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Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-074480 - 179385
Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
De raad voor te stellen:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de
raad instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde
begroting HLTsamen 2019-2022 volgens bijgevoegde brief.
2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2019 ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat 2019.
Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de
begrotingswijziging in de geactualiseerde begroting 2019-2022 HLTsamen
voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Voor de geactualiseerde begroting is een voorstel opgesteld dat aan de raad
wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-076377 - 184213
Zienswijze op voorgenomen juridische fusie tussen Woonstichting Stek en
Woonstichting Vooruitgang per 1 juli 2019
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van 1. De zienswijze vast te stellen conform bijgaande brieven aan Woonstichting
burgemeester en wethouders Stek en Woonstichting Vooruitgang.
besluit
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de zienswijze op de fusie vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

Het college geeft een positieve zienswijze op de voorgenomen fusie tussen
Woonstichting Stek en Woonstichting Vooruitgang per 1 juli 2019. Vooruitgang is
in haar huidige omvang en organisatorische context onvoldoende
toekomstbestendig. Er zou op korte termijn veel inzet nodig zijn om de
organisatie te versterken. Daarnaast onderschrijft de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) de keuze tot deze fusie en kan het verscherpt toezicht
van de Aw door deze fusie worden opgeheven. Er blijft sprake van een financieel
gezonde rechtspersoon. De fusie zorgt voor bedrijfslastenbesparingen door
schaalvoordelen en het samenvoegen van een aantal processen en
organisatieonderdelen. Alleen het echt noodzakelijke wordt nu aangepast.
Openingstijden en klantcontacten blijven hetzelfde. Vooruitgang wordt 'vestiging
Vooruitgang' van Stek. De beoogde fusie is de eerste stap in een groter
fusieproces. In de 2e helft van het jaar vragen de fusieorganisatie StekVooruitgang en de Noordwijkse Woonstichting de gemeentelijke zienswijze op
hun voornemen tot fusie ingaande 1 januari 2020.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-076834 - 188111
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van 1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
burgemeester en wethouders voorgesteld wordt om:
besluit
- kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Hollands Midden 2020-2023;
- kennis te nemen van de Kadernotitie Regionaal Beleidsplan 2020-2023;
- in te stemmen met het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Hollands Midden 2020-2023;
- het bestuur van de veiligheidsregio via bijgesloten brief te verzoeken :
zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten
op de vier voorgestelde onderwerpen: (1) klimaatadaptatie, (2)
energietransitie, (3) continuïteit en (4) cybercrime, en,
de in onze eigen gemeente van toepassing zijnde lokale
aandachtspunten uit het concept Regionaal Risicoprofiel: verstoringen
van de openbare orde (waaronder bij evenementen), wegvervoer - en
spoorwegvervoerincidenten, complexe branden en overstromingen
mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan 20202023.
Samenvatting

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de
veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met
het concept risicoprofiel en daarnaast vanuit onze eigen gemeente de lokale
wensen en aandachtspunten kenbaar te maken zodat deze mee worden
genomen in het nog op te stellen regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio.
Uit het nieuwe concept risicoprofiel komen vier thema's naar voren die een plek
krijgen in het nieuwe beleidsplan: klimaatadaptatie, energietransitie,
continuïteit en cybersecurity. De inspanningen op deze thema's worden nader
uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan. De overige ontwikkelingen op de
taakvelden van de veiligheidsregio zijn bondig toegelicht in de kadernotitie.
Hierin komt naar voren dat integraliteit op het gebied van risicomanagement,
het versterken van de informatiepositie, bredere inzetbaarheid en het
versterken van de verbinding tussen gemeenten en de veiligheidsregio centraal
staat.
Aandachtspunten voor Lisse
Lisse is voor een klein gedeelte gelegen tussen de A44 en diverse provinciale
wegen. Verkeersincidenten op wegen gaan veelal gepaard met grootschalige
overlast voor weggebruikers en inwoners. Daarnaast vinden er jaarlijks grote
evenementen, waaronder Bloemencorso plaats. Dit kan tot een verhoogd risico
leiden op verstoringen van de openbare orde. Verder is er in de regio en in Lisse
een ontwikkeling zichtbaar betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten en
wonen ouderen en minder zelfredzame personen langer zelfstandig waardoor
ook het risico op complexe branden in onze gemeente een aandachtspunt is. Tot
slot ligt Lisse binnen Dijkring 14 waardoor ook het risico van overstroming is
meegenomen. De kans hierop is onwaarschijnlijk, echter is de impact hiervan
catastrofaal.
Risico’s als een ziektegolf, uitval van de energievoorziening, telecommunicatie
en een bedreiging van de volksgezondheid kunnen in elke gemeente of zelfs in
elk deel van Nederland voorkomen. Dus ook in Lisse. Niet alle risico's kennen
dezelfde impact en waarschijnlijkheid. Het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk
dat zich een aardbeving voordoet in de regio, maar des te waarschijnlijker dat
er een incident tijdens een evenement plaatsvindt.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-068794 - 188593
Teruglevering Achterweg 3, oude pand Josephschool
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC

Het College van De 'verklaring buitengebruikstelling' vast te stellen en daarmee akkoord te gaan
burgemeester en wethouders met de overdracht van het schoolgebouw St. Josephschool, Achterweg 3 te
besluit
Lisse, aan de gemeente.
Samenvatting

Sinds januari 2019 is de St. Josephschool in Lisse gevestigd in een nieuw
schoolgebouw aan de Achterweg 7-7a. Het vrijgekomen gebouw aan de
Achterweg 3 is hiermee niet langer voor onderwijs nodig. Artikel 110 van de Wet
op het Primair onderwijs bepaalt at 'indien een bevoegd gezag een
schoolgebouw ophoudt voor de school te gebruiken, het bevoegd gezag en de
gemeente hiervan in een gezamenlijke akte kunnen doen blijken, zodat de
juridische eigendom van dit registergoed bij de gemeente komt te berusten.
Voorgesteld wordt bijgaande akte vast te stellen en daarmee akkoord te gaan
met de overdracht van het schoolgebouw aan Achterweg 3, aan de gemeente.

Besluit

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

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075988 - 188741
Raadsbrief politie teamgrenzen en huisvesting
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de ontwikkelingen van de politie
teamgrenzen en huisvesting in de Duin- en Bollenstreek vast te stellen.
Met de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen
van de politie teamgrenzen en huisvesting. De ontwikkelingen hebben voor de
inwoners van Lisse geen gevolgen voor een goede bereikbaarheid van de politie.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078675 - 190652
Zienswijze Lisse jaarrekening 2018 HLTsamen
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
De raad voor te stellen:
1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de
raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018
volgens bijgevoegde brief.
Conform het bepaalde in de GR werkorganisatie HLTsamen wordt de
(voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018 voorgelegd voor zienswijzen aan de
raden van de deelnemende gemeenten. Voor de (voorlopige) jaarrekening 2018
is een voorstel opgesteld dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de
zienswijze is verwoord.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-079056 - 191642
Openbare besluitenlijst 9 april 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst d.d. 9 april 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Z-19-069225 - 169837
Uitvoering beheer buitenruimte en afvalbeheer
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. Op basis van de uitgewerkte kansrijke keuzes op het gebied van het beheer
van de buitenruimte en afvalbeheer (collegebesluit d.d. 13 maart 2018):
Het per 1 juli 2019 (gefaseerd) in eigen beheer nemen van de taken in
het beheer van de buitenruimte met uitzondering van de
afvalbeheertaken, de machinale reiniging van verharding en de 1e en
2e routes gladheidbestrijding zoals blijkt uit het bijgaande overzicht
'Indeling taaksoorten en uitvoeringskeuzes', waarbij de volledige
overdracht van deze taken van Meerlanden naar HLTsamen uiterlijk op
1 januari 2021 is gerealiseerd; en
Het instellen van een uitvoerende (buiten)dienst vanuit HLTsamen ten
behoeve van het in eigen beheer uitvoeren van bepaalde
taken (servicegerichte taken, meldingen en calamiteiten) zoals blijkt
uit het bijgaande overzicht 'Indeling taaksoorten en
uitvoeringskeuzes'.
2. In de toelichting van de Kadernota 2020, Programmabegroting 2020 - 2023
en de Bestuursrapportage HLTsamen 2020 wordt de overheveling van taken
naar HLTsamen verder uitgewerkt en toegelicht.
3. De kosten van eenmalige en tijdelijke verlenging van de dienstverlening door
De Meerlanden in 2019 voor 37.500 verwerken in de 1e Tussenrapportage en in
2020 voor 75.000 verwerken in de Kadernota/Programmabegroting 2020 2023.

Samenvatting

Besluit

Momenteel verzorgt Meerlanden het dagelijks beheer van de buitenruimte en het
afvalbeheer voor de gemeente Lisse. Op 1 juli 2019 loopt de afgesloten
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met bijbehorende (deel)bestekken tussen
de gemeente Lisse en Meerlanden af. Diverse ontwikkelingen in relatie tot
Meerlanden, de ambtelijke samenvoeging en de verdergaande veranderingen
in de samenleving en wetgeving gaven aanleiding tot een heroriëntatie op de
uitbestede taken aan Meerlanden passend bij het gewenste beleid en
toekomstbeeld. Hiertoe heeft de gemeente Lisse HLTsamen gevraagd te
adviseren over toekomstgerichte keuzes voor de uitvoering passend bij het
gewenste beleid en toekomstbeeld. Op basis van dit onderzoek heeft het college
vorig jaar richtinggevende keuzes vastgesteld voor nadere uitwerking. Deze
uitwerking ziet toe op taken die met Meerlanden en/of de markt
worden uitgevoerd en taken die in eigen beheer worden uitgevoerd door de
Werkorganisatie HLTsamen. Met de uitkomsten van de nadere uitwerking leggen
wij nu een definitief advies voor aan uw college over de taken die, uiterlijk per 1
januari 2021 of zoveel eerder zoals blijkt uit een nader op te stellen
faseringsplan, in eigen beheer worden uitgevoerd door HLTsamen, gedeeltelijk in
combinatie met een uitvoerende (buiten)dienst. Daarnaast wordt uw college
geadviseerd de financiële gevolgen van de implementatie van het besluit te
verwerken bij de Kadernota, de 1ste tussentijdse rapportage en
de Bestuursrapportage HLTsamen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

