BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

14 juli 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr.
J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. M. Witkamp, plv secretaris

Afwezig

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

Samenvatting

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. B. Marinussen, secretaris

Z-20-131113 - 310700
Regionale Omgevingsagenda 2040 Aan de slag met Hart van Holland
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming
1. het procesvoorstel 'Opstellen 'placemat' Duin- en Bollenstreek' vast te stellen;
2. kennis te nemen van de Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland 2040;
3. kennis te nemen van de infographic;
4. de bijgevoegde raadsbrief inzake de Strategische Agenda Ruimte Holland
Rijnland vast te stellen.
De gemeenten in Holland Rijnland werken aan een integraal ruimtelijk
afwegingskader en een Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland om de
strategische opgaven op het gebied van ruimte, wonen, mobiliteit en energie in
de fysieke leefomgeving in gezamenlijkheid op te pakken. Deze strategische
agenda is een leidend document voor gesprekken met andere overheden en om
de positie te versterken in relatie tot de metropoolregio's.
De Omgevingsvisie en -agenda Hart van Holland vormen het startpunt van het
integraal afwegingskader en de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland.
De gemeenten die niet hebben deelgenomen aan het proces van Hart van
Holland zijn gevraagd hun eigen visie en agenda met een 'placemat' in te
brengen. Dit betreft de gemeenten in de Rijn- en Veenstreek en de Duin- en
Bollenstreek, Hillegom, Lisse en (voormalig) Noordwijkerhout. De intentie is om
voor de gehele Duin- en Bollenstreek een 'placemat' op te stellen voor de
gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Daarnaast gaan we
op zoek naar mogelijke 'potentiegebieden' voor de (noordelijke) Duin- en
Bollenstreek.
Besloten wordt om het procesvoorstel Opstellen 'placemat' Duin- en Bollenstreek
vast te stellen, kennis te nemen van de Regionale Omgevingsagenda Hart van
Holland 2040 en bijbehorende infographic en de bijgevoegde raadsbrief inzake
de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-138137 - 325751
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 juli 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

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

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-114792 - 277356
Onafhankelijke jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming 2019
Gemeente Lisse

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

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Juridische Zaken
1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage van de Functionaris
Gegevensbescherming (FG).
2. Kennis te nemen van het Advies Positionering FG, en het besluit van MT en
DT over positionering van de FG.
3. In te stemmen met het Ambtelijk Advies naar aanleiding van de
Jaarrapportage FG.
4. De Jaarrapportage en het ambtelijk advies ter informatie naar de Raad te
sturen.
Aan de hand van het borgingsdocument van de Informatiebeveiligingsdienst
heeft de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) een Jaarrapportage
geschreven. Deze rapportage geeft een beeld van de stappen die de gemeente
Lisse heeft gezet om aan de AVG (en aanverwante wetgeving) te voldoen, maar
ook de stappen die nog gezet zullen moeten worden. In de rapportage, en
vervolgens ook in het Advies over de positionering van de FG, wordt er nader
ingegaan op het vraagstuk rondom de juiste positionering van de FG.
Tevens heeft de Privacy Officer een ambtelijke reactie geschreven op de
jaarrapportage, waarbij de nog te nemen stappen schematisch zijn weergegeven
en er een planning voor de uitvoering van deze stappen is aangegeven. Aan de
hand van deze documenten informeren de FG en de Privacy Officer het college
en de raad van de gemeente Lisse over de weg die nog te gaan is, naar (meer)
naleving van de (U)AVG.
De jaarrapportage en het advies over de positionering van de FG is bijgevoegd
ter kennisname, maar het College van B&W van de gemeente Lisse wordt via
deze weg gevraagd om het ambtelijk advies vast te stellen.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-117562 - 316920
Lokale aanpak eenzaamheid Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Het plan 'Lokale aanpak eenzaamheid Lisse 2020-2022' vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Aanpak eenzaamheid Lisse' vast te stellen
en deze ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad.
Het college van Lisse zet in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.
Veel initiatieven, partijen en aanbod in de gemeente hebben direct of indirect
het tegengaan van eenzaamheid tot doel. Er gebeurt dus al veel, maar de
aanpak van eenzaamheid is complex. Er is niet een oplossing voor eenzaamheid.
In de programmabegroting 2020-2023 staat dat we onderzoek doen naar
eenzaamheid en dat we ons hebben aangesloten bij de landelijke aanpak
eenzaamheid. De gemeenteraad heeft voor 2020 incidenteel budget beschikbaar
gesteld.
De gemeente wil de komende jaren een brede beweging op gang brengen met
inwoners en organisaties en werken aan een duurzame aanpak. Daarvoor is een
meerjarenplan opgesteld. Dit plan is niet statisch en kan op basis van resultaten
en ervaringen worden aangepast. Uitgangspunt is te doen wat werkt en wat
nodig is. We willen daarbij waar mogelijk aansluiten bij wat er al is. Via het
document 'Lokale aanpak eenzaamheid Lisse 2020-2022' informeren we de
gemeenteraad over wat er tot nu toe is gedaan en wat de verdere plannen zijn.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-135460 - 319971
Raadsbrief Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

TM WMO en Participatie
De raadsbrief 'decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang' vaststellen (zie bijlage 1 de raadsbrief decentralisatie Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang) De bijlagen bij de raadsbrief zijn reeds
vastegesteld in het College op 2 juni 2020 (zie bijlage 2 tussenevaluatie eerste
werkplan 'Omzien naar Elkaar', en bijlage 3 Tweede werkplan 'Omzien naar
Elkaar').
Middels de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand van
zaken van de decentralisatie en transformatie van de Maatschappelijke Zorg in
de Duin- en Bollenstreek.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

