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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
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Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-129592 - 308362 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020 vast te stelllen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-119229 - 301851 

Onderwerp Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 

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

Afdeling 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: 
 
Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. 
Hierin spreekt de raad uit dat de gemeente Lisse in de toekomst graag een 
sluitende begroting ziet. In deze begroting wordt op voorhand een positief 
resultaat geboekt om aan de algemene reserve van de Gemeenschappelijke 
Regeling toe te voegen. Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling is niet om 
reserves te vormen, maar tegen minimale kosten taken uit te voeren. 
  

Samenvatting Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de raad 
voorgesteld om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de 
Omgevingsdienst West-Holland, middels bijgevoegde brief. Besloten wordt om 
het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115989 - 302853 

Onderwerp Kadernota 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt: 
1. de Kadernota 2021 met beleidsuitgangspunten vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen. 

Samenvatting De Financiële beheersverordening bepaalt dat het college de raad jaarlijks een 
nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de 
begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De 



Kadernota 2021 is beleidsarm. Het bevat geen nieuw beleid, omdat er in deze 
tijd veel onzekerheden zijn. De gekozen lijn houdt in dat eerst het 
maatschappelijke en economische leven zo normaal mogelijk door moet kunnen 
blijven gaan en daarna te werken aan een toekomstbestendige begroting en de 
verbetering van de financiële positie. De kadernota bevat een routeplan om 
daartoe te komen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128055 - 305980 

Onderwerp Rapportages jeugd 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief rapportages jeugd vast te stellen. 

Samenvatting De rapportages, jaarrapportage jeugdhulp 2019 en Monitor Sociaal 
Domein: sturen op jeugdhulp, geven een beeld van het jeugdhulpgebruik in de 
gemeente Lisse. De jaarrapportage is zeer uitgebreid. De raadsbrief bevat een 
toelichting op de bijzonderheden op regionaal en lokaal niveau. De opgehaalde 
informatie uit de duidingssessie met (lokale) professionals is in de raadsbrief 
verwerkt. Wij stellen voor om deze vast te stellen. Zo is de raad goed 
geïnformeerd en wordt voldaan aan de toezeggingen aan de raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104114 - 303186 

Onderwerp Motie bezuiniging openbaar Groen Lisse 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de motie over bezuiniging op openbaar 
groen d.d. 13 november 2019 van SGP/ Christen Unie vast te stellen. 

Samenvatting De SGP/ Christen Unie heeft een motie ingediend over de bezuiniging op het 
openbare groen van € 250.000. De partij roept het college op om, ondanks de 
bezuiniging, met voorstellen te komen  om toch het huidige kwaliteitslabel B te 
behouden. Dezelfde groenkwaliteit behouden met een bezuiniging van 20% op 
het groenbudget is op termijn niet mogelijk. Wel is het mogelijk om tijdelijk de 
beeldkwaliteit op het huidige niveau te houden, maar vraagt dit later wel om 
extra investering. Om het huidige kwaliteitsniveau te behouden en zo toch te 
voldoen aan de motie wordt voorgesteld om tijdelijk het vervangen van bomen 
en groen uit te stellen. Concreet betekend dit dat er jaarlijks circa 150 bomen en 
5.000 m2 beplanting niet meer zal worden vervangen. Vanaf 2022 zullen de 
vervangingen dan worden uitgevoerd via de investering i.p.v. de exploitatie. 
Door vervanging van groen via de investeringen te laten verlopen worden de 
kosten in een periode van 20 jaar afgeschreven terwijl in een exploitatie het 
bedrag gelijk wordt afgeschreven. 
 
Naast vervanging van het groen wordt ook voorgesteld om de houten 
gaasbakken die verspreid in de gemeente staan te verwijderen. Doel van deze 
bakken was om bloemkwekers de gelegenheid te geven om hun gekweekte 
bloemproducten aan het publiek te tonen. De afgelopen jaren wordt hier geen 
gebruik meer van gemaakt. En als laatste wordt voorgesteld om het ophalen van 
kerstbomen door de scoutingverenigingen, wat uit het groenonderhoud wordt 
betaald, nu onder te brengen bij de afvalstoffenheffing aangezien het hier gaat 
om afvoer van een GFT product. 
De bezuiniging van € 250.000 is nu als volgt verdeeld, uitstel groenvervanging 
(€ 238.500), Verwijderen houten gaasbakken (€ 10.000) en inzamelen 
kerstbomen door onder brengen bij de afvalstoffenheffing (€1.500).  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128095 - 304523 

Onderwerp Aanvraag tweede werkplan 'Omzien naar elkaar' 

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



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Vaststellen tweede werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin- en Bollenstreek en 
hiervoor een bedrag van € 1.282.500,- aan te vragen bij de gemeente Leiden. 
Specifiek voor de gemeente Lisse vragen we € 220.000,- aan. 

Samenvatting Om de decentralisatie van taken op het gebied van Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Zorg in gang te zetten kunnen middelen aangevraagd worden 
bij centrumgemeente Leiden. In 2019 is het eerste werkplan ingediend. Voor 
2020 is er een tweede werkplan “Omzien naar Elkaar” opgesteld. De activiteiten 
die beschreven zijn zullen de komende periode uitgewerkt gaan worden in Lisse 
& de Duin- en Bollenstreek.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104995 - 303475 

Onderwerp Raadsbrief Plan van Aanpak SLM 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'plan van aanpak Stichting Lisse Marketing' 
vast te stellen. 

Samenvatting Op 28 januari 2020 is het ‘convenant voor bepaalde duur inzake financiering 
Stichting Lisse Marketing’ ondertekend. Dit convenant is opgesteld voor de 
periode 2020 – 2021. De financiële afspraken uit dit convenant zijn gekoppeld 
aan prestatieafspraken. In het convenant is opgenomen dat, alvorens het 
tweede deel van de convenantsbijdrage zal worden uitgekeerd Stichting Lisse 
Marketing een plan aanlevert, (genoemd: plan van aanpak) waarin inzicht wordt 
gegeven in de invulling van de prestatieafspraken en een vertaling van de 
doelstellingen naar acties. Het plan van aanpak opgesteld door Stichting Lisse 
Marketing is in het bestuurlijk overleg van 29 april 2020 akkoord bevonden. 
Middels deze raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de afspraken met en 
plannen van Stichting Lisse Marketing. Besloten wordt om de raadsbrief met 
bijgevoegd plan van aanpak aan de gemeenteraad aan te bieden.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


