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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-046506 - 148638 

Onderwerp Verlenen eenmalige subsidie 2019 De Zwarte Tulp 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In 2019 eenmalig een subsidie van € 10.000 te verlenen aan de 
stichting museum De Zwarte Tulp. 

2. In de 1e Tussentijdse Rapportage 2019 de raad voorstellen dit bedrag 
te dekken door een verlaging van de raming onvoorzien. 

Samenvatting De stichting museum De Zwarte Tulp heeft een subsidieaanvraag ingediend van 
jaarlijks € 50.000 voor de periode 2019-2023 voor voortzetting van de 
professionalisering van het museum. De gemeente Lisse staat voor een 
bezuinigingstaakstelling. Om de stichting enigszins tegemoet te komen, wordt 
nog eenmaal in 2019 een subsidie van € 10.000 verleend voor verdere 
professionalisering van het museum. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063269 - 150217 

Onderwerp Aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 
De verordening tot wijziging van de verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2018 met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 vast te stellen. 

Samenvatting Bij AMvB wordt met ingang van 1 januari 2019 het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 
gewijzigd waardoor de eigen bijdrage inkomens- en vermogensonafhankelijk is 
en vastgesteld is op maximaal € 17,50 per periode bijdrage van vier weken. 
Deze maatregel geldt niet voor beschermd wonen; deze bijdrage blijft inkomens- 
en vermogensafhankelijk. De kosten van deze maatregel bedragen voor de ISD 
naar schatting € 699.000, hiervan wordt naar verwachting maximaal € 500.000 
gecompenseerd uit het Gemeentefonds. Daarnaast wil het Dagelijks Bestuur van 
de ISD nadenken over de mogelijkheden om de stijging van de kosten te 
beperken door bijvoorbeeld strenger te zijn aan de poort en een onderzoek te 
doen naar algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen.  
 
De aanlevering aan het CAK en de oplegging en inning door het CAK wijzigt in 
2019 niet. De maatregel heeft tot gevolg dat de Verordening, het 
Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels wijzigen.  
 
De AMvB treeft in werking op 1 januari 2019 (voor de Wlz) voor de Wmo, 
behalve voor beschermd wonen, is de inwerkingtreding 31 december 2018 
omdat dat de ingangsdatum is van de eerste bijdrageperiode van de reeks van 
13 bijdrageperioden van het jaar 2019. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-065712 - 156349 

Onderwerp Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten 2019 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De subsidieregeling maatschappelijke activiteiten Lisse 2019 vast te stellen. 

Samenvatting Ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Lisse 2017 kan worden 
vastgesteld voor welke beleidsterreinen subsidies verstrekt worden. De 
subsidieregeling maatschappelijke activiteiten 2019 is de inhoudelijke grondslag 
voor de te verlenen subsidies in 2019. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064757 - 156793 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over compensatie/kwijtschelding OZB 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de 
compensatie/kwijtschelding OZB. 

Samenvatting Het college van b&w heeft de schriftelijke vragen beantwoord over de 
compensatie/kwijtschelding OZB voor algemeen nut beogende instellingen 
(ANBI) of sociaal belang behartigende instelling (SBBI). In de beantwoording 
geeft het college aan dat zij positief staat tegenover het idee om de sportclubs, 
scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorpshuizen en andere ANBI of 
SBBI te compenseren voor de hogere OZB. Echter moet dit worden bezien in 
relatie tot de Algemene subsidieverordening waarbij de financiële gevolgen 
worden bezien in het totaal van de financiële positie van de gemeente. 
Daarnaast wil het college de regelgeving voor de Verordening onroerende-
zaakbelastingen afwachten omdat er nogal wat onduidelijkheden zijn over de 
wijzigingen van de verordening. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065963 - 156826 

Onderwerp Zienswijze gemeenteraad Lisse voor Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
2019 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen een zienswijze uit te brengen op de concept 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 overeenkomstig bijgevoegd 
raadsvoorstel. 

Samenvatting Op 13 december 2018 zal het dagelijks bestuur van Holland Rijnland de concept 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrijgeven voor inspraak. Het 
opstellen van de huisvestingsverordening is een aan Holland Rijnland 
overgedragen taak. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland biedt de 
gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065999 - 156982 

Onderwerp Presentatie om te komen tot een procesvoorstel Omgevingsvisie Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel "presentatie om te komen 
tot een procesvoorstel Omgevingsvisie Lisse, fase 1 

Samenvatting Met bijgaande notitie en presentatie voor de 1e fase geven we onderwerpen en 
enige duiding aan, zodat de gemeenteraad vooraf keuzes kan maken voor het 



opstellen van de Omgevingsvisie en de participatie. Vooraf een heldere 
afbakening, taakverdeling, beleidsruimte en verwachtingenmanagement is van 
groot belang voor een goede stroomlijning van het proces. 
We willen hiermee bij de gemeenteraad de komende maanden ophalen wat de 
raad belangrijk vindt om samen met het college en de gemeenschap een 
omgevingsvisie vorm te geven. Het is zowel voor de raad als het college een 
ontdekkingstocht. De raad is hiermee zelf de ‘denktank’ om vooraf samen met 
het college richting en focus te bepalen. 
We doen dit in twee fasen. 
De rol van de raad en college verdienen bij ieder onderdeel bijzondere aandacht. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066014 - 157071 

Onderwerp Integrale Toegang 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Eén integrale toegang voor het sociaal domein te realiseren voor alle 
inwoners (0 - 100+).  

2. Uitvoering te geven aan de vier adviezen van het rapport Advies 
Project Integrale Toegang. 

3. Te kiezen voor scenario 3 van het Advies Project Integrale Toegang. 
4. Te onderzoeken of scenario 2 als tussenstap noodzakelijk is.   
5. Een externe kwartiermaker aan te laten stellen voor het ontwikkelen 

van een implementatieplan en om de implementatie van de integrale 
toegang te begeleiden. Per gemeente komen de kosten neer op € 
41.500,- voor 2019 en € 41.500,- voor 2020.  

6. De raadscommissie te informeren door middel van een presentatie 
(zie agenderingsvoorstel).  

Samenvatting In november van dit jaar hebben de wethouders sociaal domein van de B5 
gemeenten het advies Project Integrale Toegang besproken. Unaniem is de 
voorkeur uitgesproken voor een integrale toegang van 0 – 100+. De gemeenten 
willen investeren in een brede lokale samenwerking met alle partners en de 
toegang tot zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij de inwoner 
organiseren. Daarbij worden processen versimpelt en versnelt. Unaniem is de 
voorkeur uitgesproken voor scenario 3 van het advies, om invulling te geven aan 
het mandaat voor het beoordelen en toekennen van WMO-voorzieningen. Een 
aantal gemeenten willen een tussenstap inlassen (via scenario 2 naar 3). 
Daarnaast wil een aantal gemeenten zich beraden over de betrokkenheid van 
het Servicepunt Werk SPW) bij de integrale toegang. Gemeente Lisse is daar één 
van. Deze punten worden meegenomen in het implementatieplan.  
 
Scenario 2: Alle medewerkers van het lokale team voeren een brede 
vraagverheldering uit. ISD medewerkers maken deel uit van het lokale team 
met hun bevoegdheid voor de beoordeling en toekenning van Wmo-
voorzieningen, schuldhulpverlening en Participatiewet. 
Scenario 3: Het mandaat voor toekennen en beoordelen van voorzieningen 
wordt belegd bij alle leden van het lokale team. 
 
  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 158020 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 12 december 2018 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen zoals verwoord in bijlage 1 over het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij op 12 december 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
  

Samenvatting Op 12 december 2018 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 
Holland Rijnland plaats. In bijlage 1 staan de ambtelijke adviezen over de 
punten op de agenda, u wordt geadviseerd hiermee in te stemmen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-066505 - 158505 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 4 december 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 4 december 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


