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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-19-082802 - 202751 

Onderwerp Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan 2019 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegde raadsbrief inzake stand van zaken Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
2019 vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Bij het vaststellen van het IHP Lisse 2016-2019 is afgesproken dat jaarlijks een 
stand van zaken notitie aangeboden wordt aan de gemeenteraad. In de brief 
wordt gerapporteerd over de uitvoering van het IHP, spreiding en prognoses en 
worden actuele ontwikkelingen toegelicht. Dit is de laatste stand van zaken 
notitie van dit IHP. Eind 2019 wordt het nieuwe IHP voor de periode 2020-2023 
ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083061 - 205118 

Onderwerp Maatschappelijke Zorg Werkplan Investeringsfonds 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het werkplan 'Omzien naar elkaar Duin - en Bollenstreek' vast te stellen. 
2. Een beroep te doen op het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg voor het 
werkplan Duin- en Bollenstreek 'Omzien naar Elkaar'. 
3. Kennis te nemen van het overzicht 'Huisvestingsopgave Maatschappelijke 
Zorg Duin- en Bollenstreek. 
4. Kennis te nemen van de notitie 'Opvangplekken voor dak- en thuislozen in de 
Duin- en Bollenstreek'. 

Samenvatting Het werkplan is een verzameling projecten die allen als doel hebben om de sub 
regio Duin- en Bollenstreek voor te bereiden op de transitie en transformatie van 
de maatschappelijke zorg door de instroom te beperken en de uitstroom 
te bevorderen uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Door het 
werkplan vast te stellen kan er een beroep gedaan worden op het 
investeringsfonds Maatschappelijke Zorg, dat is ingesteld door gemeente Leiden. 
 
De twee notities geven inzicht in de opgave en aanpak van een gedeelte van de 
Maatschappelijke Zorg. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-084448 - 207179 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 3 juni 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst d.d. 3 juni 2019 vast te stellen. 



besluit 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-084448 - 207229 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 28 mei 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 28 mei 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-084448 - 207394 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 6 juni 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 6 juni 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


