BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

23 maart 2021

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Z-17-004448 - 402689
Adviesrecht van de raad onder de Omgevingswet - Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Strategie en Projecten
In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Adviesrecht van de raad onder de
Omgevingswet", voor de raadscommissie van 8 april as.
Voor de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2022 staat de
gemeenteraad van Lisse voor een aantal keuzeopgaven, zoals bijvoorbeeld de
wijze waarop invulling gegeven wordt aan het adviesrecht van de raad. In de
raadsbrief "Keuze opgaven omgevingswet voor de gemeenteraad", is de raad
geïnformeerd over welke keuzen dit zijn.
In essentie blijft de inwerkingtreding van de Omgevingswet de rolverdeling
tussen de gemeenteraad en het college van B&W onveranderd, maar de rol van
de gemeenteraad bij initiatieven die afwijken van het Omgevingsplan wijzigt wel.
Voor aanvragen die in strijd zijn met het Omgevingsplan, de zogenaamde
"buitenplanse omgevingsplanactiviteiten", is door de komst van de
Omgevingswet geen instemming van de gemeenteraad nodig. In plaats daarvan
komt er een adviesrecht van de gemeenteraad.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-169145 - 405702
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 maart 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 maart 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161950 - 402244

Onderwerp

Memo ontwikkelrichtingen PlanMER

Portefeuillehouder

Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

TM Planvorming
1. de 'Memo ontwikkelrichtingen' vast te stellen.
Voor de Omgevingsvisie wordt gewerkt aan een PlanMER. Een onderdeel hiervan
is het vastleggen van de verschillende mogelijke ontwikkelrichtingen.

Besloten wordt om de 'Memo ontwikkelrichtingen' vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-170402 - 405626
Vaststelling aanbestedingsdocumenten raadsinformatiesysteem Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
Griffie

Het College van 1. Een openbare Europese aanbestedingsprocedure uit te schrijven conform het
burgemeester en wethouders onderstaande, voor het afsluiten van één overeenkomst voor een geïntegreerd
besluit
raadsinformatiesysteem;
2. Machtiging te verlenen aan stichting RIJK om, op basis van de beoordeling
door het projectteam, namens de gemeente Lisse het gunningsbesluit
(voornemen tot gunning bekendmaken aan alle inschrijvers) van de
aanbesteding te ondertekenen;
3. Machtiging te verlenen aan stichting RIJK om na toestemming van de
gemeente Lisse de optie(s) tot verlenging in te roepen;
4. Ten behoeve van de aanbesteding van het Raadsinformatiesysteem van de
gemeente Lisse, het Programma van Eisen en Wensen
Raadsinformatiesysteem en de Inkoopstrategie Raadsinformatiesysteem Lisse,
zoals opgenomen in de bijlagen, vast te stellen;
5. Geheimhouding op te leggen op de Inkoopstrategie Raadsinformatiesysteem
Lisse op grond van artikel 25 Gemeentewet, tweede lid, juncto artikel 10,
tweede lid onder b en g Wet openbaarheid van bestuur;
6. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
wordt voorgesteld om:
1. Ten behoeve van de aanbesteding van het Raadsinformatiesysteem van de
gemeente Lisse, het Programma van Eisen en Wensen
Raadsinformatiesysteem en de Inkoopstrategie Raadsinformatiesysteem Lisse,
zoals opgenomen in de bijlagen, vast te stellen;
2. De door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25,
tweede lid Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid onder b en g, te
bekrachtigen met betrekking tot de Inkoopstrategie Raadsinformatiesysteem
Lisse.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Het contract met de huidige leverancier van het raadsinformatiesysteem kan niet
meer worden verlengd. Op grond van de aanbestedingsregels dient het
raadsinformatiesysteem Europees te worden aanbesteed. Om die reden zijn door
een ambtelijk multidisciplinair projectteam en een klankbordgroep met
raadsleden de bijgevoegde aanbestedingsdocumenten opgesteld, inzake de
inkoopstrategie en programma van eisen en wensen van het
raadsinformatiesysteem.
Het college is op grond van artikel 160 Gemeentewet bevoegd namens de
gemeente te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen. Omdat het
gaat om een raadsinformatiesysteem waarvan de gemeenteraad de
voornaamste gebruiker is, worden de aanbestedingsstukken ook door de
gemeenteraad vastgesteld.
Geheimhouding wordt opgelegd op de Inkoopstrategie op grond van artikel 10,
tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking
van de Inkoopstrategie zou betekenen dat de strategie, keuzes en overwegingen
worden prijsgegeven, hetgeen de inschrijvingen van de aanbieders kan
beïnvloeden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073879 - 398449
Beantwoording motie Ouderenbeleid
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
1. In te stemmen met de notitie 'Ouder worden in Lisse'.
burgemeester en wethouders 2. Het raadsvoorstel met het volgende beslispunt voor te leggen aan de raad: de
besluit notitie 'Ouder worden in Lisse' vast te stellen.
Samenvatting

De motie Ouderenbeleid van 22 februari 2018 is beantwoord met de notitie
'Ouder worden in Lisse'. Hierin worden inzichten gegeven in de behoeften van
ouderen met betrekking tot welzijn, wonen en zorg en in de aandachtspunten
van het beleid voor de komende jaren. Het is de bevoegdheid van de raad om de
beleidsnotitie vast te stellen. Het uitvoeren van de notitie draagt bij aan het
verder ontwikkelen van het beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn
voor ouderen, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van eenzaamheid onder
ouderen.

Besluit

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

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 404918
Advies PHO Bestuur en Middelen 24 maart 2021 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Middelen van 24 maart 2021 van Holland Rijnland.
Op 24 maart 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en
Middelen via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan onder andere de
jaarrekening 2020 (bijlage 3) en de begroting 2022 (bijlage 4) van Holland
Rijnland. Het college wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die in
bijlage 1 zijn verwoord.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169953 - 404059
Stand van zaken ontwikkeling GR KDB
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel over de stand van zaken
ontwikkeling GR KDB en deze te versturen naar de raad.
Lokale en landelijke ontwikkelingen in het Sociaal Domein vragen om een
bestendige, flexibele en daarmee toekomstbestendige Gemeenschappelijke
Regeling Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het Dagelijks Bestuur van de
GR KDB heeft de opdracht gegeven aan de GR KDB om een toekomstvisie op te
stellen.
Deze toekomstvisie is vorig jaar vastgesteld en verder uitgewerkt in een
businesscase. Resultaat: maximale integratie van Servicepunt Werk en
MareGroep in één werkorganisatie waarbinnen beider huidige taken worden
uitgevoerd. In 2021 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. De raad is eerder

geïnformeerd met raadsbrieven, een informatieve sessie en een Webinar over de
ontwikkelingen bij SPW en MareGroep. Met het voorliggende
agenderingsvoorstel wordt de raad over de laatste stand van zaken van deze
doorontwikkeling geïnformeerd.
Besluit

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

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169781 - 403605
Rapportage GW 213a Succesvol inkopen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Control
Het onderzoeksrapport "Succesvol inkopen" vast te stellen.
De drie colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben
opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar het inkoopbeleid van de drie
gemeenten en HLTsamen. Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2020
vastgelegd. Voor dit onderzoek is gekozen voor de methode van waarderend
onderzoeken, dat gebaseerd is op het ontdekken, het laten zien en het
stimuleren van de kracht en de kwaliteiten van de organisatie.
In de rapportage is ook een ontwikkelplan opgenomen. De belangrijkste
ontwikkelpunten zijn: stel inkoopbeleid vast waarin maatschappelijke
Verantwoord Inkopen (MVI), Social Return on Investment (sRoI),
Duurzaamheid, Fairtrade en Lokaal Inkopen is verwerkt. Neem in het
inkoopbeleid handvatten op voor de "tegenstrijdige"" inkoopdoelen.
Implementeer een eenduidig en herkenbaar inkoopproces voor de medewerkers
van HLTsamen. En pak de uitvoering op van de opdrachten uit de evaluatie van
Stichting RIJK. Het ontwikkelplan kent per ontwikkelpunt een of meerdere
voorgestelde acties. De HLT-organisatie gaat de acties uitvoeren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169220 - 403533
Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
Het agenderingsvoorstel 'Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland' vast te
stellen.
Holland Rijnland werkt aan een Regionale Omgevingsagenda die ingaat op de
ruimtelijke ontwikkelingen en de integrale opgaven op het gebied van wonen,
werken, recreëren, mobiliteit, energietransitie, natuur en landschap,
biodiversiteit en klimaatadaptatie. In mei wordt deze naar de gemeente
gestuurd voor wensen en bedenkingen, voorafgaand daaraan willen we de
gemeenteraad informeren over proces en inhoud van de Regionale
Omgevingsagenda.
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Regionale Omgevingsagenda
Holland Rijnland' vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

