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Zaak / doc nr Z-17-012947 - 64968 

Onderwerp Borgen SRoI en aannemen MVI coordinator 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 Het getekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kwalificeren 
als toetsingskader in relatie tot de borging van Social Return on Investment 
(SRoI); 

2 De evaluatie van de pilot SroI 2016-2017 vast te stellen; 

3 De uitgangspunten uit het concept kader SRoI vast te stellen en het bestuur 
van de GR HLTsamen te verzoeken deze uitgangspunten te borgen in de HLT-
 organisatie; 

4 De onderwerpen van MVI (waaronder SRoI) te borgen in het besluitvormings- 
en het inkoopproces (waaronder aanpassing van de inkoop - en 
aanbestedingsvoorwaarden van de gemeenten en de GR HLTsamen); 

5 De raad voor te stellen (via de tussentijdse rapportage) gedurende twee 
jaar een bijdrage (jaar 1: €24.600,- en jaar 2 € 20.100,-) voor het aanstellen 
van een MVI coördinator en het aanschaffen van een 
managementinformatiesysteem beschikbaar te stellen. 
   Dekking hiervoor vindt plaats vanuit de weerstandcapaciteit.. 

Samenvatting Dit jaar hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen het manifest 
"Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” (MVI) ondertekend. 
Door het ondertekenen van het Manifest Verantwoord Inkopen heeft de 
gemeente zich geconformeerd aan de doelstellingen hiervan. De deelnemende 
gemeenten verplichten zich om de doelstellingen van het manifest te realiseren 
om zo een duurzamere inkoop te kunnen realiseren. 
  
Op dit moment wordt er gewerkt aan een actieplan MVI voor het beschrijven van 
de concrete acties om de beleidsdoelstellingen zoals benoemd in het manifest te 
realiseren. 
Social Return on Investment is een van de beleidsdoelstellingen binnen dit 
Manifest. 
  
Dit onderwerp is al in 2016 opgepakt door de HLT gemeenten en er is een pilot 
gestart die met succes is afgerond en geëvalueerd (zie bijlage I) 
Nu is het moment SRoI te borgen in de organisatie door het op te nemen in het 
inkoop - en besluitvormingsproces binnen de gemeenten en de GR HLTsamen en 
door het aannemen van een coördinator die als kwartiermaker kennis deelt en 
de verschillende partijen verbindt.  
  
Het getekende manifest MVI biedt de kans de borging van SRoI breder op te 
pakken dan alleen voor SRoI door MVI als overkoepelend thema op te nemen in 
het inkoop- en besluitvormingsproces en de functie MVI coördinator te creëren. 
Op deze wijze krijgen de beleidsdoelstellingen die naast SRoI benoemd staan in 
het manifest ook ruimte om onderdeel te worden van de dagelijkse taak binnen 
de organisatie. 
  
Met het voortzetten van SRoI na de pilot willen we verder uitvoering geven aan 
onze missie voor een zelfredzame samenleving en willen wij het onderwerp 
borgen zodat het onderdeel wordt van de dagelijkse werkprocessen. 
  
De gemeente Katwijk, die SRoI sinds enkele jaren succesvol toepast, heeft de 
afgelopen 4 jaar 80 plaatsingen gerealiseerd met hun samenwerkingspartners 
door het onderwerp efficiënt te borgen binnen de organisatie. Hiervoor maken zij 



oa. gebruik van een SRoI coördinator en is er beleid opgesteld. 
  
Met behulp van een kader (beleidsdocument) met hierin uitgangspunten 
opgenomen voor de implementatie van SRoI, het opnemen van standaard 
bestekteksten en hulpteksten in het inkoopproces en het borgen van zowel MVI 
als SRoI in de besluitvorming zorgt voor verankering van de onderwerpen in de 
organisatie. Uitgangspunten en standaardteksten ondersteunen medewerkers bij 
een inkoop - of aanbestedingstraject. 
 
Bekostiging van zowel een MVI coördinator als een 
managementinformatiesysteem voor het administreren van gemaakte afspraken 
bedraagt voor de gemeente Lisse € 24.600,- voor het eerste en € 20.100,- voor 
het tweede jaar. 
Bekostiging kan plaatsvinden uit de beschikbare ruimte in de post 
weerstandscapaciteit. 
 
Uit ervaring blijkt dat deze kosten na het eerste jaar (grotendeels) terugverdiend 
worden door de besparing op uitkeringen die optreedt. De gemeente Rotterdam 
heeft recent onderzoek gedaan naar de kosten/baten van SRoI en daaruit is 
gebleken dat de kosten zich meer dan 3x terugverdienen. Deze besparing op de 
uitkeringsgelden is een theoretisch terugverdienbedrag die niet als 
inkomsten geboekt worden ten gunste van de gemeente. De grootste winst 
vanuit SRoI zit in het aan het werk helpen van mensen die momenteel gebruik 
maken van een uitkering - het inzetten van SRoI intensiveert de samenwerking 
met het SPW en biedt werkplekken voor hun doelgroep.  
  
Na akkoord door het college en het bestuur HLTsamen wordt de directie 
HLTsamen de opdracht gegeven de invulling van de functie van MVI coördinator  
en de integratie van deze functie binnen de organisatie te bewerkstelligen.  
Het bestuur HLTsamen wordt vanwege hun bevoegdheid gevraagd goedkeuring 
te geven op het voorstel een MVI coördinator aan te stellen en een 
managementinformatiesysteem aan te schaffen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-030463 - 66531 

Onderwerp Nota Verbonden partijen 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de concept Nota "Verbonden Partijen 2018" zoals die als 
bijlage bij dit voorstel is opgenomen; 
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen:  
    a. de Nota Verbonden Partijen 2018  vast te stellen als beleidskader voor 
versterking van de grip op verbonden partijen; 
    b. de raad kennis te laten nemen van het format “Governanceregime 
verbonden partijen 2018” 
    c. de nadere invulling en uitwerking van het Governanceregime verbonden 
partijen 2018 ter hand te nemen in de volgende bestuursperiode;    
    d. de nieuwe gemeenteraad als aanbeveling mee te geven om prioriteiten te 
stellen en keuzes te maken voor wat betreft de eerst op te pakken verbonden 
partijen waarop het 
        governanceregime wordt ingeregeld en dat het daarbij gelet op het belang 
en de impact voor de hand ligt dat gekozen wordt voor: 
         - Holland Rijnland 
         - ISD 
         - KDB (Maregroep) en 
         - HLTsamen 
  

Samenvatting Met dit voorstel wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad een beleidskader voorgelegd op basis waarvan de grip op 
verbonden partijen door de gemeenteraad kan worden versterkt. Het aan de 
gemeenteraad voor te leggen voorstel bestaat uit twee onderdelen, de "Nota 
Verbonden partijen 2018" (het beleidskader) en het document 
"governanceregime verbonden partijen 2018" (de praktische invulling en 
toepassing van het beleidskader / de inrichting van de governance per 
verbonden partij). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-017333 - 67640 

Onderwerp Evaluatie Stichting Lisse Marketing 2014 - 2018 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De door Stichting Lisse Marketing aangeboden evaluatie van de 
uitvoering van de afspraken in het 'Convenant voor bepaalde duur 
inzake financiering activiteiten Stichting Lisse Marketing' voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. Vast te stellen dat de afspraken tussen de gemeente Lisse en Stichting 
Lisse Marketing, vastgelegd in het 'Convenant voor bepaalde duur 
inzake financiering activiteiten Stichting Lisse Marketing', middels de 
eerder door Stichting Lisse Marketing opgestelde 'Strategie 2014 - 
2018' en de uitvoering hiervan zoals gerapporteerd in de 'Evaluatie 
Stichting Lisse Marketing', nageleefd zijn;    

3. Vast te stellen dat Stichting Lisse Marketing invulling geeft aan een 
deel van de strategische visie en doelstellingen van de gemeente Lisse 

4. Het principebesluit te nemen dat het wenselijk is dat Stichting Lisse 
Marketing ook na de huidige convenantsperiode invulling geeft aan 
een nader te bepalen deel van de strategische visie en doelstellingen 
van de gemeente Lisse 

5. Op basis van bovengenoemde in gesprek te treden met het bestuur 
van Stichting Lisse Marketing, met als doel  

1. het in overleg bepalen of en op welke punten het huidige 
convenant actualisering behoeft, 

2. te komen tot (al dan niet geactualiseerde) afspraken 
aangaande continuering van  uitvoering van de 
gemeentelijke doelstellingen als aan Stichting Lisse 
Marketing meegegeven voor de periode ná 2018 

3. te komen tot een nieuw convenant voor de periode ná 2018  

Samenvatting Stichting Lisse Marketing heeft als doel de gemeente Lisse te promoten en 
gastheerschapsactiviteiten richting bezoekers en recreanten uit te voeren. De 
stichting krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de gemeente Lisse. Deze 
is gekoppeld aan afspraken tussen gemeente en Stichting Lisse Marketing, welke 
vastgelegd zijn in een convenant voor bepaalde duur, namelijk de periode van 
2014 tot en met 2018. Aan dit convenant is een periodieke evaluatie gekoppeld, 
welke recent is uitgevoerd. Op basis van de evaluatie kan gesteld worden 
dat Stichting Lisse Marketing invulling heeft gegeven aan gemaakte afspraken en 
gestelde doelen zijn bereikt. Voorgesteld wordt om de aangeboden 
evaluatie positief te beoordelen en als basis te laten dienen voor gesprekken 
over continuering van het invullen van te bepalen doelstellingen, om deze bij 
overeenstemming vast te leggen in een convenant voor de periode ná de huidige 
convenantsperiode.  

Besluit Aangehouden 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-031985 - 69181 

Onderwerp Architectonische visie op geluidreducerende maatregelen van het 
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van ProRail. 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het maken van een zienswijze door middel van een 
stedenbouwkundige/architectonische visie (concept), op de door ProRail 
voorgenomen aanleg van geluidschermen op het NS-station in Voorhout. 

Samenvatting Door ProRail wordt voorgenomen de aanleg van een geluidscherm direct ten 
noorden van de spoorwegovergang op de Stationsweg in Lisse, ter hoogte van 
huisnummers 172 en 174. De geluidschermen zijn onderdeel van 
geluidreducerende maatregelen voor spoorverkeer uit het Meerjaren Programma 
Geluidsanering (MJPG) van ProRail. De gemeente mag eerst reageren op deze 
maatregelen. Op grond van dit MJPG zijn colleges bevoegd zienswijzen in te 
dienen op de voorgenomen maatregelen. Vóór 1 februari 2018 moet deze 
zienswijze worden ingediend. De gemeente maakt met het indienen haar 
zienswijze ten opzichte van de voorgenomen maatregelen bekend, zodat zij 
invloed kan uitoefenen op het veranderen van de ruimtelijke situatie op haar 
grondgebied. Hoewel de gemeente gelet op het maatschappelijk belang 
principieel niet tegen de komst van een geluidscherm is, dient zij met het oog op 
de ruimtelijke verandering en borging van de sociale veiligheid een zienswijze in. 
ProRail bekijkt de zienswijze van de gemeente en past zo nodig haar 
maatregelen aan. Dit zal in 2019 gebeuren. Op het uiteindelijke saneringsplan 
hebben belanghebbenden inspraak. 
Besloten wordt in te stemmen met een stedenbouwkundige/architectonische 
visie als zienswijze op geluidreducerende maatregelen die zullen worden 
genomen door ProRail, in het kader van het Meerjaren Programma 
Geluidsanering (MJPG).  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033016 - 71018 

Onderwerp Verslag ontmoeting mantelzorgers en raadsleden 



Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Bijgaand raadsmemo ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

Samenvatting Op 6 december 2017 vond een ontmoeting plaats tussen mantelzorgers en 
raadsleden. In kleine subgroepen van mantelzorgers en raadsleden zijn de 
volgende vragen besproken:  

1. Wanneer voelt u zich door ons serieus genomen? 
2. Wanneer voelt u zich serieus genomen door zorg- en 

welzijnsorganisaties? 
3. Wat kunnen wij doen zodat mantelzorgers hulp durven vragen? 
4. Moeten wij een campagne starten voor meer bekendheid over 

mantelzorgers en overbelasting? 

Met dit raadsmemo worden de raadsleden geïnformeerd over deze ontmoeting. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033269 - 71597 

Onderwerp Afwegingskader beleids- en beheerplannen Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen:  

1. De beleids- en beheerplannen en de daarin gestelde 
kwaliteitskaders vast te stellen, namelijk:  

1. Meerjarig Cyclisch 
Bomenbeheerplan 

2. Beleidsplan Wegen 2017-
2021 

3. Beleidsplan Civiele 
Kunstwerken 2018-2022 

4. Beleidsplan Openbare 
Verlichting 2018-2022 

5. Beleidsplan Oevers 2019-
2028 

6. Bagger beleids- en 
beheerplan Lisse 2013-2022 

7. Beleidsplan onderhoud 
Gebouwen overig 2017-2020 

2. Een voorziening voor wegen te vormen. 
3. De financiële consequenties van het afwegingskader te 

verwerken in de programmabegroting 2018 en 
meerjarenraming 2019-2021. 

Samenvatting In dit financieel afwegingskader worden de volgende beleidsplannen gewogen:  
  

 Meerjarig Cyclisch Bomenbeheerplan 
 Beleidsplan Wegen 2017-2021 
 Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2018-2022 
 Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022 
 Beleidsplan Oevers 2019-2028 
 Bagger beleids- en beheerplan Lisse 2013-2022 
 Beleidsplan onderhoud Gebouwen overig 2017-2020 
 Beheerplan sportpark ter Specke (in ontwikkeling) 

 
Als onderdeel van het traject beheer op orde was reeds een actualisatieactie van 
de beleids- en beheerplannen gestart. Daarbij is in juli 2015 een motie ingediend 
over het vormen van voorzieningen en het beleidsmatig en financieel 
onderbouwen van bestemmingsreserves. Met het financieel afwegingskader van 
de beleidsplannen geven wij inzicht in de financiën. Door ook de beleidsplannen 
van oevers en bomen op te stellen en mee te wegen in de financiële afweging is 
een compleet financieel beeld gesteld van de openbare ruimte. De begrotingen 
zoals bepaald in de verschillende beleidsplannen worden afgezet tegen de 
programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. Het beoogd effect 
hiervan is dat aangetoond wordt dat wij in control zijn. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031209 - 72083 



Onderwerp Respijtzorg met verblijf 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De kansen en mogelijkheden te onderzoeken van een pilot respijtzorg met 
verblijf zoals: 

    a. Respijtzorg aan huis in samenwerking met Welzijnskompas en bijvoorbeeld 

Fleur de Dag. 

    b. Respijtzorg met verblijf in bestaande instellingen waarvoor wij afspraken 

maken met onder meer de zorgaanbieders zoals Berkhout (Marente) en Rustoord 

(DSV). 

 

2. Op basis van de bevindingen van dat onderzoek een besluit te nemen over 

een uitgewerkt plan op te stellen met een voorstel voor de financiering 

 

3. De niet bestede middelen (€ 20.000) voor het Mantelzorgcompliment 2017 te 

bestemmen voor de opstartkosten van respijtzorg met verblijf. 

  

  

Samenvatting Aan de commissie Maatschappij & Financiën heeft de wethouder een notitie over 
respijtzorg met verblijf toegezegd. Hierbij doen wij verslag van een eerste 
onderzoek naar de haalbaarheid van een respijthuis in Lisse en geven wij een 
aantal alternatieven.  
De voor- en nadelen van de verschillende opties afwegende komen wij tot het 
advies om te onderzoeken of wij een pilot kunnen starten met vormen van 
respijtzorg met verblijf zoals: 

1. Respijtzorg aan huis in samenwerking met Welzijnskompas en 
bijvoorbeeld Fleur de Dag.  

2. Respijtzorg met verblijf in bestaande instellingen waarvoor wij 
afspraken maken met zorgaanbieders zoals Berkhout (Marente) en 
Rustoord (DSV). 

Ontwikkelingen in de regio zullen wij nauwlettend volgen om te kunnen 

beoordelen of wij daarop kunnen aansluiten.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-033510 - 72152 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 16.01.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 16 januari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-006431 - 72800 

Onderwerp Notitie motie tennishal Ter Specke 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het bijgaande raadsmemo met notitie inventarisatie exploitatie mogelijkheden 
Tennishal Ter Specke ter bespreking te agenderen voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. 

Samenvatting Op 24 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Lisse een motie vreemd aan de 
orde van de dag over tennishal Ter Specke ingediend. De motie vraagt aandacht 
voor het exploitatietekort van tennishal Ter Specke. Ook vraagt deze om het 
inventariseren en in kaart brengen van verdere mogelijkheden voor de tennishal. 
Na inventarisatie kan dan een gewogen besluit worden genomen over de 
toekomst van de tennishal. Het raadsmemo met achterliggende notitie geeft 
biedt een overzicht van deze mogelijkheden, waarbij in volgorde van de 



ingebrachte punten de volgende vier punten worden voorgesteld: 
 
punt a) de verhuur van de tennishal aan LTC Lisse te verruimen van alleen de 
zomerperiode naar zowel de zomer- als winterperiode.  

punt b) haar medewerking te verlenen aan LTC Lisse om op eigen kosten te 
investeren in padelbanen en realisatie hiervan mogelijk te maken.  

punt c) af te zien van het verwijderen van de overkapping te verwijderen dan 
wel de vijf banen aan het arsenaal buitenbanen toe te voegen.  

 punt d) De mogelijkheid onderzoeken of vanaf 2020 het eigendom van de 
tennishal inclusief exploitatie kan worden overgedragen aan LTC Lisse 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


