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Status 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 Z-20-125889 - 304455 

Onderwerp Stand van zaken schipholdossier 2020 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Samenvatting Met bijgevoegde memo informeren wij de raad over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het Schipholdossier. 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de raad aan te bieden 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127620 - 306225 

Onderwerp Concept openbare besluitenlijst Lisse 12 mei 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De concept openbare besluitenlijst van 12 mei 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128687 - 305752 

Onderwerp Schriftelijke vragen Nieuw Lisse gevolgen corona voor financiële positie 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de gevolgen van 
corona voor de financiële positie van Lisse d.d. 24 april 2020 van de heer 
Veldhoven van de fractie van Nieuw Lisse vast te stellen. 

Samenvatting De fractie van Nieuw Lisse heeft zorgen geuit en vragen gesteld over de 
gevolgen van corona voor de financiële positie van de gemeente. Het college 
beantwoordt deze  vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120672 - 288990 

Onderwerp Beheerplan Sportpark Ter Specke 2019 

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



Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het actualisatie beheerplan 2019 sportpark Ter Specke vast te stellen. 

Samenvatting Dit beheerplan heeft betrekking op het hele sportpark, dus naast de 
sportvoorzieningen is ook de beplanting, verharding en water  hierin 
meegenomen.  Het beheerplan geeft inzicht in de kwaliteit van de voorzieningen 
op het sportpark Ter Specke wat door een visuele inspectie is vastgelegd. Op 
basis van deze kwaliteitsbeoordeling zijn de toekomstige investeringen bepaald 
en is een meerjarenonderhouds- en renovatieplanning beschreven voor de 
komende 15 jaar en financieel onderbouwd.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128063 - 304506 

Onderwerp Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Onder voorbehoud van instemming van de raad, de "Beleidsregels 
financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 
2020 gemeente Lisse" vast te stellen. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om:  

1. Een steunfonds in te stellen voor maatschappelijke 
organisaties die in financiële problemen zijn gekomen door 
de coronacrisis.  

2. Daarvoor maximaal € 400.000,- beschikbaar te stellen en de 
financiële consequenties daarvan te verwerken in de eerste 
tussentijdse rapportage.  

3. In de stemmen met de "Beleidsregels financiële steun 
maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020 
gemeente Lisse" voor de besteding van dit steunfonds die 
door het college onder voorbehoud zijn vastgesteld. 

 
  

Samenvatting Het is iedereen duidelijk dat het coronavirus ons leven stevig raakt. De crisis 
raakt de continuïteit en liquiditeit van vele bedrijven en ook die van non-profit 
maatschappelijke organisaties. Non-profit maatschappelijke organisaties in de 
sport-, cultuur- en welzijnssector zijn van groot belang voor de sociaal 
maatschappelijke infrastructuur in Lisse, waarin met elkaar wordt gewerkt aan 
een toekomstbestendige, inclusieve samenleving in Lisse. Ondanks diverse 
maatregelen die het Rijk en koepelorganisaties hebben afgekondigd is het 
mogelijk dat er acute liquiditeitsproblemen ontstaan bij maatschappelijke 
organisaties. Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van faillissement of 
tot het voorgoed moeten beëindigen van activiteiten, stelt het college aan de 
raad voor een steunfonds in te stellen. Voor het regelen van de procedure om in 
aanmerking te komen voor een financiële bijdrage stelt het college beleidsregels 
vast. Dit laatste onder voorbehoud van instemming van de raad. De bijdrage 
wordt verleend op basis van solidariteit en vertrouwen. De gemeente verwacht 
van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


