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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-034169 - 72084 

Onderwerp Reactie op Onderzoek Mantelzorgbeleid 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout  bijgevoegde 
reactie toe te sturen. 

Samenvatting  De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar het 
mantelzorgbeleid en dit rapport voor bestuur hoor en wederhoor aan het college 
heeft gestuurd. Dit onderzoek ervaren wij als ondersteuning voor de ingeslagen 
weg van het mantelzorgbeleid. Bij het onderzoeksrapport en de gegeven 
aanbevelingen zijn ook kanttekeningen op zijn plaats. Deze zijn verwoord in 
bijgaande reactie en het voorstel is om deze reactie aan de 
rekenkamercommissie toe te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033727 - 72626 

Onderwerp straatnaamgeving in het project de Waterkanten 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In het project De Waterkanten - als gevolg van de gewijzigde 
stedenbouwkundige opzet - de straatnaam: de Dorus Rijkersstraat toe te 
kennen.  

Samenvatting In het project de Waterkanten is al eerder besloten tot straatnaamtoekenning 
(rapport W045272/7393 Besluit van 8 april 2014). Naderhand is besloten tot een 
gewijzigde stedenbouwkundige opzet. Deze gewijzigde stedenbouwkundige 
opzet geeft aanleiding tot het toevoegen van één nieuwe straatnaam in dit 
project. Besloten wordt in het project De Waterkanten de straatnaam: 
Dorus Rijkersstraat toe te kennen.    

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034186 - 73609 

Onderwerp Module Nieuw Beschut Werk (GR KDB) Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan de 'samenwerkingsmodule beschut werk' van de 
GR KDB. 

2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld:  

1. Toestemming te verlenen aan het collegebesluit 
om toe te treden tot de ‘samenwerkingsmodule 
beschut werk’ van de GR KDB.  

2. De 2e wijziging in de ‘Verordening Re-integratie 
en loonkostensubsidie Participatiewet ISD 



Bollenstreek 2015' vast te stellen. 

Samenvatting Sinds 2017 is het voor elke gemeente verplicht om de voorziening Beschut Werk 
aan te bieden. Samen met de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek (GR KDB) en de ISD Bollenstreek is gesproken over de wijze 
waarop in de regio deze voorziening het beste kan worden gerealiseerd. 
Voorgesteld wordt om deze voorziening binnen de GR KDB te realiseren. Het 
Servicepunt Werk en MareGroep gaan samen zorgdragen voor de uitvoering 
hiervan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034452 - 74167 

Onderwerp Monumentencommissie Lisse benoeming nieuw lid 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De heer A.G.H. (Twan) Jütte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 
tot 1 april 2018 te benoemen als gedelegeerd lid namen stichting Dorp, Stad & 
Land in de Erfgoedcommissie van Lisse. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2018 heeft de heer E.A.M.G. (Egbert) Töns afscheid 
genomen van de Erfgoedcommissie van Lisse. De zittingsperiode van de huidige 
commissie loopt nog tot 1 april 2018. Daartoe wordt als gedelegeerd lid namens 
stichting Dorp, Stad & Land de heer A.G.H. (Twan) Jütte voorgedragen als zijn 
plaatsvervanger. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034666 - 74624 

Onderwerp De Uitdaging 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De Uitdaging in de gemeente Lisse in 2018, 2019 en 2020 uit te voeren. 

Samenvatting Tot en met 2016 werd de Beursvloer Bollenstreek eens per twee 
jaar georganiseerd. Dit was een eenmalige bijeenkomst om de vraag tussen 
sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen en ondernemers bij elkaar te 
brengen. Naar aanleiding van de evaluatie begin 2017 is gezocht naar een 
alternatieve vorm. De Uitdaging biedt een uitstekend alternatief en daarom 
stellen wij voor De Uitdaging van 2018-2020 in Lisse uit te voeren. De Uitdaging 
zorgt voor een structurele verbinding tussen sociaal-maatschappelijke 
organisaties/verenigingen en het bedrijfsleven, de aanpak is succesvol in 65 
andere gemeenten en het bespaart de gemeente tijd en geld. De 
startfinanciering voor drie jaar borgt de continuïteit van de Uitdaging. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034781 - 74950 

Onderwerp Stand van zaken IHP Lisse 2016-2019 dd 30-1-2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het IHP Lisse 
2016-2019 dd 30 januari 2018 
2. Deze notitie ter informatie naar de raad te sturen. 

Samenvatting Het college wil de raad informeren over de stand van zaken van de uitvoering 
van het Integraal Huisvestingplan (IHP) Lisse 2016-2019 via een stand van 
zaken notitie. Per onderwerp zoals genoemd in het IHP wordt de stand van 
zaken gegeven. Daarnaast worden andere actuele ontwikkelingen in Lisse op het 
gebied van onderwijshuisvesting benoemd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-034022 - 74971 

Onderwerp Collegevoorstel Lisse: Formatieonderzoek HLT samen Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het domein Maatschappelijke Ontwikkeling uit te breiden met 6 fte voor de 
duur van 3 jaar; 
2. De raad te zijner tijd een begrotingswijziging van HLT samen voor te leggen 
met een extra bijdrage van €96.250,-- in 2018, dekking vindt plaats door het 
overschot op het inhuurbudget sociaal domein 2017 over te hevelen naar 2018; 
3. De bijdragen voor 2019 en 2020 in de begroting van 2019 te verwerken  

Samenvatting Een passende formatie binnen het Sociaal Domein voor de komende 3 jaar 
maakt onderdeel uit van de noodzakelijke kwaliteitsslag. Daarom stellen wij voor 
het domein maatschappelijke ontwikkeling uit te breiden met 6 fte voor de duur 
van 3 jaar en hiervoor per jaar €96.250,- beschikbaar te stellen. Hiermee wordt 
een duurzame advisering en dienstverlening aan de gemeente en haar inwoners 
bevorderd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031120 - 75076 

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2018 RDOG HM en kadernota 2019 RDOG HM 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de gemeenteraad van Lisse voorstellen geen zienswijze in te 
dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 RDOG HM.  

2. Aan de gemeenteraad van Lisse voorstellen geen zienswijze in te 
dienen op de kadernota 2019 RDOG HM.  

3. Aan de gemeenteraad voorstellen de extra bijdrage van €31.000 
te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage. 

Samenvatting De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 
heeft de 1e begrotingswijziging van 2018 en de kadernota van 2019 aangeleverd 
met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de begrotingswijziging 
wordt een extra financiële bijdrage gevraagd van in totaal bijna €1,1 miljoen. 
Voor de gemeente Lisse komt dit neer op €31.000. Dit geld is met name bedoeld 
om de hogere personeelslasten te kunnen betalen. In de kadernota 2019 worden 
enkele ontwikkelingen en thema’s geschetst waar de RDOG HM zich volgend jaar 
nadrukkelijk mee bezig gaat houden. De kadernota is een opmaat naar de 
programmabegroting 2019. Er wordt geadviseerd op beide documenten geen 
zienswijze in te dienen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034919 - 75270 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 30 januari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 30 januari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-022001 - 75875 

Onderwerp Nieuwbouw sporthal Ter Specke 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 



Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 
 
Trainingshal Ter Specke: 
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.600.000 voor de sloop van de 
huidige hal en realisatie van een nieuwe (sobere en compacte) trainingshal op 
Ter Specke (geschikt voor zaalvoetbal en overige zaalsporten) zoals verwoord 
onder variant 1a ‘Nieuwbouw trainingshal Ter Specke’; 
2. een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 om de 
trainingshal geschikt te maken voor bewegingsonderwijs; 
3. een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 om de 
trainingshal geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik; 
4. een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 voor 
duurzaamheidsmaatregelen, indien de trainingshal multifunctioneel wordt 
gemaakt; 
5. een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van € 650.000 voor het 
aanhelen van de verenigingsaccommodatie van FC Lisse als gevolg van de sloop 
van de sporthal; 
6. een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van € 273.000 voor de 
financiële scheiding tussen gemeente en FC Lisse en dit te vereffenen met de 
thans nog openstaande schuld van FC Lisse aan de gemeente; 
7. de exploitatie lasten vast te stellen op een bedrag € 294.000 behorende bij 
variant 1d. 
 
Buitenkleedkamers FC Lisse; 
8. een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,--. voor de aanpassing van 
de bestaande buitenkleedkamers; 
9. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000 voor de nieuwbouw van 
buitenkleedkamers (circa 750 m2) voor FC Lisse; 
 
Buitenterrein Ter Specke: 
10. een (taakstellend) krediet van € 875.000 beschikbaar te stellen voor de 
herinrichting van het buitenterrein; 
 
Dekking: 
11. de financiële consequenties van dit voorstel te dekken via de reserve 
Accommodatiebeleid; 
12. bij de Kadernota 2019 aan te geven de wijze waarop verwerking in de 
(meerjaren)begroting 2019 plaats zal vinden; 
 
Geheimhouding: 
13. geheimhouding op te leggen op de bijlagen 2 en 3 zoals voorgesteld in het 
collegebesluit d.d. 30 januari 2018 ‘Nieuwbouw trainingshal Ter Specke‘; 
 
Garantstelling: 
14. bereid te zijn om in beginsel tot garantstelling over te gaan en hier 
besluitvorming over te plegen zodra door FC Lisse de planvorming voor hun 
opstallen is afgerond en een aanvraag voor garant stelling is ingediend. 
  

Samenvatting Op 30 november 2017 is het raadsvoorstel betreffende nieuwbouw trainingshal 
Ter Specke en opstallen FC Lisse verworpen. Voorts is een motie aangenomen 
waarin het college wordt opgeroepen om een aantal zaken te onderzoeken, 
verder uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen in de 
raadsvergadering van 22 februari 2018. 
Op basis van de in de motie genoemde randvoorwaarden wordt voorgesteld een 
trainingshal te realiseren op sportpark Ter Specke. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


