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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A.D. de Roon, wethouder;Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder;Dhr. J. van Buuren, 
wethouder;Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-015529 - 65250 

Onderwerp Mobiliteitsplan Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raad het mobiliteitsplan vrij te laten geven voor inspraak. 

Samenvatting Het mobiliteitsplan is een zogenaamd parapluplan. De hoofdlijnen van het beleid 
zijn gedefinieerd. Die hoofdlijnen zijn gebaseerd op 7 speerpunten die de richting 
van toekomstige beleidslijnen, uitwerkingsvraagstukken en insteek van 
overlegtrajecten met mede-overheden bepalen. Het beleidsplan kent een naast 
een beleidskader ook een doorkijk naar een programma om de doelen te gaan 
verwezenlijken. Deze doelen zullen niet van vandaag op morgen zijn te 
realiseren. Prioriteiten zijn niet zo simpel te stellen. Realisatiemogelijkheden 
hangen ook af van cofinanciering, samenwerking en werk met werk maken 
(groot onderhoud, ontwikkelingen, projecten). Gelet op het karakter van het 
document, namelijk visievormend en daarmee een kader voor de feitelijke 
aanpak van de mobiliteitsdoelen, is het wenselijk het via de raad vrij te geven 
voor inspraak. Het is een raadsbevoegdheid om het definitieve mobiliteitsplan 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-006364 - 66455 

Onderwerp Aanvraag garantstelling lening Stichting SterkSaam 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor: 
  

1. Een garantstelling af te geven aan de Stichting SterkSaam voor een 
lening van € 1.200.000,-  

2. Als voorwaarde te stellen dat de getaxeerde waarde van de 
onroerende zaak het bedrag van de garantstelling dekken. Het bedrag 
van de garantstelling lager vast te stellen als de taxatie van het 
onroerend goed lager uitvalt.  

3. Als voorwaarde te stellen dat de gemeente Lisse het eerste 
hypotheekrecht heeft.  

4. Door middel van bijgevoegd voorstel de raad in de gelegenheid te 
stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

Samenvatting De Stichting SterkSaam heeft een aanvraag voor een waarderingssubsidie 
ingediend waarvoor zij niet in aanmerking komen. Uit gesprekken met het 
bestuur van de Stichting SterkSaam is gebleken dat de plannen van de Stichting 
een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. SterkSaam wil het 
bestaande woonzorginitiatief uitbreiden met creatieve en arbeidsmatige 
dagbesteding in de vorm van een kookschool en een bed & breakfast om 
(jong)gehandicapten voor te bereiden op en toe te leiden naar de horeca. In de 
kookschool krijgen (jong)gehandicapten de kans om hun talenten te ontwikkelen 
en te benutten. De Stichting SterkSaam wil de kookschool en de bed & breakfast 
ook voor andere doelgroepen openstellen om zo een bijdrage te leveren aan het 



verminderen van eenzaamheid van ouderen en het ontlasten van mantelzorgers. 
De garantstelling stelt de Stichting in staat om tegen een gunstig tarief de 
benodigde middelen te lenen om de exploitatie rond te krijgen. De waarde van 
het onroerend goed komt bij benadering overeen met het bedrag van de 
garantstelling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031201 - 67039 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 19 december 2017 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 19 december 2017 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Aangehouden 


