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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-283973 - 602607 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 29 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 29 november 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-282843 - 599079 

Onderwerp Opdracht 'Uitvoering maatschappelijke zorg' ISD 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor: 
1.    In te stemmen met de opdracht verstrekking ‘Uitvoering Maatschappelijke 
zorg’ aan de ISD Bollenstreek. 
2.    Mandaat te verlenen aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering en 
financiering van de opdracht genoemd onder beslispunt 1. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 gaan de gemeenten in Holland Rijnland zelf de 
Wmo-taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke zorg. Met andere 
woorden, de maatschappelijke zorg wordt verder gedecentraliseerd. Met deze 
verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, 
dichterbij en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale 
hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften 
waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, 
blijven de gemeenten samenwerken in regio Holland Rijnland. 
 
Het College van B&W geeft een opdracht aan de ISD Bollenstreek voor de 
uitvoering van maatschappelijke zorg. Die opdracht bestaat bijvoorbeeld uit het 
organiseren van de toegang tot voorzieningen. Het college verstrekt verder een 
mandaat aan de ISD Bollenstreek voor de uitvoering en financiering van deze 
ondersteuning. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280242 - 594087 

Onderwerp Prestatieafspraken 2023 Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2023 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J.A.C. Langeveld voor het 



ondertekenen van de prestatieafspraken. 
 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
 
4. De raadsbrief vast te stellen en de prestatieafspraken na ondertekening ter 
kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting In de Meerjarige prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie 
en de woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij de komende jaren 
zullen leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. Deze afspraken zijn tot 
stand gekomen na uitvoerig overleg tussen Woonstichting Stek, 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en de gemeente. De 
prestatieafspraken 2023 worden 12 december 2022 ondertekend.  
 
In de prestatieafspraken 2023 zijn specifieke afspraken voor 2023 opgenomen 
tussen Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en de gemeenten. De 
afspraken zijn onderverdeeld in zes thema's, waarbij voor elk thema eerst de 
ambities en kaderafspraken tot en met 2025 zijn vastgelegd. Vervolgens worden 
de concrete uitvoeringsafspraken voor 2023 benoemd. Het college heeft 
besloten om de prestatieafspraken 2023 aan te gaan met Stek en 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en deze na ondertekening ter 
kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
 
Volmacht wordt verleend aan portefeuillehouder J.A.C. Langeveld. De raadsbrief 
is vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


