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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-18-037251 - 80950 

Onderwerp Mantelzorgcompliment 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De toekenning van het mantelzorgcompliment uit te breiden naar de 
mantelzorgers van intramurale zorgvragers. 

Samenvatting De gemeenteraad heeft in de gemeentebegroting budget toegekend aan de 
jaarlijkse waardering (artikel 14b, Wmo verordening 2018). Het college bepaalt 
jaarlijks de blijk van waardering. Dit jaar blijft het mantelzorgcompliment de 
VVV-bonnen ter waarde van € 100,-, maar de doelgroep wordt uitgebreid. 
 
Voorheen kwamen alleen mantelzorgers van extramurale zorgvragers in 
aanmerking voor het mantelzorgcompliment. De mantelzorgadviseurs en 
mantelzorgers vonden dit onderscheid niet langer gelden, omdat de 
mantelzorgers van intramurale zorgvragers meer taken hebben gekregen. Op 
hun advies wordt het compliment vanaf dit jaar eveneens uitgereikt aan 
intramurale mantelzorgers. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-020817 - 84724 

Onderwerp Strategische verkenning van de veiligheidspositie van Hillegom, Lisse en 
Teylingen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 'Strategische verkenning van de veiligheidspositie 
van Hillegom, Lisse en Teylingen'. 
2. Deze als onderlegger te voegen bij de startnotitie voor het Integraal 
Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en deze daarmee het vertrekpunt te laten zijn 
voor het gesprek over het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar in Lisse. 

Samenvatting Bestuurlijk bestaat de wens de strategische component binnen het 
veiligheidsbeleid verder te versterken en meer aan de voorkant te komen van 
problematiek. Zo kan beter worden ingespeeld op de uitdagingen van morgen en 
de veranderende (behoefte van de) samenleving. Daartoe is voorliggende 
strategische verkenning opgesteld waarin de vraag 'Wat wordt komende jaren 
de strategische opgave in Hillegom, Lisse en Teylingen op het gebied van 
veiligheid en hoe kunnen de drie gemeenten op lokaal niveau en op het niveau 
van de drie gemeenten gezamenlijk, samen met de ketenpartners, hierop 
anticiperen om zo een effectiever veiligheidsbeleid te kunnen 
realiseren?' centraal staat. Het uiteindelijke doel van de verkenning is om op 
basis van de verkregen inzichten te komen tot een effectiever en 
toekomstbestendig veiligheidsbeleid. 
 
Het eerste deel van de verkenning richt zich op de (deel)vraag wat de komende 
jaren de inhoudelijke opgave op het gebied van openbare orde en veiligheid 
wordt voor de drie gemeenten. In het tweede deel van de verkenning staat de 
(deel)vraag centraal wetende wat onze inhoudelijke opgave is, wat betekent dit 
dan voor onze interne en externe samenwerking om meer aan de voorkant te 
kunnen komen van problematiek?  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-039490 - 86664 

Onderwerp Aanwijzing P. Schipper en M. Magala als Chief Information Security Officer 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Mevrouw M. Magala per 1 april 2018 aan te wijzen als Functionaris 
Gegevensbescherming (FG)  

2. De heer P. Schipper per 1 april 2018 aan te wijzen als Chief 
information security officer (CISO) 

3. In te stemmen met de detacheringsovereenkomst met de ISD 
Bollenstreek 

Samenvatting Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Vanaf dat moment zijn alle overheidsorganisaties op grond van 
artikel 37, lid 1 van de AVG verplicht een FG aan te stellen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen.  
  
Naast de AVG moet de gemeente voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG).  
Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de BIG is het raadzaam een 
medewerker informatiebeveiliging, een zgn. CISO, aan te wijzen. De CISO is 
verantwoordelijk voor het implementeren van en toezicht houden op de 
uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente.  
  
Mevrouw Magala treedt vanaf 1 april 2018 in dienst van de werkorganisatie 
HLTSamen. Zij zal vervolgens 6 uur per week gedetacheerd worden bij de ISD 
om daar ook als FG werkzaamheden te verrichten. Hiervoor is instemming van 
het college nodig. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039154 - 87220 

Onderwerp opdracht integrale toegang 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Instemmen met opdrachtformulering integrale toegang (bijlage). 
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief. 

Samenvatting Om de toegang tot hulp en ondersteuning verder door te ontwikkelen is in Bollen 
5 verband een opdrachtformulering integrale toegang opgesteld. Deze opdracht 
vloeit voort uit uitdaging 3 van de beleidsnota Wmo "Transformatieagenda Wmo 
en haar omgeving 2017-2018". 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-040372 - 89443 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 27.03.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 27 maart 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-040382 - 89487 



Onderwerp Vaststellingsovereenkomst bewegingsonderwijs Fioretti Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

- In te stemmen met de 'Vaststellingsovereenkomst bewegingsonderwijs Fioretti 
Lisse'. 

Samenvatting Op 17 december 2009 hebben de gemeente Lisse, Stichting Fioretti Teylingen en 
Stichting Ondersteuning Voortgezet onderwijs in Lisse en Hillegom de 
'Overeenkomst tot samenwerking voor de realisatie van nieuwbouw van het 
Fioretti college in Lisse' ondertekend. In deze overeenkomst zijn o.a. bepalingen 
opgenomen betreffende de kosten voor het gebruik van sportcentrum De 
Waterkanten als gymvoorziening door Stichting Fioretti Teylingen. 
Bij ingebruikname van sportcentrum De Waterkanten door het Fioretti college 
Lisse in 2015 is gebleken dat op basis van wat overeengekomen is in de 
samenwerkingsovereenkomst het niet mogelijk is om de vergoeding voor het 
gebruik van de gymvoorzieningen vast te stellen. De gemeente Lisse en 
Stichting Fioretti Teylingen zijn na een intensief traject van ruim twee jaar tot 
een oplossing gekomen betreffende het bepalen van de vergoeding voor het 
gebruik van de gymvoorzieningen. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de 
Vaststellingsovereenkomst bewegingsonderwijs Fioretti Lisse. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


