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Zaak / doc nr Z-20-134268 - 317392 

Onderwerp Aanpassing Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties 
vanwege coronacrisis 2020 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Beleidsregels financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege 
coronacrisis 2020 gemeente Lisse, versie 16 juni 2020 vast te stellen onder 
voorbehoud van instemming van de raad. 

Samenvatting Op 19 mei 2020 heeft het college de Beleidsregels financiële ondersteuning 
maatschappelijke organisaties vanwege corona 2020 gemeente 
Lisse vastgesteld, onder voorbehoud van instemming van de raad. 
Voortschrijdend inzicht geeft aanleiding de beleidsregels aan te passen. De 
termijn waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend is verlengd en de 
beleidsregels worden duidelijker.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-116820 - 319112 

Onderwerp Programmarekening 2019 inclusief erratum afrekening TWO 

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 Programmarekening 2019 inclusief erratum vast te stellen; 
2. Het resultaat van de Jaarrekening 2019 te bepalen op € 630.748 

voordelig; 
3. De budgetten uit de lijst overhevelingen voor een bedrag van 

€ 534.100 over te hevelen naar 2020; 
4. Het resultaat van de Jaarrekening 2019 te bestemmen ter dekking van 

de overhevelingsvoorstellen voor het totaal daarvan; 
5. Het verschil tussen het resultaat en het totaal van overhevelingen, 

voor een bedrag van € 96.648, toe te voegen aan de Algemene 
reserve; 

6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
7. Kennis te nemen van het accountantsverslag. 

  

Samenvatting Op basis van de Gemeentewet legt het college over het begrotingsjaar 2019 
verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur, onder overlegging 
van de jaarrekening en het jaarverslag (tezamen jaarstukken of 
programmarekening). De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in 
het jaar volgend op het begrotingsjaar.  
Nadat de Programmarekening 2019 was samengesteld en ingediend bij de griffie 
bleek dat de afrekening van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO) Holland 
Rijnland over 2019 € 213.763 gunstiger uitviel dan waarmee in de 
programmarekening rekening was gehouden. Voor een toelichting verwijzen wij 
naar het erratum. Wij stellen voor om de raad nu voor te stellen de 
Programmarekening 2019 inclusief erratum vast te stellen. 
De Programmarekening 2019 laat inclusief erratum een voordelig resultaat zien 
van € 630.748. Het resultaat is onder andere ontstaan door niet volledig 
uitgevoerde activiteiten. Deze activiteiten zullen in 2020 worden uitgevoerd als 



het voorstel tot overhevelingen wordt overgenomen. Een ander gunstig effect op 
het resultaat vormt de 'winstneming' binnen het project De Waterkanten van 
€ 1.002.000. Ook de lagere kosten van overhead door een hogere toerekening 
van uren eigen dienst aan investeringen, ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein en bijstelling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
beïnvloedden het resultaat positief. Vooral de extra benodigde toevoeging aan 
de pensioenvoorziening voor wethouders zorgde voor een nadeel.  
Het voorstel is om het resultaat over 2019 aan te wenden voor de 
overhevelingen naar 2020. Conform bestaand beleid storten we het resterende 
resultaat (€ 96.648) in de Algemene reserve. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134756 - 318575 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juni 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064338 - 316936 

Onderwerp Zwembad Sportcomplex De Waterkanten, Lisse 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Sportcomplex De Waterkanten" vast te 
stellen. 

Samenvatting In 2015 is het sportcomplex De Waterkanten opgeleverd aan de gemeente. Er 
zijn twee restpunten die nog niet structureel zijn opgelost. Vanaf najaar 2018 
heeft de gemeente zich bestuurlijk en ambtelijk maximaal ingespannen om de 
gebreken van het zwembad van het sportcomplex De Waterkanten structureel 
op te lossen. Nu er technische en financiële overeenstemming is over de 
oplossingen, kunnen de werkzaamheden op korte termijn beginnen. Hiervoor 
dient het zwembad echter circa 3 maanden gesloten te zijn. Met dit voorstel stelt 
het college bijgevoegde raadsbrief inzake "Sportcomplex De Waterkanten" vast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109634 - 316901 

Onderwerp Advies PHO Economie & Leefomgeving 24 juni 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Economie en Leefomgeving van 24 juni 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op  24 juni 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en 
Leefomgeving via MS teams plaats. Het college wordt geadviseerd over de 
verschillende agendapunten die in bijlage 2 zijn verwoord. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107320 - 316316 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2020 Holland Rijnland 



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  (AB) van Holland Rijnland d.d. 24 juni 
2020. 
 
  

Samenvatting Op woensdag 24 juni 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland (MS Teams). Er wordt geadviseerd over de verschillende  onderwerpen 
op de agenda. Deze adviezen zijn op 17 juni 2020 ook besproken met de leden 
van het Algemeen Bestuur (AB) 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-20-128960 - 306821 

Onderwerp Verlengen contract met de coöperatie van JGT's 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland opdracht te geven om de 
resultaatovereenkomst coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland te 
verlengen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.   
  

Samenvatting De huidige overeenkomst met de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams loopt tot 
eind december 2020, daarna zou het contract beëindigd worden zodat de Jeugd- 
en Gezinsteams van Hillegom, Lisse en Teylingen opgenomen konden worden in 
de integrale toegang. In verband met de coronacrisis lukt het de coöperatie van 
Jeugd- en Gezinsteams op dit moment niet om het proces van ontvlechting van 
de coöperatie in te zetten en samen met de partners verder te werken aan een 
integrale toegang. De coöperatie heeft de gemeenten gevraagd uitstel te 
verlenen en het contract met 1 jaar te verlengen. Op die manier krijgt de 
coöperatie meer ruimte om zaken voor te bereiden. Het opzetten van het 
gemeentelijke projectteam integrale toegang loopt ook vertraging op, waardoor 
het verlengen van het contract met de coöperatie de gemeente ook goed uit 
komt. In goed overleg met de coöperatie zijn wij gedeeltelijk tegemoet gekomen 
aan de wens van de coöperatie en verlengen wij het contract met een half jaar. 
Hiermee sluit de toegang tot jeugdhulp goed aan op het project integrale 
toegang. Daarnaast geven wij de coöperatie een aangescherpte opdracht mee 
om op de inhoudelijke doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams te blijven 
sturen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


