BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

11 februari 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr.
J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B.
Marinussen, secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-19-107971 - 262530
Strategisch Kader Jeugdhulp 2021-2025
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. In te stemmen met het Strategisch Kader inkoop jeugdhulp 2021-2025 en;
2. Voor te leggen aan de Raad ter vaststelling.
Voor de periode 2021-2024 gaat de gemeente in regionaal verband (HollandRijnland) opnieuw de Jeugdhulp inkopen. Voor de beleidsmatige kaders van deze
inkoop is de Raad verantwoordelijk. In Holland-Rijnland-verband zijn deze
kaders voor inkoop voorbereid en deze worden nu ter vaststelling voorgelegd
aan de Raad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-112481 - 274828
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-112778 - 273208
Jaarplannen 2020
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Financien
1. Kennis te nemen van het concernplan, de domeinplannen en werkplannen
2020
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de plannen, met daarin
aangegeven de (mogelijke) knelpunten per domein en de 1:1:2 verdeling
Met deze plannen geven wij inzicht in speerpunten en de bijbehorende de
activiteiten van HLTsamen voor het komende jaar. In de werkplannen zijn de
activiteiten die benoemd zijn in de begroting van de gemeente en de uitkomsten
van de gesprekken met de portefeuillehouders opgenomen. Met de werkwijze
van de ontwikkel- en werkplannen is het mogelijk om tijdig bij te sturen. Het
afstemmen van de prioriteiten voor 2020 zal structureel plaats gaan vinden het
komende jaar, het college mag verwachten dat we bij nieuwe opdrachten het
gesprek voeren over prioritering.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-108763 - 264029
Aansluiting bij het Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams (LSI)
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Bij de voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams een aanvraag in
te dienen tot toetreding tot de Samenwerkingsovereenkomst voor
Interventieteams 2017 (de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel i.i.,
sub bb, van het Besluit SUWI)

Samenvatting

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een overheid brede
verantwoordelijkheid. De gemeente werkt daarbij nauw samen met veel
partners en om dat mogelijk te maken is het delen van informatie essentieel.
Hiervoor worden samenwerkingsconvenanten afgesloten. De georganiseerde
misdaad weet ook haar weg te vinden op het gebied van het sociaal domein. Om
die reden hebben ketenpartners (Politie, OM, Belastingdienst, UWV, ISZW,
AVIM, IND) in dit domein de handen ineen geslagen en zijn, op basis van het
“Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams (LSI)” multidisciplinair
aan de slag gegaan. Vanuit het programmaplan Ondermijning, zoals deze door
de gemeenteraad is vastgesteld wordt door het team Openbare
Orde/Ondermijning van HLTsamen voorbereidingen getroffen voor een aantal
integrale projecten in de gemeente Lisse, waarin samenwerking met de
ketenpartners op basis van het LSI-convenant noodzakelijk en wenselijk is.
Daarnaast is het voor de gemeente van belang om in de toekomst de
samenwerking met deze ketenpartners geborgd te zien. In het kader van de
multidisciplinaire aanpak van ondermijning, met name op het gebied van het
sociale domein, is het, in het kader van een goede informatie-uitwisseling en
integrale samenwerking, essentieel dat de gemeente Lisse zich aansluit bij het
“Landelijke Samenwerkingsconvenant Interventieteams (LSI)”

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

