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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-21-167355 - 403500 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169596 - 402851 

Onderwerp Evaluatie afvalinzameling 2020 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake evaluatie afvalinzameling 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting Middels deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de inzameling van afval over het het jaar 2020. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169150 - 401685 

Onderwerp Extra externe inzet voor project "Van Maatwerk naar Algemeen" 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. € 13.000,— beschikbaar te stellen voor de inhuur van een externe kracht voor 
20 uur per week voor de uitvoering van de opdracht "Van maatwerk naar 
algemeen".  
 
  

Samenvatting Gemeenten willen dat inwoners in een kwetsbare situatie gezond en 
veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of 
terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene 
voorzieningen kunnen hierbij helpen. Om voor ondersteuning via een 
maatwerkvoorziening in aanmerking te komen is een indicatiestelling nodig, 
want maatwerkvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor iedereen. Algemene 
voorzieningen zijn dat wel. Ze zijn bovendien laagdrempelig, toegankelijk en 
dicht bij de inwoners. Ze vormen een solide basis voor ontmoeting, 
ondersteuning, informatie en advies. Algemene voorzieningen zijn dus vanuit 
preventief oogpunt van belang. Daarom wil de gemeente inzetten op een 
verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar laagdrempelige algemene 
voorzieningen. 



Ten aanzien van het dossier "Van maatwerk naar algemeen"‘ is het voorstel om 
extra uren in te huren en hiervoor € 13.000,- beschikbaar te stellen. 
De verwachte inhuurkosten bedragen voor de drie HLT- gemeenten € 52.000,- 
.De kosten bedragen voor Lisse en Hillegom ieder € 13.000,- en voor Teylingen 
€ 26.0000,-. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168819 - 401484 

Onderwerp Reactie uitnodiging Regietafel Bollenstreek-Haarlemmermeer 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde brief over deelname aan de Regietafel Bollenstreek - 
Haarlemmermeer aan het college van de gemeente Haarlemmermeer vast te 
stellen. 

Samenvatting Een goede ontsluiting van de noordelijke Duin- en Bollenstreek is belangrijk. 
Onlangs is op initiatief van de provincie Zuid-Holland gestart met een traject die 
multimodale toekomstbestendige oplossingen voor de korte, middellange en 
lange termijn genereren voor de ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek. Deze 
aanpak past uitstekend in het lange termijnbeeld dat Holland Rijnland de 
komende maanden afrond als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen (Regionale 
Omgevingsagenda) en mobiliteit (Regionale Strategie Mobiliteit).  
In de stuurgroep Mobiliteitsoplossingen Noordelijke Duin- en Bollenstreek 
(MND&BS) is afgesproken eerst een beeld te krijgen van de belangen van Zuid- 
Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten voor er met Noord-Hollandse partijen 
wordt gesproken. Om die reden komt de uitnodiging van de gemeente 
Haarlemmermeer te vroeg. In de reactie stellen we voor om eind april een 
eerste bestuurlijke regietafel te organiseren. 
Het college besluit om de brief over deelname aan de Regietafel Bollenstreek-
Haarlemmermeer aan het college van de gemeente Haarlemmermeer vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168999 - 401414 

Onderwerp Onderzoeksplan 2021 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Het college doet op basis van de Gemeentewet, artikel 213a, en de daaruit 
voortvloeiende doelmatig- en doeltreffendheidsverordening in 2021 onderzoek 
naar het door het college gevoerde bestuur. Conform de verordening stelt het 
college jaarlijks een onderzoeksplan vast. In het Onderzoeksplan 2021 wijst het 
college de onderzoeksonderwerpen Sturen op gemeenschappelijke regelingen en 
Afhandelen klantvragen aan voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid. In het onderzoeksplan zijn de criteria opgenomen waarlangs 
deze onderwerpen zijn gekozen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166282 - 400181 

Onderwerp Verlenging overeenkomst leerlingenvervoer Noot 2021- 2023 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De overeenkomst met Noot Touringcar Ede B.V. betreffende het 
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer met twee jaar te verlengen van 1 
augustus 2021 t/m 31 juli 2023. 

Samenvatting Sinds 2019 hebben de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en 
Noordwijk een overeenkomst met Noot Personenvervoer voor de uitvoering van 
het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. In artikel 2, tweede lid van de 



overeenkomst wordt de gemeente als opdrachtgever de mogelijkheid geboden 
om eenzijdig de overeenkomst te verlengen met twee keer twee jaar.  
Voorgesteld wordt de overeenkomst met Noot met twee jaar te verlengen, 
omdat zo de rust binnen het vervoer behouden wordt en de kosten voor het 
vervoer niet verder stijgen. Dit voorstel betreft de eerste verlenging van twee 
jaar.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


