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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-146029 - 341500 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 augustus 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 augustus 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-146376 - 340417 

Onderwerp Wijziging garantstelling FC Lisse en toelichting aanbestedingstraject nieuwbouw 
Ter Specke 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voornemen om de garantstelling aan FC Lisse te 
verhogen met € 250.000 tot een bedrag van € 1.7 miljoen; 
2. In te stemmen met de voorlopige gunning van de opdracht, nieuwbouw van 
de sporthal Ter Specke en accommodatie FC Lisse, aan de uitvoerende partijen, 
Den Dubbelden en Vink; 
3. In te stemmen met de bijgevoegde Nieuwsbrief Ter Specke; 
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het 
voornemen van het college om de garantstelling aan FC Lisse te verhogen met € 
250.000 en garant te staan voor € 1.7 miljoen. 
  

Samenvatting FC Lisse gaat een lening afsluiten bij een financiële instelling voor de realisatie 
van de nieuwe verenigingsaccommodatie. De nieuwe accommodatie van FC Lisse 
maakt onderdeel uit van het project nieuwbouw sporthal Ter Specke en 
accommodatie FC Lisse. De gemeente heeft in 2019 besloten garant te staan 
voor de lening voor een bedrag van € 1.45 miljoen. Stichting Waarborgfonds 
(SWS) staat garant voor een bedrag van € 250.000. 
 
De financiële instelling heeft FC Lisse geïnformeerd over de mogelijkheid tot het 
verstrekken van een lening. De financiële instelling is alleen bereid een lening te 
verstrekken onder de voorwaarde dat 1 partij voor het totaal bedrag garant 
staat. Op basis van de huidige constructie staan twee partijen garant voor de 
lening; de gemeente Lisse voor een bedrag van € 1.45 miljoen en SWS voor een 
bedrag van € 250.000. 
 
Het college heeft het voornemen om de gemeentelijke garantstelling te 
verhogen met € 250.000 en garant te staan voor € 1.7 miljoen, mits SWS 
vervolgens dan 'sub garant' staat voor een bedrag van € 250.000. Per saldo 
blijft het gemeentelijk risico maximaal € 1.45 miljoen. Op basis van artikel 8 van 
de Financiele (beheers)verordening besluit het college hier niet over dan nadat 
de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is 
gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.   
 
Om over te gaan tot realisatie van de nieuwbouw van de Ter Specke hal en 
accommodatie van FC Lisse dient besluitvorming plaats te vinden over de 
voorlopige gunning van de opdracht aan de uitvoerende partijen, Den Dubbelden 



uit Noordwijk en Vink uit Roelofarendsveen. De inschrijfsommen passen binnen 
de financiële kaders (het beschikbaar gestelde krediet). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-130746 - 309847 

Onderwerp "Ontwikkeling algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners uit de 
Maatschappelijke Zorg" 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. akkoord te gaan met het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en 
Bollenstreek voor kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" en het 
gereserveerde bedrag van € 50.000 uit het Investeringsfonds hieraan te 
verbinden. 
2. akkoord te gaan met het gebruik van de subsidietender. 
3. mandaat te verlenen aan de domeinmanagers Maatschappelijke Ontwikkeling 
en Bedrijfsvoering om namens de colleges alle besluiten te nemen die nodig zijn 
om het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek voor 
kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" uit te voeren. 
 
 
 
  

Samenvatting Als gevolg van de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving hebben alle 
gemeenten met ingang van 1 januari 2022 de taak om kwetsbare inwoners uit 
de Maatschappelijke Zorg te ondersteunen. 
Preventieve algemene voorzieningen met programma's voor kwetsbare inwoners 
uit de Maatschappelijke Zorg kunnen hierbij helpen. De verschuiving van 
maatwerk- naar algemene voorzieningen worden in dit plan meegenomen. 
Vanuit het Investeringsfonds voor de Maatschappelijke Zorg is een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 250.000 voor de Duin- en Bollenstreek om algemene 
voorzieningen voor deze kwetsbare inwoners te ontwikkelen. Het gaat daarbij 
om € 50.000 per gemeente. 
Het plan "Algemene voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek voor kwetsbare 
inwoners uit de Maatschappelijke Zorg" omvat een voorstel over de wijze 
waarop de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek deze algemene voorzieningen 
willen ontwikkelen. Hiervoor hebben zij deskundigheid, kennis en ervaring nodig 
van externe partners uit het maatschappelijk middenveld. De gemeenten vragen 
hen om met behulp van een subsidietender projectvoorstellen in te dienen. 
Wij vragen het college akkoord te gaan met dit plan, de subsidietender en met 
de besteding van het gereserveerde bedrag van € 50.000. Daarnaast vragen we 
het college de domeinmanagers Maatschappelijke Ontwikkeling en 
Bedrijfsvoering via mandaat toestemming te geven om alle besluiten te mogen 
nemen die voortkomen uit het plan van aanpak. 
 
 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-121617 - 318840 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2019 vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording kinderopvang 2019 
vast te stellen. 

Samenvatting 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 om een jaarverslag aan de minister te 
overleggen met gegevens over de uitvoering van deze taken over het 
voorafgaand kalenderjaar. Deze jaarverantwoording wordt ingediend bij de 
Inspectie voor het Onderwijs. De gemeente Lisse heeft al jaren status A. Dit 
betekent dat de gemeente Lisse voldoet aan wettelijke minimumeisen voor de 
uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang. In het verslagjaar 
2019 was het LRK juist, volledig en actueel. Alle wettelijke verplichte inspecties 
zijn uitgevoerd. Op twee handhavingsadviezen van de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) zijn handhavingsacties uitgezet door middel van 



schriftelijke waarschuwingen. Aan de GGD is opdracht gegeven om te 
controleren op deze tekortkomingen. Bij deze inspecties zijn geen 
tekortkomingen meer geconstateerd. Hiermee voldoet de gemeente aan de 
wettelijke minimumeisen voor de uitvoering, toezicht op en handhaving van 
kinderopvang in het jaar 2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


