
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 27 september 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. Prins, secretaris;Mevr. R. Austie, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-268812 - 578578 

Onderwerp Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt 
met de begrotingswijziging 2022-II van de ISD Bollenstreek. 
2. De begrotingswijziging 2022-II vast te stellen. 

Samenvatting De halfjaarcijfers 2022 van de ISD Bollenstreek zijn de reden om de begroting 
ISD Bollenstreek 2022 aan te passen. Een deel van de begrotingswijziging heeft 
te maken met nieuwe taken. Dit zijn de energietoeslag en het leefgeld voor 
Oekraïners. Voor deze taken ontvangt de gemeente nog geld van het Rijk. 
Daarmee kosten deze regelingen de gemeente geen extra geld. Ook is er een 
stijging van de loonkostensubsidie. Hiervoor ontvangt de gemeente ook geld van 
het Rijk. Dit wordt bij de jaarrekening verwerkt. 
 
Het Rijk heeft het verwachte BUIG budget naar beneden bijgesteld. Dit valt 
buiten de begroting van de ISD Bollenstreek. We verwerken dit nadeel in deze 
begrotingswijziging. Ondanks deze verlaging dekt het BUIG budget nog steeds 
de kosten van de bijstandsuitkeringen. 
 
Het college heeft kennis genomen van de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 
2022-II. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om als 
zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de 
begrotingswijziging 2022-II. En ook de begrotingswijziging 2022-II vast te 
stellen. Op 13 december 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de ISD 
Bollenstreek over de begrotingswijziging. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256110 - 558228 

Onderwerp Programmabegroting 2023-2026 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023-2026 Lisse. 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om:  

1. de Programmabegroting 2023 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026 zoals 

opgenomen in de financiële begroting. 
3. De voorgenomen investeringen voor het jaar 2023 en de hieraan 

verbonden meerjarige budgetten voor afschrijvingen vast te stellen. 

Samenvatting Het college van Lisse presenteert de begroting voor de jaren 2023-2026. De 
programmabegroting 2023 is het instrument van de raad om de kaderstellende 
en toezichthoudende taak te kunnen vervullen. 
De Programmabegroting 2023-2026 is de eerste van de drie producten die 
samen straks de gewijzigde begroting voor 2023-2026 gaan vormen. In deze 
begroting zijn meegenomen de gevolgen van de Kadernota 2023-2026, de 
uitkomsten van de Meicirculaire 2022 en autonome ontwikkelingen. Via de 1e 



Begrotingswijziging 2023 wordt het raadsakkoord van Lisse financieel vertaald in 
de begroting en met de voorstellen uit de 2e Begrotingswijziging 2023 wordt de 
begroting 2023 structureel in evenwicht gebracht om te voldoen aan het 
wettelijk kader voor financieel toezicht. 
Het zijn financieel onzekere en roerige tijden. De uitgaven waar we voor komen 
te staan, zijn moeilijk te voorspellen en we weten ook niet in hoeverre we 
gecompenseerd worden door het Rijk. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-273080 - 581468 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 20 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 20 september 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272970 - 581232 

Onderwerp Governance uitvoeringsagenda economische agenda 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 van Bureau Buiten, versie 1.3. 
2. In te stemmen met de door Bureau Buiten voorgestelde nieuwe 
organisatiestructuur voor een stichting Economic Board. 
  

Samenvatting Het door Bureau Buiten opgestelde advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 beschrijft de doelen die door de vijf 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek zijn gesteld voor de regionale opgaven 
en vraagstukken. Dit Uitvoeringsprogramma 2023-2026 richt zich inhoudelijk 
op: 1. De topprioriteiten ‘actualisatie Greenport en gezamenlijke keuzes 
hernieuwbare energiebronnen’, ‘Ontwikkelen van een Regiobrand’ en ‘Verbinden 
kennisintensieve sectoren’ uit de uitvoeringsagenda van de 5 gemeenten; 2. De 
drie onderscheidende economische pijlers van de regio: Greenport, 
Kennisintensieve economie en Toerisme; 3. Opgaven waar een triple helix 
organisatie, gericht op innovatie, van grote meerwaarde is.  
 
Het college heeft besloten om kennis te nemen van het advies 
Uitvoeringsprogramma en Organisatie economie Duin- en Bollenstreek 2023-
2026 van Bureau Buiten, versie 1.3. en in te stemmen met de door Bureau 
Buiten voorgestelde nieuwe organisatiestructuur voor een stichting Economic 
Board. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247751 - 578127 

Onderwerp Afstemmingsverordening Pw, IOAW/IOAZ 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt 
om: 
1. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 
2022 vast te stellen. 

Samenvatting In de afstemmingsverordening wordt beschreven wat de consequenties zijn van 
het niet nakomen van verplichtingen door mensen die een uitkering ontvangen 
op grond van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ). Er zijn twee redenen waarom de afstemmingsverordening 
aanpassing nodig heeft: een nieuw artikel in de participatiewet en rechtspraak 



t.a.v. de participatiewet. Op 1 januari 2022 is er een nieuw artikel aan de 
Participatiewet toegevoegd, artikel 56a, dat zorgt voor het beheer van financiën 
van inburgeringsplichtigen. Dit artikel moet gehandhaafd kunnen worden, 
daarom is een nieuw artikel toegevoegd aan de verordening. Daarnaast is op 
grond van jurisprudentie differentiatie van geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
niet meer toegestaan.  De verordening is op die punten gewijzigd. Ook is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt de afstemmingsverordening te evalueren, maar 
daar zijn geen voorgestelde aanpassingen uit voortgekomen.  
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om de 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2022 
vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-263077 - 563818 

Onderwerp (L) Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten 
weten dat de raad instemt met het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 
maar hierbij de volgende kanttekeningen te plaatsen over:  

 de financiële impact, 
 economie, 
 groen en blauw, 
 de relatie/dwarsverbanden met de uitvoeringsagenda Duin- en 

Bollenstreek en de 
 regionale samenwerking en het Lissese raadsakkoord “Samen voor 

Lisse” 

volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft in overleg met haar Algemeen 
en Dagelijks Bestuur en de colleges van burgemeesters en wethouders van 
dertien gemeenten een werkprogramma "Holland Rijnland 2022-2026" 
opgesteld. De Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en 
de Regionale Energiestrategie zijn de basis voor dat werkprogramma geweest. 
Het werkprogramma introduceert onder andere een gebiedsgerichte aanpak. 
Daarnaast wordt de samenwerking voortgezet op uitvoeringstaken als de 
regiotaxi, de urgentiecommissie Woonruimteverdeling én het Regionaal Bureau 
Leerrecht. Verder blijven de gemeenten gezamenlijk optrekken bij het 
formuleren van een kantoren- en bedrijventerreinenstrategie en de 
woonagenda. Ook voert Holland Rijnland verkenningen uit op het terrein van 
transport over water en mobiliteitshubs. 
  
De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op dit werkprogramma. 
Besluitvorming over het werkprogramma vindt plaats in de vergadering van het 
algemeen bestuur van Holland Rijnland op 21 december 2022. Het college van 
Lisse heeft besloten om, aan de raad voor te stellen in te stemmen met het 
werkprogramma van Holland Rijnland 2022-2026 met als kanttekening onder 
andere extra aandacht te vragen voor de financiële situatie, de relatie en 
dwarsverbanden met de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


