LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN LISSE

Status

1 oktober 2019

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;
Mevr. M. Pippel, plv secretaris; Dhr. B. Marinussen

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-19-096869 - 234231
Evaluatie Hart voor de Jeugd
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. De bijgevoegde raadsbrief over de evaluatie Hart voor de Jeugd vast te
stellen.
In 2013 is het regionaal Beleidsplan Hart voor de Jeugd vastgesteld, als
uitgangspunt voor de uitvoering van de jeugdhulptaken. In 2018 is Hart voor de
Jeugd geëvalueerd, gericht op de Duin- en Bollenstreek. De raadsbrief geeft de
raad een beknopt overzicht van deze evaluatie. Het complete evaluatierapport is
als bijlage toegevoegd. De raadsbrief wordt door het college aangeboden aan de
raad; de evaluatie maakt onderdeel uit van de kaders voor de inkoop
specialistische jeugdhulp.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-084933 - 234336
Jaarrapportage Jeugdhulp 2018
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. De bijgevoegde raadsbrief over de Jaarrapportage Jeugdhulp 2018 vast te
stellen.
De TWO Jeugdhulp heeft de jaarrapportage jeugdhulp 2018 opgesteld. Deze
rapportage bevat cijfermatige informatie over de jeugdhulp in de regio Holland
Rijnland. De algemene rapportage beslaat hoofdstuk 1 tot en met 4, in
hoofdstuk 5 staan de gemeentelijke cijfers voor Lisse. De rapportage is zeer
uitgebreid; de Raadsbrief geeft een samenvatting van de gemeentelijke cijfers
en opvallendheden. Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de
Raadsbrief en deze ter informatie voor te leggen aan de raad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-076380 - 234587
Evaluatie afvalbeleid 2017-2018
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. Kennis te nemen van het rapport "Evaluatie afvalbeleid 2017-2018";
2. Het rapport "Evaluatie afvalbeleid 2017-2018" vast te stellen;
3. Het raadsvoorstel met het volgende beslispunt aan de raad voor te leggen:
- De conclusies te bevestigen en de onderstaande aanbevelingen uit het rapport
“Evaluatie afvalbeleid 2017-2018” over te nemen voor de verdere uitwerking
van de optimalisatie van het inzamelsysteem:

 Neem maatregelen om bijplaatsingen en illegale dumpingen te
verminderen.
 Zorg voor afstemming met Meerlanden over het optimaliseren van het
ledigingsregime per locatie en de opvolging van verstoringen.
 Voer een bewustwordingscampagne over het nut en de noodzaak van
afvalscheiding.
 Optimaliseer de textielinzameling.
 Neem maatregelen om de hoeveelheid bedrijfsafval op de milieustraat
te verminderen.
 Ontwerp een regeling voor de inwoners met medisch afval.
 Onderzoek mogelijke opties voor de aanpassing van de
dienstverlening op basis van diftar en omgekeerd inzamelen, die
ervoor kunnen zorgen dat het systeem goedkoper wordt, rekening
houdend met de VANG-doelstellingen en de inwonertevredenheid.
 Pas de inkomstenstructuur aan, om te komen tot een kostendekkend
systeem. Kies hierbij voor de optie waarbij een tik € 1,50 kost en de
heffing voor een eenpersoonshuishouden € 233,40 en voor een
meerpersoonshuishouden € 312,70. Het uiteindelijke tarief kan
afwijken, ten gevolge van nu nog niet bekende indexaties van tarieven
door leveranciers.
 Stel op termijn een Afvalstoffenbeleidsplan Huishoudelijk afval 20212025 op.
Samenvatting

In oktober 2015 is het Afvalbeleidsplan huishoudelijk afval 2016 – 2020 door de
gemeenteraad vastgesteld. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad
was om diftar op restafval in te voeren. Op basis van een aangenomen motie
heeft de gemeenteraad gekozen voor diftar op restafval en omgekeerd
inzamelen. Na een jaar van voorbereiding is in 2017 de implementatie van het
systeem gerealiseerd. Het flankerend beleid vroeg meer maatwerk voor de
diverse specifieke doelgroepen.
De resultaten en de beleving van de inwoners zijn verwoord in de rapportage
“Evaluatie afvalbeleid 2017 – 2018”. Wat betreft duurzaamheid zijn de
resultaten uitstekend. Lisse is een koploper in Nederland met de behaalde
resultaten. Het college is trots op haar inwoners die een belangrijke bijdrage
leveren aan dit succes. De keerzijde van de medaille is dat het gekozen systeem
wel leidt tot een hoge score op duurzaamheid, maar complexer is in de
uitvoering en daarmee hogere administratieve lasten heeft. Daarentegen is de
kwaliteit van de dienstverlening verhoogd t.o.v. de vorige inzamelmethodiek
doordat aan huis de grondstoffen worden opgehaald (PMD, GFT en papier) en
men alleen nog zelf restafval hoeft weg te brengen.
Uit de opgedane ervaring in de jaren 2017 en 2018 is gebleken dat:
Het aantal tikken in werkelijkheid lager is dan vooraf was geraamd. Hiermee
wordt de dekking van de uitgaven negatief beïnvloed. Aan de andere kant
betekent dit een lagere hoeveelheid restafval. Juist wat we in het kader van
duurzaamheid willen bereiken. Bijkomend voordeel is dat vanaf 2018 het Rijk de
verbranding van restafval ontmoedigt door extra belasting te heffen op de
verbranding van restafval. Deze belastingmaatregel was in 2018 €13,21 per ton
en in 2019 €32,12 per ton. Dus in gemeenten die geen inspanningen verrichten
voor de verdere scheiding van huishoudelijk afval stegen de kosten de afgelopen
jaren explosief. Dit heeft de gemeente Lisse met de invoering van het nieuwe
inzamelsysteem kunnen voorkomen.
Dat de voordelen hiervan niet geheel zichtbaar zijn heeft te maken met het
goede contract dat het VAB heeft weten te sluiten met de aanbesteding van het
transport en de verwerking van restafval. Momenteel heeft het VAB de laagste
tarieven voor het transport en de verwerking van restafval. Hiervan kan nog
geprofiteerd worden tot 2023 daarna zullen de tarieven naar verwachting
verdubbelen. Daarmee is het van belang om hoeveelheid restafval ook naar de
toekomst toe te verminderen. Hier heeft Lisse al een grote stap in gezet.
Verdere optimalisatie van het systeem in combinatie met flankerend beleid zal
dit verder ondersteunen. De scenario’s die hiervoor beschikbaar zijn en in
aanmerking komen voor de optimalisatie zijn in de rapportage opgenomen als
opties en aanbevelingen. De huidige kosten van het inzamelsysteem bestaan uit
vaste en variabele kosten. De variabele kosten van de dienstverlening zijn
beïnvloedbaar. Het is niet wenselijk de dienstverlening drastisch te wijzigen
omdat dit niet alleen leidt tot kapitaalvernietiging maar tevens een systeem
ondermijnt dat een afgewogen keuze is geweest van een samenspel van
maatregelen. Bovendien wordt in de rapportage geconcludeerd dat het systeem
adequaat is en de bewoners over het algemeen tevreden zijn.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-097874 - 236627
Bestuursrapportage HLTsamen 2019, Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit
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Zaak / doc nr
Onderwerp

1. De bestuursrapportage HLTsamen 2019 ter kennisname aan te
nemen;
2. De bestuursrapportage HLTsamen 2019 ter kennisname aan de raden
toe te sturen.
Met de bestuursrapportage HLTsamen 2019 wordt door het bestuur van
HLTsamen inzicht gegeven in de stand van zaken over de eerste 5 maanden van
2019 en de prognose van het resultaat over 2019.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-097927 - 236785
Programmabegroting 2020-2023 en 1e begrotingswijziging Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

1. De raad voor te stellen om:
a. In te stemmen met het voorgestelde bezuinigingen die in de 1e
Begrotingswijziging per programma worden toegelicht;
b. Akkoord te gaan met een extra verhoging van de OZB met 10%;
c. Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing als uitgangspunt de
besluitvorming bij de evaluatie van het afvalbeleid te hanteren;
d. Te kiezen voor een financieringsscenario voor de riolering, waarbij
de tarieven kostendekkend zijn en het spaargedeelte vervalt;
e. De Programmabegroting 2020 onderdeel Bruto ramingen vast te
stellen;
f. De 1e Begrotingswijziging 2020 vast te stellen, inclusief gewijzigde
programmatotalen, totalen per taakveld, de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm;
g. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023 zoals
opgenomen in de financiële begroting in de 1e Begrotingswijziging;
h. Het negatief begrotingsresultaat van € 822.000 te dekken
door middel van een onttrekking uit de algemene reserve.
De programmabegroting is het instrument voor de raad om zijn kaderstellende
en toezichthoudende taak te kunnen vervullen. De Programmabegroting 20202023 bestaat dit jaar uit 2 delen: de Bruto ramingen en de 1e
Begrotingswijziging. De bezuinigingsmaatregelen en de 10% extra verhoging
van de OZB zijn in de 1e Begrotingswijziging verwerkt.
Volgens de Financiële verordening autoriseert de raad op taakveldniveau. Bij de
vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023 zijn de totalen op
taakveldniveau bij de 1e Begrotingswijziging bepalend. Dit geldt ook voor de
kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Daar waar de Bruto ramingen en de 1e
Begrotingswijziging afwijken (bv. het investeringsplan) geldt de 1e
Begrotingswijziging.
De Programmabegroting 2020-2023 is structureel en reëel in evenwicht.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-097954 - 236816
Onderhoud Sportpark Ter Specke overdragen aan verenigingen
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
Team Buitenruimte
In te stemmen met bijgaande agenderingsvoorstel "onderhoud sportpark Ter
Specke overdragen aan de sportverenigingen".
Om de gemeenteraad actief te informeren voor het overdragen van het
onderhoud van Sportpark Ter Specke aan de sportvereniging zal het team
Beheer een presentatie verzorgen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-069225 - 237947
Raadsbrief beëindiging DVO Meerlanden

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen waarmee de raad wordt
geïnformeerd over de (gedeeltelijke) beëindiging van de
Dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden
Met de afloop van de dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden per 1 juli
2019 in het vooruitzicht is de gemeente in 2017 een onderzoek gestart naar het
toekomstbeeld en kansrijke opties in (de uitvoering van) het beheer van de
openbare ruimte. Na een periode van bijna 10 jaar samenwerking met
Meerlanden waarbij alle reguliere beheertaken in de openbare ruimte aan hen
zijn uitbesteed, was het een logisch moment om de balans op te maken. Ook de
ambtelijke fusie tot HLTsamen gaf aanleiding om te onderzoeken of de
uitvoerende taken anders en/of beter georganiseerd kunnen worden. De
uitkomsten van dit onderzoek heeft geresulteerd in het besluit om bepaalde
taken in de uitvoering van het beheer (terug) over te nemen van Meerlanden en
per 1 januari 2020 in eigen beheer uit te voeren, gedeeltelijk in combinatie met
een eigen uitvoerende (buiten) dienst cq. serviceteam. Via de bijgevoegde brief
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit waarbij de
dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden is opgezegd voor de taken die
HLTsamen per 1 januari 2020 in opdracht van de gemeente zelf gaat uitvoeren.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-098522 - 238307
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 september 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 september 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

