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

Status

3 december 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;Dhr. B.
Marinussen, secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-103918 - 251758
Verzoek van GOM B.V. tot instemming verlaging van de garantstelling
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. te besluiten dat de gemeente Lisse, in haar hoedanigheid van borg voor
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, akkoord is met de pro rata overname van
het risico van de gemeente Noordwijkerhout als borg.
2. de raad mondeling - via de lijst van ingekomen stukken en mededelingen - in
de eerst volgende raadsvergadering op de hoogte te stellen van het besluit
onder punt 1.

Samenvatting

Op 3 maart 2010 is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
opgericht. Zes aandeelhouders houden een gelijk aantal aandelen, hebben een
gelijk stemrecht en lopen een gelijk risico. Dit laatste heeft tevens vorm
gekregen door middel van een verstrekte garantstelling van € 7 miljoen per
aandeelhouder. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gefuseerd.
Door deze fusie zou de nieuwe gemeente Noordwijk het dubbele aantal aandelen
houden in vergelijking tot ieder van de overige aandeelhouders, evenals een
dubbele garantstelling dragen. Hierom hebben de aandeelhouders in de
vergadering van 23 mei 2018 besloten zowel de onderlinge aandelenverdeling
als de garantstelling aan te passen aan deze nieuwe situatie, met als
uitgangspunt een gelijke verdeling over de 5 in plaats van 6 aandeelhouders.
Voor de verlaging van de garantstelling verlangt de BNG, bij nader inzien, een
besluit van alle colleges die garant staan. De omvang van de borg blijft voor de
gemeente een gelijke exposure (en maximaal risico) van € 7 miljoen.
Het college besluit akkoord te gaan met de pro rata overname van het risico van
de gemeente Noordwijkerhout als borg.

Besluit

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

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-104388 - 252414
Uitgangspunten onafhankelijke cliëntondersteuning
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Kennis te nemen van het Koplopertraject Meedenkersnetwerk.
2. De bijgevoegde Raadsbrief inzake de onafhankelijke cliëntondersteuning met
de bijbehorende bijlage 'Uitgangspunten onafhankelijke cliënt ondersteuning'
vast te stellen.
De gedeelde uitgangspunten en ambities over onafhankelijke
cliëntondersteuning in de Transformatie agenda WMO en haar omgeving zijn:
dichtbij de inwoners georganiseerd, passend, deskundig en onafhankelijk. Deze
uitgangspunten vormen het startpunt om tot een laagdrempelige en goed
toegankelijke cliëntondersteuning voor iedere inwoner te komen. In het Koploper
traject Meedenkersnetwerk worden deze uitgangspunten uitgewerkt tot een
Meedenkersnetwerk waarin de meedenkers elkaars expertise benutten om een
cliënt met uiteenlopende vragen te helpen. Koploper Teylingen heeft voor de
jaren 2019 en 2020 subsidie van het ministerie van VWS ontvangen. Aansluiten
bij dit Koploper traject is voor Lisse van grote meerwaarde. Meedenkers hechten
grote waarde aan het ontwikkelen van een netwerk. Lisse wil door deel te
nemen aan het Koplopertraject het tot stand komen van een
Meedenkersnetwerk faciliteren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-19-103277 - 253767
Collegevoorstel agenderingsvoorstel werksessie halfjaarrapportage TWO
jeugdhulp
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. Het agenderingsvoorstel werksessie halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 vast
te stellen.
In oktober heeft TWO de eerste halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 uitgebracht.
De rapportage bevat cijfermatige informatie over de jeugdhulp in de regio
Holland Rijnland. Begin december hebben lokale professionals lokale duiding
gegeven aan de cijfermatige informatie uit de rapportage. In de werksessie
wordt de raadscommissie meegenomen in de duiding en wordt een toelichting
gegeven op deze rapportage in het proces richting de inkoop 2021. Na de
toelichting kunnen de woordvoerders jeugd vragen stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-105443 - 255899
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

