
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 1 december 2020 

 
 

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-20-158552 - 370641 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 november 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 november 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001204 - 367240 

Onderwerp Allonge verlenging tijdelijke woonvoorziening Suddeoever 2 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het bijgevoegde addendum op de overeenkomst inzake tijdelijke 
woonvoorziening Suddeoever 2 te Lisse vast te stellen.  

Samenvatting Op 13 maart 2019 heeft de gemeente Lisse een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke voorziening tijdens de 
bouwperiode van Suddeoever 2 te Lisse. Suddeoever 2 is het adres van kavel 5 
binnen het project Don Bosco waar de kaveleigenaren hun eigen woning mogen 
bouwen. De eigenaren van kavel 5 wilden tijdens de bouw van hun woning op 
het perceel wonen in een tijdelijke woning. Hierdoor zou ook een vrije 
sectorhuurwoning in Lisse vrijkomen. Dit was een reden om mee te werken. 
Direct omwonenden waren tegen dit idee vanwege de esthetiek van de tijdelijke 
woonvoorziening. Daarbij wilden ze de zekerheid dat de tijdelijke 
woonvoorziening weer zou verdwijnen en niet een tweede woning op het perceel 
werd.  
Om mee te werken aan de tijdelijke woonvoorziening en buurtbewoners de 
verwijdering te garanderen van de woning is een tijdelijke omgevingsvergunning 
afgegeven met een overeenkomst.  
Op 16 mei 2019 is deze tijdelijke vergunning verleend met een overeenkomst 
om de tijdelijkheid ook civiel rechtelijk te borgen. In de overeenkomst d.d. 16 
mei 2019 is onder andere opgenomen dat een verlenging van de tijdelijke 
woonvoorziening niet mogelijk is. De tijdelijke woonvoorziening zou volgens de 
overeenkomst op 31 december 2020 verwijderd moeten worden. Een verlenging 
van de tijdelijke omgevingsvergunning blijkt juridisch toch mogelijk met het 
indienen van een verlenging van de tijdelijke omgevingsvergunning. Dit is 
gedaan omdat de bouw een vertraging heeft opgelopen door de corona-
pandemie en er bezwaar was ingediend (en weer ingetrokken) op de te bouwen 
woning. Volgens de bouwplanning is de woning in week 7 van 2021 gereed om 
in te wonen. De verlenging is juridisch mogelijk en er is zicht op het einde van 
de tijdelijke woonvoorziening. De verlenging behoudt een tijdelijk karakter en is 
tot 31 maart 2021 met een eventuele verlenging tot 30 april 2021. Dit is 
vastgelegd in het addendum op de overeenkomst d.d. 16 mei 2019. Besloten 
wordt  om het addendum op de overeenkomst inzake tijdelijke woonvoorziening 
Suddeoever 2 te Lisse vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-062567 - 365476 

Onderwerp Vaststelling Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor 
mantelzorgers 2021 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 
2021' vast te stellen. 

Samenvatting Dit is een voorstel om de 'Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning 
voor mantelzorgers 2021' vast te stellen, omdat de 'Regeling Huishoudelijke 
Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020' op 31 december 2020 
eindigt. Deze regeling biedt mantelzorgers de mogelijkheid gebruik te maken 
van huishoudelijke hulp, respijtzorg aan huis, een mantelzorgcoach of 
maatwerk. Op deze manier worden zij ontlast en kunnen ze het mantelzorgen 
langer volhouden. De gemeenteraad heeft begin 2019 besloten het budget voor 
deze regeling in te zetten voor de verlichting van mantelzorg. Het 
subsidieplafond is nog niet bereikt, waardoor het mogelijk is de regeling ook in 
2021 toe te passen. 
  
Gezien de omvang van de verwachte vraag en het beschikbare budget in 2021 is 
ervoor gekozen de regeling ten opzichte van 2020 aan te passen. Mantelzorgers 
kunnen in plaats van 52 uur nu 26 uur huishoudelijke hulp of respijtzorg aan 
huis aanvragen. Het uitgangspunt in de nieuwe regeling is daarmee dat 
mantelzorgers een adempauze hebben. Op deze manier kunnen we toch zoveel 
mogelijk mantelzorgers helpen en bereiken. De verwachting is dat het 
subsidieplafond van deze regeling in de loop van het jaar wordt bereikt. Het 
einde van deze tijdelijke regeling is hiermee in zicht. De komende maanden 
wordt daarom gekeken naar het totaalplaatje van de huidige 
mantelzorgondersteuning en -waardering en de middelen die hiervoor 
beschikbaar en eventueel nog nodig zijn. We werken daarmee aan een voorstel 
voor de structurele aanpak van mantelzorgondersteuning en -waardering vanaf 
2022. Voor de kadernota 2022 moet hierover duidelijkheid zijn. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


