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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B. 
Marinussen, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-143539 - 339512 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 augustus 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 augustus 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-117602 - 291226 

Onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad bijgevoegd raadsvoorstel met de volgende beslispunten voor te 
leggen: 
 
1. De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Gemeentewet ISD Bollenstreek 2020 vast te stellen en daarbij: 
- akkoord te gaan met de Plus-verordening en deze per 1 oktober 2020 in 
werking te laten treden 
- akkoord te gaan met het voorstel om de hoogte van de bestaande bedragen te 
behouden (scenario 1 uit de notitie) 
 
2. De Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en IOAZ 
ISD Bollenstreek 2017 in te trekken. 
 
3. Het extra benodigde budget voor 2020 beschikbaar te stellen via de 2e 
Tussentijdse rapportage en de budgetten vanaf 2022 op te nemen in de 
Programmabegroting 2021-2024.  
 
  
  

Samenvatting De huidige verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2017 bestaat uit twee regelingen: het Persoonsondersteunend 
budget (POB) en de lnspanningspremie (IP). In de praktijk blijkt dat beide 
regelingen regelmatig verward worden en niet altijd goed op elkaar aansluiten. 
Met de nieuwe Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, 
IOAZ 2020 stellen we vanaf 1 oktober 2020 één regeling voor, waarin de huidige 
twee regelingen in elkaar zijn geschoven. De ISD Bollenstreek heeft twee 
varianten aangeboden, namelijk de zogenaamde Plusverordening en de 
zogenaamde Basisverordening. In beide verordeningen wordt geen onderscheid 
meer gemaakt tussen POB en IP en wordt de doelgroep uitgebreid met 
bijstandsgerechtigde jongeren in de leeftijd van 21 tot 27 jaar met een 
arbeidsverplichting. In dit voorstel wordt voorgesteld om te kiezen voor de 
Plusverordening met behoud van de bestaande bedragen (scenario 1 uit de 
notitie van de ISD Bollenstreek). In de Plusverordening is de financiële bijdrage 
ook opengesteld voor pensioengerechtigden (op basis van de Gemeentewet). De 
doelgroep is verder uitgebreid naar de inkomensgroep tot 120% van de 
bijstandsnorm (i.p.v. 110%). Deze uitbreiding van de doelgroep zal de kosten 
voor de gemeente Lisse doen stijgen.  



 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-087440 - 326466 

Onderwerp Verkoop Heereweg 245 247 en 249 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het gebouw met toebehoren aan de Heereweg 245 247 en 249 te Lisse aan Sea 
Side B.V. te verkopen volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in de 
modelkoopakte Heereweg 245 247 en 249 onder voorwaarde van een positieve 
uitkomst van het BIBOB onderzoek. 
Wethouder Van der Laan krijgt mandaat om een raadsbrief te versturen.  

Samenvatting Op 10 juli 2020 heef bij Notariskantoor Boon in Lisse een inschrijving 
plaatsgehad waarbij Seaside BV het hoogste geldige bod heeft uitgebracht. 
Middels dit voorstel wordt om Bestuurlijke goedkeuring gevraagd voor de 
verkoop van het object volgens de voorwaarden zoals gesteld in de model 
koopakte aan Seaside BV. Besloten wordt om het gebouw met grond aan de 
Heereweg 245 247 en 249 te verkopen/gunnen aan Seaside BV voor het 
uitgebrachte bod. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-144589 - 337319 

Onderwerp Wijziging beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege 
corona 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties 
vanwege Corona 2020 te wijzigen, volgens bijgevoegd besluit tot 
wijziging van deze beleidsregels. 

2. De bijgevoegde raadsbrief over de wijziging van de beleidsregels vast 
te stellen. 

Samenvatting Voor de zomer 2020 heeft de gemeente een steunfonds voor financiële steun 
aan maatschappelijke organisaties opgezet. De raad stelde daarvoor geld 
beschikbaar en het college heeft beleidsregels vastgesteld voor dit steunfonds. 
Met het steunfonds wil de gemeente bereiken dat belangrijke sociaal-
maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo veel als mogelijk op niveau 
blijft en dat deze non-profit organisaties na de crisis hun belangrijke functie in 
onze gemeenschap kunnen oppakken. De ervaring die is opgedaan met het 
steunfonds is aanleiding om de beleidsregels voor het steunfonds aan te passen. 
Door de wijzigingen kunnen culturele organisaties de bijdrage van het fonds 
beter gebruiken om het komende seizoen een minimaal niveau van activiteiten 
te organiseren. Dit sluit ook aan op het appel van het rijk voor het ondersteunen 
van de lokale culturele sector. Het college neemt een besluit over een gewijzigde 
regeling. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137764 - 337791 

Onderwerp Verlenging van de “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen”, voor de duur van 1 september 2020 tot 1 november 2020 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De verlenging van de “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen”, voor de duur van 1 september 2020 tot 1 november 2020, 
door het college vast te stellen. 
2. De verlenging van de “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen”, voor de duur van 1 september 2020 tot 1 november 2020, 
door de burgemeester vast te stellen. 



Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers slechts 
met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar 
een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen. 
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen 
ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van 
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op 
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund 
is betreft. Dit stelsel is vastgelegd in genoemde beleidsregel, welke in eerste 
instantie vastgesteld is voor de periode tot 1 september. In de beleidsregel is de 
mogelijkheid gecreëerd om deze, indien de situatie daarom vraagt, te verlengen 
tot 1 november. Hiertoe wordt via dit voorstel besloten. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-143684 - 336460 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021 tussen gemeenten en Holland 
Rijnland 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp tussen de gemeente en 
Holland Rijnland te verlengen met een jaar en in te stemmen 
met de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2021. 

2. Volmacht te verlenen door de burgemeester aan de secretaris van 
Holland Rijnland en in te stemmen met het Besluit mandaat volmacht 
en machtiging Holland Rijnland dat is verbonden aan de 
dienstverleningsovereenkomst. 

3. Mandaat te verlenen door het college aan het dagelijks bestuur van 
Holland Rijnland en in te stemmen met het Besluit mandaat volmacht 
en machtiging Holland Rijnland dat is verbonden aan de 
dienstverleningsovereenkomst. 

4. De bijgevoegde raadsbrief over de verlenging van de 
Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn samen opdrachtgever en kopen 
samen jeugdhulp in. De TWO Jeugdhulp, ondergebracht bij Holland Rijnland, 
voert dit voor de gemeenten uit. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst 
afgesloten tussen de 13 gemeenten en het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland. De dienstverleningsovereenkomst loopt per 1 januari 2020 af en kan 
met één jaar worden verlengd. Het college wil get gezamenlijke 
opdrachtgeverschap continueren en besluit over het verlengen van deze 
overeenkomst. Daarnaast is de overeenkomst op een aantal punten 
geactualiseerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-143547 - 334468 

Onderwerp Bestuurlijke reactie inzake Rekenkamercommissie Conceptrapportage 
Duurzaamheid Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde bestuurlijke reactie "Rekenkamer conceptrapportage Lisse 
reactiebrief" vast te stellen en in te dienen. 
 
  

Samenvatting De rekenkamercommissie heeft op 1 juli 2020 de conceptrapportage 
"Duurzaamheidsbeleid Lisse" gedeeld. Conform artikel 14 lid 1 en 2 van de 
Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 bestaat er de 
mogelijkheid tot het delen van een bestuurlijke reactie op eerder genoemde 
conceptrapportage. De kern van de bestuurlijke reactie is dat het college zich 
gedeeltelijk niet kan vinden in de conceptrapportage. In de bijgevoegde brief 
"Rekenkamer conceptrapportage Lisse reactiebrief" wordt deze bestuurlijke 
reactie uitgebreid toegelicht. 
Besloten wordt derhalve om bijgevoegde reactie op de conceptrapportage van 
de Rekenkamercommissie vast te stellen en in te dienen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-141427 - 331134 

Onderwerp Tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, 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 wordt 
voorgesteld om: 
1. De ‘tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast te 
stellen (bijlage 1). 
2. Het budget (€ 94.170,-) voor de aanpak van ondermijning structureel op te 
nemen in de meerjarenbegroting Lisse 2023 en verder. 
  

Samenvatting Vanaf november 2018 werken we intensief en integraal samen met partners als 
politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel 
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel 
mogelijk te voorkomen.  
 
Met deze tussenevaluatie schetsen we een beeld van waar we staan na 
anderhalf jaar aanpak ondermijnende criminaliteit. De tussenevaluatie is positief 
en geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. Het 
college besluit de ‘tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit’ vast te 
stellen en de investering voor de aanpak van ondermijning structureel op te 
nemen in de meerjarenbegroting Lisse 2023 en verder. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073879 - 329799 

Onderwerp Collegebesluit proces notitie ouderenbeleid openbaar maken 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het collegebesluit 'proces notitie ouderenbeleid bespreken' van 19 mei 2020 
van de vertrouwelijke besluitenlijst op de openbare besluitenlijst te zetten. 
  
  

Samenvatting Op 19 mei 2020 heeft het college van Lisse het voorstel 'proces notitie 
ouderenbeleid bespreken' vastgesteld. Omdat dit proces op dat moment nog niet 
in gang kon worden gezet, heeft het college het collegebesluit op de 
vertrouwelijke besluitenlijst gezet. In september kan het participatietraject 
starten, daarom kan het collegebesluit nu openbaar worden gemaakt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


