BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

14 april 2020

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Dhr. B. Marinussen, secretaris

Z-20-116313 - 280274
Bijdrage Stichting Lisse Marketing in relatie tot Amendement begrotingsraad 7
november 2019
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De nog resterende voorgestelde bezuiniging ad € 30.000,- voor de
periode 2020 - 2023 ‘bijdrage Stichting Lisse Marketing’ te laten
vervallen, en deze volledig te dekken uit de algemene reserve.
2. Van de hiermee per jaar beschikbaar komende middelen, maximaal €
25.000,- in te zetten ter uitvoering van de opdracht als aan Stichting
Lisse Marketing verstrekt, en € 5000,- aan te wenden voor de
uitvoering van een opdracht tot doorontwikkeling van de weekmarkt.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020 – 2023 is het
amendement ‘Bijdrage Stichting Lisse Marketing’ aangenomen. Dit amendement
stond voor om de voorgestelde bezuiniging op de bijdrage aan Stichting Lisse
Marketing (vanaf nu: SLM) te laten vervallen. De financiële dekking zou deels
gefinancierd worden uit de algemene reserve en deels door de organisatie van
de weekmarkt bij SLM onder te brengen, en de kosten die de gemeente daar
voor maakt ter dekking van het amendement op te voeren. Het amendement is
technisch niet uitvoerbaar gebleken door financiële en juridische beperkingen.
Dit voorstel staat een begrotingswijziging voor. Met deze begrotingswijziging
wordt recht gedaan aan de geest van het ingediende amendement, inhoudende
dat de bijdrage aan SLM in stand wordt gehouden zodat SLM de opdracht op
gebied van gastheerschap, promotie en marketing, en citymanagement kan
blijven uitvoeren ten behoeve van een aantrekkelijk Lisse voor inwoners,
bezoekers en bedrijven. Uitgangspunt van dit voorstel is dat de gemeentelijke
bijdrage aan Stichting Lisse Marketing gelijk blijft aan de bijdrage van 2019.
Besloten wordt om het raadsvoorstel met de begrotingswijziging aan de
gemeenteraad aan te bieden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-120061 - 294579
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 april 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 april 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

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

Z-20-116619 - 294124
Collegevoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR KDB.
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad, waarin de raad wordt
voorgesteld om:
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en
Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.

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

Samenvatting

Besluit

De tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Lisse
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de GR KDB, de
ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van de
deelnemende gemeenten. Zoals beschreven in bijgevoegde aanbiedingsbrief zal
het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voorstellen de begroting in de
vergadering van 1 juli vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-121671 - 291285
Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
het Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek vast te
stellen.
Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek (GBB) is de gemeenschappelijke
regeling op het gebied van WOZ en gemeentelijke belastingen van de gemeente
Lisse, Noordwijk en Teylingen. Op de gegevens die GBB heeft verkregen in het
kader van de uitvoering van de belastingwerkzaamheden rust een
geheimhoudingsplicht. Op grond van wettelijke bepalingen kan het college
besluiten dat bepaalde gegevens mogen worden versterkt ten behoeve van de
uitoefening van een publiekrechtelijke taak. In het Besluit gegevensverstrekking
Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek van de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeente Lisse, Noordwijk en Teylingen is vastgelegd welke
gegevens dit zijn en aan wie de gegevens mogen worden verstrekt. De
verkrijger van de gegevens mag deze alleen gebruiken voor de uitoefening van
de publiekrechtelijke taak en heeft een geheimhoudingsplicht. Het college van
Lisse heeft het besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek vastgesteld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-121746 - 293870
Zienswijze (voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de
raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen
volgens bijgevoegde brief.
Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen wordt de
(voorlopige) jaarrekening 2019 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de
raden van de deelnemende gemeenten.
Het bestuur van HLTsamen heeft de voorlopige jaarrekening 2019 vastgesteld
en samen met de ontwerpbegroting 2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en
Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van
HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen
neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de jaarrekening
2019 en zendt daarna de vastgestelde jaarrekening aan de raden. Voorgesteld
wordt een zienswijze over de (voorlopige) jaarrekening 2019 uit te brengen met
positieve strekking.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-122496 - 293321
Begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld kennis te nemen van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke
regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.

Samenvatting

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek waaraan de gemeente Lisse deelneemt en conform het bepaalde in
de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de begroting 2021 voorgelegd ter
kennisname aan de gemeenteraad.

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
Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-122314 - 293184
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 HLTsamen
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgestel wordt om:
1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks
Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de
ontwerpbegroting indienen. Lisse neemt deel aan de Gemeenschappelijke
Regeling HLTsamen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid
4 is deze verplichting ook opgenomen.
Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld en heeft
deze begroting samen met de jaarrekening 2019 nu bij de raden van Hillegom,
Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van
HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt
deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt
daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een
zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 uit te brengen met een positieve
strekking.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-116472 - 280735
Verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020, eerste wijziging
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om: de verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse
2020, eerste wijziging vast te stellen.
De raad heeft op 19 december 2019 de verordening maatschappelijke
ondersteuning Lisse 2020 vastgesteld. Begin 2020 is geconstateerd dat er in
deze verordening vier aanpassingen zijn nagelaten. Om dit te repareren wordt
het college gevraagd de eerste wijziging van de verordening maatschappelijke
ondersteuning Lisse 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Het gaat dan om de geïndexeerde tarieven van regiotaxi (die inwoners betalen)
en de geïndexeerde vergoedingen voor voorzieningen (die inwoners ontvangen
ter tegemoetkoming) te actualiseren.
Ten derde is ten onrechte opgenomen dat er een bijdrage wordt gevraagd voor
een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget (pgb) ten behoeve
van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt. Deze bijdrage komt te
vervallen.

Als vierde is er een tegemoetkoming opgenomen voor huisvestings- en
voedingskosten tijdens een logeerverblijf bij iemand uit het sociaal netwerk.
Deze tegemoetkoming is al geregeld binnen de Regeling Huishoudelijke Toelage
2020 en komt daarom in de verordening te vervallen.
Deze vier aanpassingen zijn in het voorstel 'Verordening maatschappelijke
ondersteuning Lisse 2020, eerste wijziging', samengevoegd in de artikelen I tot
en met IV. En gaan na besluitvorming in met terugwerkende kracht.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-121148 - 290940
Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling
Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling
Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

De tekst van de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Lisse
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht Holland
Rijnland, de ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de
raden van de deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2021 van
Holland Rijnland is een voorstel opgesteld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

