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Zaak / doc nr Z-20-109741 - 265977 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 januari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 januari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104560 - 253520 

Onderwerp 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 ODWH 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
als zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2019 en eerste 
begrotingswijziging 2020 mee te geven dat gemeente Lisse het standpunt heeft 
dat de huidige begrotingswijziging akkoord is, doch dat extra uitgaven zo veel 
mogelijk binnen de eigen begroting dienen te worden opgelost. De nieuwe cao-
afspraken voor 2019 en 2020 zijn vastgesteld nadat de begroting was opgesteld, 
echter waren de financiële gevolgen al wel in grote mate voorzienbaar. Voor de 
toekomst is het wenselijk dat bij het vaststellen van een begroting wel rekening 
gehouden wordt met een eventuele cao-stijging en kosten die met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen optreden. In de ogen van Lisse 
dienen begrotingen opgesteld te worden met inachtneming de 
indexeringsuitgangspunten zoals verwoord door de werkgroep financiële 
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. 
  

Samenvatting In het Algemeen Bestuur (AB) ODWH is afgesproken dat de consequenties van 
een nieuwe cao voor 2019 en 2020 aan de deelnemers worden voorgelegd zodra 
de uitkomsten van de cao-onderhandelingen definitief zijn. Inmiddels is er een 
nieuwe cao en zijn de financiële consequenties vastgesteld en zichtbaar gemaakt 
in bijgevoegde Tweede begrotingswijziging 2019 en Eerste begrotingswijziging 
2020. 
 
Het AB heeft daarom in haar vergadering van 4 november 2019 ingestemd met 
het voorleggen van de tweede begrotingswijziging 2019 en de eerste 
begrotingswijziging 2020 aan de deelnemers, zodat de gemeenteraden van de 
gemeenten gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen. 
  
De ODWH stelt voor  dat de structurele gevolgen zowel in 2019 als in 2020 met 
een begrotingswijziging worden doorbelast aan de deelnemers. Dit geldt ook 
voor de incidentele kosten in 2019, welke het gevolg zijn van een in de cao 
opgenomen eenmalige uitkering van 750 euro per fte. Doordat de stijging uit de 
huidige Cao in 2020 niet volledig is meegenomen in 2020, werkt dit ook door 
naar de structurele indexering in 2021. 
Besloten wordt om bijgevoegde raadsvoorstel, waarin aan de raad wordt 
voorgesteld om een zienswijze op de Tweede begrotingswijziging 2019 en Eerste 
begrotingswijziging 2020 te geven, aan de raad voor te leggen.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102824 - 248561 

Onderwerp Onderwijskansenbeleid 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgaand raadsvoorstel met de volgende beslispunten aan de raad voor te 
leggen: 
1. Het onderwijskansenbeleid vast te stellen.  
2. De drie categorieën van de doelgroepdefinitie en bijbehorende inzet vast te 
stellen.  
3. De evaluatiecriteria vast te stellen. 
4. Te bevestigen dat een bedrag van € 10.000,- per jaar wordt ingezet voor 
bijscholing en kwaliteitsbevordering van de VE-locaties. 
5. Te bevestigen dat een bedrag tot € 50.000,- per jaar wordt ingezet voor een 
VE-tutor op de locaties waar voorschoolse educatie wordt gegeven. 
6. Te bevestigen dat een bedrag van 30.000 euro per jaar wordt ingezet voor 
leesbevordering en leesplezier. 
 
  
  

Samenvatting Sinds 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Lisse middelen voor het bestrijden 
van onderwijsachterstanden. Om deze middelen goed te kunnen benutten is een 
onderwijskansenbeleid opgesteld. Dit beleid gaat uit van een integrale aanpak 
en beoogt een preventieve werking. 
Het beleid richt zich op voorschoolse educatie voor kinderen van twee tot vier 
jaar, onderwijs aan anderstaligen en leesbevordering.  De 
onderwijsachterstandsmiddelen zijn geoormerkte middelen, dat betekent dat ze 
alleen ingezet mogen worden voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onderwijskansenbeleid vast te stellen 
en de voorgestelde inzet van de middelen te bevestigen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


