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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-19-106927 - 261641 

Onderwerp Mededeling inzake Meerlanden 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Actuele ontwikkeling: college is akkoord met het getekende addendum 
behorende bij de overeenkomst tussen Meerlanden en gemeente Lisse over de 
overname van taken uiterlijk 31-12-2020, onder de voorwaarde van een laatste 
juridische toets en besluit van het bestuur HLT samen. Onder embargo tot 
donderdag 19 december. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-106927 - 259992 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W 10 december 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 december 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071121 - 259745 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 18 december 2019 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijlnland op 18 december 2019. 

Samenvatting Op 18 december vindt het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland 
Rijnland plaats. Het college wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen 
en standpunten die verwoord zijn bij de agendapunten van dit 
portefeuillehoudersoverleg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103949 - 254375 

Onderwerp 11e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 



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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 11e wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland (bijlage 1).  
2. In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wijzigingsbesluit 
wordt bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.  
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 2) waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 
      1. In te stemmen met de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland (bijlage 1). 
      2. In te stemmen met de inwerkingtreding van de 11e wijziging met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2020. 

Samenvatting Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
in werking. Daardoor verhuizen de ambtenaren per die datum van het 
ambtenarenrecht naar het ‘gewone’ private arbeidsrecht. De CAR-UWO komt te 
vervallen en de Cao Gemeenten komt daarvoor in de plaats. Voor 
gemeenschappelijke regelingen zoals de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 
richt de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een aparte 
werkgeversvereniging op. Om aan te kunnen sluiten bij deze vereniging en door 
de inwerkingtreding van de Wnra moet de vigerende Gemeenschappelijke 
regeling worden aangepast. 
Het college besluit in te stemmen met de 11e wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en met de 
inwerkingtreding van deze wijziging met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van de Staatscourant waarin het wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt 
met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. En hetzelfde besluit voor 
te leggen aan de raad 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100100 - 250126 

Onderwerp Uitvoeringsovereenkomsten en inkoop- en aanbestedingsstrategie nieuwbouw 
Ter Specke hal en accommodatie FC Lisse 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De uitvoeringsovereenkomst, toegevoegd als bijlage, af te sluiten met FC 
Lisse; 
2. De eenmalige bijdrage van € 750.000 te verstrekken aan FC Lisse via de 
toegevoegde beschikking; 
3. De garantstelIingsovereenkomst, toegevoegd als bijlage, af te sluiten met FC 
Lisse; 
4. De inkoop- en aanbestedingsstrategie te volgen conform de toegevoegde 
bijlage: 
a. Een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van 
één overeenkomst voor de installatietechnische werkzaamheden inzake 
het project nieuwbouw Ter Specke hal en accommodatie FC Lisse; 
b. Een Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van 
één overeenkomst voor de bouwkundige werkzaamheden inzake het project 
nieuwbouw Ter Specke hal en accommodatie FC Lisse; 
5. Akkoord te gaan met het proactief informeren van de commissie- en 
raadsleden over actuele ontwikkelingen over het project door het periodiek 
versturen van een nieuwsbrief; 
6. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto 
artikel 10 WOB op de bij dit voorstel gevoegde bijlage 4, omdat openbaarmaking 
het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van 
bij aangelegenheid betrokken natuurlijke partijen of rechtspersonen dan wel van 
derden schaadt.  

Samenvatting De raad heeft 18 april 2019 besloten in te stemmen met het Integraal plan 
nieuwbouw Ter Specke hal en accommodatie FC Lisse inclusief bijbehorende 
bijlagen. 
Het raadsbesluit sluit aan bij het eerder genomen raadsbesluit van 22 februari 
2018 'Nieuwbouw sporthal Ter Specke'. 
Met het besluit om in te stemmen met het Integraal Plan kan de Ter Specke hal 
worden gerealiseerd en wordt FC Lisse gefaciliteerd om de accommodatie van FC 
Lisse te realiseren. Om uitvoering te geven aan het Integraal Plan dienen 
verschillende afspraken te worden vastgelegd tussen de gemeente en FC Lisse in 
overeenkomsten betreffende o.a. de financiering en de garantstelling. Daarnaast 
dient de strategie te worden vastgelegd om de opgave om te komen tot de bouw 
van een integrale accommodatie te realiseren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-061579 - 258539 

Onderwerp Allonge II Gebiedsontwikkelingsovereenkomst en Allonge III 
Samenwerkingsovereenkomst 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De volgende overeenkomsten te sluiten: 

 Allonge II Gebiedsontwikkelingsovereenkomst  ten behoeve van de 
gebiedsontwikkeling (in tranche 3) van het project De Waterkanten 
met VOF De Waterkanten en Woonstichting Stek 

 Allonge III  Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de 
gebiedsontwikkeling  (in tranche 3) van het project De Waterkanten 
met Woonstichting Stek. 

2. De burgemeester te vragen wethouder Van der Laan volmacht te verlenen om 
de bovengenoemde overeenkomsten te ondertekenen. 
3. Het college geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid 
Gemeentewet juncto artikel 10, lid 1c, 2b en lid 2g Wob op Allonge II GOO met 
bijlagen en Allonge III Sok met bijlagen en al hetgeen hierover is besproken in 
de vergadering, omdat openbaarmaking het belang van de gemeente en het 
financieel belang van VOF de Waterkanten en Woningstichting Stek schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven zodra het bouwproject is gerealiseerd. 
 
 
  

Samenvatting De gemeente Lisse en Woonstichting Stek hebben een 
Samenwerkingsovereenkomst Sportlaan – Van Speykstraat (hierna te noemen: 
SOK) en twee Allonges op deze SOK gesloten met het doel betaalbare sociale 
woningbouw in het project De Waterkanten te realiseren. 
Tevens hebben de gemeente Lisse, ABC Vastgoed en VORM Bouw B.V. (later 
VOF De Waterkanten) en Woonstichting Stek een 
Gebiedsontwikkelingsovereenkomst (hierna te noemen: GOO) en Allonge op de 
GOO gesloten ten aanzien van het gehele project De Waterkanten. 
Partijen hebben onlangs gezamenlijk geconstateerd dat de 
(markt)omstandigheden zijn gewijzigd waardoor de GOO met Allonge I en de 
SOK met Allonges I en II gewijzigd en aangevuld dienen te worden. 
Om door te kunnen gaan met de gebiedsontwikkeling zijn onder andere 
afspraken gemaakt over een nieuw stedenbouwkundige opzet, een gewijzigd 
woningbouwprogramma en een aangepast ontwerp voor de realisatie van het 
openbaar gebied. Besloten wordt om Allonge II op de GOO en Allonge III op de 
SOK te sluiten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074786 - 258360 

Onderwerp Adviezen Algemeen Bestuur Holland Rijnland 18 december 2019 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 18 december 
2019. 

Samenvatting Op woensdag 18 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland in Alphen aan de Rijn. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de 
agenda. Deze adviezen zijn op 11 december 2019 ook besproken met de AB-
leden uit de Duin- en Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de 
bespreking met de AB-leden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 256142 

Onderwerp Voortgangsrapportage EBDB eerste helft 2019 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 1. Kennis te nemen van de door de stichting Economic Board Duin- en 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Bollenstreek opgestelde en vastgestelde ‘Voortgangsrapportage eerste 
helft 2019’, en deze ter informatie door te leiden naar de 
gemeenteraad 

2. Op basis van de gesprekken met stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek en gehoord de vragen vanuit de gemeenteraden met de 
stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in gesprek te gaan 
over explicietere duiding van rollen, bijdragen en effecten in 
toekomstige verslaglegging. 

Samenvatting De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente de 
voortgangsrapportage over de eerste zes maanden van 2019 aan. Voorgesteld 
wordt deze ter kennisgeving aan te nemen, en met de stichting in gesprek te 
gaan over terugkoppeling zoals vanuit de gemeentebesturen gegeven is tijdens 
het bestuurlijk overleg tussen wethouders en stichting en tijdens de 
informatieavond die voor raden is georganiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld 
de voortgangsrapportage ter informatie door te leiden naar de gemeenteraad. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062567 - 257550 

Onderwerp Vaststelling Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning van 
mantelzorgers 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 
2020' vast te stellen. 
 
  
  

Samenvatting Dit is een voorstel om de 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning 
voor mantelzorgers 2020' vast te stellen, omdat de huidige regeling op 31 
december 2019 vervalt. Deze regeling biedt mantelzorgers de mogelijkheid 
gebruik te maken van huishoudelijke hulp, respijtzorg aan huis, een 
mantelzorgcoach of maatwerk. Op deze manier worden zij ontlast en kunnen zij 
het mantelzorgen langer volhouden. De gemeenteraad heeft begin 2019 
besloten het budget voor deze regeling in te zetten voor verlichting van 
mantelzorg. Het subsidieplafond is nog niet bereikt, waardoor het mogelijk is de 
regeling ook in 2020 toe te passen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096282 - 246274 

Onderwerp Vaststellen armoedenota 'Iedereen doet mee' 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om de beleidsnota “Iedereen doet mee” vast te stellen. 

Samenvatting In de conceptnota is het armoedebeleid voor gemeente Lisse voor de periode 
2019-2022 uitgewerkt. Armoede is één van de belangrijkste redenen van sociale 
uitsluiting en gemeente Lisse vindt dat alle inwoners moeten kunnen meedoen in 
de samenleving. In dit collegevoorstel wordt voorgesteld om de gemeenteraad 
het nieuwe armoedebeleid ter besluitvorming voor de leggen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


