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Zaak / doc nr Z-17-023466 - 74910 

Onderwerp Principebesluit uitvoeringskeuzes beheer buitenruimte 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het opstarten van de onderhandelingen met 
Meerlanden met als insteek: 

 De mogelijkheid te onderzoeken om de Dienstverleningsovereenkomst 
(DV) met bijbehorende (deel)bestekken een half jaar te verlengen tot 
1 januari 2020; 

 De Meerlanden te informeren over de keuzes waar Lisse voor staat, 
waarbij in beginsel de DVO op de afgesproken datum (30 juni 2019) 
of, als overeenstemming wordt bereikt over het voorgaande punt, op 
de eventueel nader overeengekomen datum (31 december 2019) 
afloopt. 

2. Kennis te nemen van het visiedocument 'Betrokken en actief in de 
buitenruimte'. 
3. In te stemmen met het document 'Kansrijke uitvoeringskeuzes beheer 
buitenruimte en afvalbeheer' en de volgende richtinggevende uitvoeringskeuzes 
vast te stellen voor de nadere uitwerking:  

 Voor specialistische, civieltechnische onderhoudstaken te kiezen voor 
uitbesteding aan de markt; 

 Voor participatieve, gebiedsgerichte taken te kiezen voor het in eigen 
beheer uitvoeren samen met (lokale) partners; 

 Voor servicegerichte taken te kiezen voor het in eigen beheer 
uitvoeren; 

 Bij calamiteiten met een incidenteel, niet voorzien karakter te kiezen 
voor in eigen beheer uitvoeren, bij reguliere planmatige taken zoals de 
gladheidsbestrijding te kiezen voor uitbesteding aan Meerlanden, 
de markt en/of in eigen beheer uitvoeren; 

 Voor afvalinzameling en –verwerking te kiezen voor uitbesteding aan 
Meerlanden en/of de markt. 

Samenvatting Op 31 oktober 2017 heeft uw college de bestuursopdracht 'Onderzoek uitvoering 
beheer buitenruimte en afvalbeheer’ vastgesteld. Met de uitkomsten van dit 
onderzoek kan uw college een besluit nemen of en hoe de samenwerking met 
Meerlanden na 1 juli 2019 wordt voortgezet. Voor HLTsamen en de individuele 
gemeenten leveren de uitkomsten van dit onderzoek (potentiële) kansen om de  
uitvoeringstaken in het beheer van de buitenruimte en afval in de toekomst 
efficiënter en effectiever vorm te geven passend bij het gewenste beleid en 
toekomstbeeld. Via dit voorstel vragen wij uw college om richtinggevende 
uitvoeringskeuzes vast te stellen die nader onderzocht en betrokken worden bij 
de definitieve besluitvorming over de uitvoeringskeuzes. Dit voorstel bevat 
hiermee tevens een advies voor de uitgangspunten waarmee in gesprek kan 
worden gegaan met Meerlanden, opdat (in het DVO genoemd) 'de 
onderhandelingen' gestart kunnen worden. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037991 - 82752 

Onderwerp Wmo toezicht 



Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De directeur van de RDOG Hollands Midden (RDOG) met 
terugwerkende kracht per 1 januari te benoemen tot toezichthouder 
Wmo voor het calamiteiten en signaal gestuurd toezicht. 

2. De directeur RDOG Hollands Midden te machtigen deze taak door 
medewerkers van de RDOG te laten uitvoeren 

3. De huidige interim-toezichthouder (dagelijks bestuur van de ISD 
Bollenstreek) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 te 
ontheffen 

4. In te stemmen met het vergoeden van de werkzaamheden in het 
kader van het calamiteitentoezicht bij een opgetreden calamiteit aan 
de RDOG en deze kosten te verdelen conform het inwoneraantal van 
de vijf gemeenten van de Bollenstreek. 

Samenvatting In artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning2015 (Wmo) is 
bepaald dat het college personen aanwijst die belast zijn met het houden van 
toezicht op de naleving van de Wmo. Gemeenten krijgen hierbij de ruimte om 
hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. In dit collegeadvies wordt 
voorgesteld het calamiteiten en signaal gestuurd toezicht te beleggen bij de 
RDOG. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de toezichthouder gewaarborgd. 
De RDOG zal via de jaarlijkse rapportages aan de raad het Wmo toezicht 
evalueren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038472 - 83948 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 06.03.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 6 maart 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


