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Zaak / doc nr Z-20-148518 - 343668 

Onderwerp Begrotingswijziging 2021 ISD Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de begrotingswijziging 2021 ISD 
Bollenstreek vast te stellen.  

Samenvatting Op 20 mei jl. heeft de raad van Lisse de zienswijze Ontwerpbegroting ISD 
Bollenstreek 2021 vastgesteld. Met deze zienswijze heeft de raad ingestemd met 
de begroting 2021 van de ISD Bollenstreek, onder de voorwaarde dat er een 
aantal scenario’s wordt uitgewerkt over hoe er kan worden bespaard op de 
uitgaven in 2021. De ISD Bollenstreek heeft naar aanleiding van deze zienswijze 
een aantal scenario’s opgesteld in de memo ‘Wijziging begroting 2021’ (zie 
bijlage 1). De begroting kan op een aantal punten naar beneden worden 
bijgesteld. Met dit scherper, maar realistisch en verantwoord begroten willen we 
ruimte creëren in de begroting van de gemeente Lisse.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-146030 - 343603 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 september 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 september 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-140980 - 329212 

Onderwerp Mandatering aanbesteding raamovereenkomsten onderhoud wegen 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Het onderhoud van de asfalt-, elementenverhardingen en markeringen in de 
gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse gezamenlijk met 
genoemde gemeenten aan te besteden. 
2.Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk te mandateren om 
namens de gemeente Lisse de coördinatie van de gunningsprocedure met 
betrekking tot deze aanbestedingen te laten verzorgen, en het college van 
Katwijk te verzoeken in te stemmen met het mandaat. 
  

Samenvatting In samenwerking met de gemeente Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Hillegom 
worden de aanbestedingen voorbereid voor de raamovereenkomsten voor het 
onderhoud van de markeringen, asfaltverhardingen en elementenverhardingen. 



De gemeente Katwijk is van plan deze aanbestedingen namens de gemeente 
Lisse te gaan verzorgen. Om dit op een juridisch correcte wijze te kunnen doen 
is het nodig dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Katwijk hiervoor wordt gemandateerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120300 - 341458 

Onderwerp Geen huur in rekening brengen bij amateursportverenigingen Ter Specke 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. geen huur in rekening te brengen voor amateursportverenigingen op 
sportpark Ter Specke over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 
2. in te stemmen met de bijgevoegde brieven inzake het niet in rekening 
brengen van de inhuur over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. 

Samenvatting Tijdens de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 hebben sportverenigingen op 
het sportpark Ter Specke geen gebruik kunnen maken van de gehuurde 
sportvelden. Het sporten op sportvelden was niet mogelijk door het verbod 
vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In 
deze periode hebben de sportverenigingen wel facturen ontvangen voor de huur 
van de sportvelden zonder dat zij hier gebruik van konden maken. Het 
ministerie van VWS heeft hiervoor een compensatieregeling 'Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties' in het leven geroepen. De gemeente Lisse, 
kan als verhuurder aanspraak doen op deze regeling mits zij alsnog besluit geen 
huur voor amateursportverenigingen in rekening te brengen over deze periode. 
Het totale beschikbare budget van de landelijke regeling bedraagt 89,5 miljoen 
euro. Dit beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld indien het totaal 
aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. De regeling 
zorgt voor een stukje financiële verlichting bij de amateursportverenigingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-146405 - 340268 

Onderwerp Toekomstvisie en Businesscase GR KDB 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake de doorontwikkeling van het SPW en de 
MareGroep vast te stellen. 

Samenvatting Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) heeft op 16 januari jl. de toekomstvisie en op 01 juli jl. 
de businesscase vastgesteld. In de businesscase werden twee scenario's 
geschetst en is gekozen voor maximale integratie van het SPW en de 
MareGroep. Uitgangspunt van de opgestelde notitie is de ontwikkeling van de 
huidige situatie naar een situatie waarin de GR KDB doorgroeit tot een regionaal 
bekend verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie. Ter 
bevordering van de beeldvorming is het van belang om de integratie van SPW 
en MareGroep van een nieuwe merknaam te voorzien. De nieuw ontstane 
entiteit is namelijk de allesomvattende plek voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen die al wat langer uit het arbeidsproces zijn. Negatieve 
associaties met het verleden worden daarmee losgelaten en ook het idee dat de 
MareGroep slechts een 'Sociale Werkplaats' is, is verleden tijd. Het is dan ook 
van groot belang dat de nieuwe entiteit als zodanig bekend staat in de regio en 
dat deze herkenbaar en in het oog springend is. Met deze doorontwikkeling 
willen we een optimale dienstverlening voor klanten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt nastreven. Daarnaast richten we ons op duidelijkheid en 
eenduidigheid voor alle betrokkenen (klanten, werkgevers en stakeholders) en 
het vergroten van de efficiency.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083348 - 202682 

Onderwerp Opdracht Maatschappelijke Agenda 

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

Afdeling TM JOSVC 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een Maatschappelijke Agenda op te gaan stellen. 
2. Daarvoor de bijgevoegde opdrachtverlening vast te stellen.  
3. De kosten voor de uitvoering van de opdracht van €20.000 ten laste van het 
budget sociale investeringen te brengen. 
4. Bijgevoegde raadsbrief inzake Reactie op motie en voornemen voor 
een Maatschappelijke Agenda vast te stellen. 

Samenvatting Het college van Lisse zet zich in voor vitale inwoners en een leven lang kunnen 
meedoen. Met regelmaat ontwikkelt de gemeente beleid om meedoen aan de 
samenleving te bevorderen. Zo is er bijvoorbeeld beleid voor werk en inkomen, 
sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), onderwijs en accommodaties. De wetgever verwacht van gemeenten dat 
zij dit op een samenhangende en op elkaar afgestemde wijze doet. Het college is 
daarom voornemens een integrale Maatschappelijke Agenda op te stellen en 
neemt nu een besluit over de opdracht daarvoor. De raad zal uiteindelijk 
besluiten over de Maatschappelijke Agenda, daarom besluit het college ook de 
raad te informeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


