroe-
gen die partijen al om per direct te
stoppen met de vorig jaar ingezette
handhaving en met de bouw van zo-
geheten GOM-woningen, dure vil-
la’s die geld moeten genereren om
de toekomst van de bollenteelt vei-
lig te stellen. Laten we eerst kijken
wat we precies willen met de Inter-
gemeentelijke Structuurvisie (ISG)
en hoe we vinden dat de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
als uitvoerder van het daarin vastge-
legde beleid functioneert en laten
we dan besluiten hoe we verder
gaan, was het voorstel. De meerder-
heid van de raad ziet daar voorals-
nog onvoldoende reden voor. De
reeks vragen over het handhavings-
beleid is daar weer een reactie op.

Oneigenlijk gebruik
De bollengemeenten hebben er
meer dan zes jaar over gedaan om
tot een gezamenlijk beleid te komen
over het oneigenlijke gebruik van
vele honderden stukken en stukjes
bollengrond en grasland voor met
name paardenweitjes en volkstui-
nen. Die handhaving is inmiddels
begonnen en leidde in Teylingen al
tot emotionele inspraakreacties van
betrokken eigenaren en gebruikers.
Ook in andere gemeenten leidt het
tot veel commotie. In buurgemeen-
te Noordwijk werd de stichting
’Waarom weg?’ opgericht, dit ervoor

pleit om al het huidige oneigenlijke
gebruik te legaliseren en alleen in
nieuwe gevallen te gaan handhaven.

Volgens een inventarisatie van het
college zijn er in Teylingen 93 geval-
len van oneigenlijk gebruik vastge-
steld. Bij handhaving ontstaan soms
’schrijnende situaties’, zei wethou-
der Marlies Volten afgelopen week
bij de discussie over het rapport. Het
college zegde daarom al eerder toe te
gaan handhaven met de menselijke
maat. Volgens het overeengekomen
beleid mogen paardenweitjes en
volkstuintjes die er voor het Pact van
Teylingen (1996) al waren, sowieso

blijven. In andere gevallen wordt
gekeken of de stukken grond nog
rendabel te gebruiken zijn voor bol-
lenteelt. Is dat niet het geval, dan
kunnen de eigenaren via zogeheten
bollengrondcompensatie - vijftien
tot veertig euro per vierkante meter
- het oneigenlijke gebruik legalise-
ren. In overige gevallen moet de
grond in principe weer bollengrond
worden. Eigenaren en gebruikers
krijgen in elk geval een jaar de tijd
om bijvoorbeeld een andere plek
voor hun paard(en) te vinden.

De vier partijen willen de stand
van zaken weten: hoeveel eigenaren

en gebruikers (zoals huurders van
volkstuintjes) zijn inmiddels aange-
schreven en in hoeveel gevallen is de
handhaving ingezet. Ze willen ook
weten of er onderscheid wordt ge-
maakt tussen eigenaren en gebrui-
kers en hoe dat er dan uit ziet. Een
andere vraag of er gevallen zijn
waarin uiteindelijk is afgezien voor
vanwege die toegezegde menselijke
maat. Een belangrijke vraag waar ze
tenslotte ook antwoord op willen
hebben is of er al rechtszaken door
eigenaren of gebruikers zijn aange-
spannen en wat de rechter daarop
uiteindelijk heeft beslist.

VRAGEN Wens om handhaving op oneigenlijk gebruik bollengrond

Oppositie Teylingen wil
helderheid paardenweitjes
De oppositiepartijen
CDA, PvdA, GroenLinks
en Fractie Piket willen
duidelijkheid over de
stand van zaken bij de
handhaving rond het
oneigenlijk gebruik van
bollengrond in Teylingen.
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""Wordt er
onderscheid

gemaakt tussen
eigenaren en
gebruikers en
hoe ziet dat er

dan uit?


