LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN LISSE

Status

24 september 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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;
Mevr. M. Pippel, plv secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-069225 - 227698
Beëindiging DVO Meerlanden
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden tegen 1 januari
2020, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, op
te zeggen voor de taken die de gemeente conform het collegebesluit
van 16 april in eigen beheer wil terugnemen.
2. Dit besluit en de feitelijke opzegging uiterlijk op 30 september aan
Meerlanden te communiceren zodat de dienstverleningsovereenkomst
voor deze taken per 1 januari 2020 is beëindigd.

Samenvatting

Op 16 april heeft uw college besloten om een aantal taken in het beheer van de
openbare ruimte (o.a. op het gebied van groen, wegen, riolering en meldingen)
per 1 juli 2019 (gefaseerd) over te nemen van Meerlanden waarbij de volledige
overdracht uiterlijk op 1 januari 2021 gerealiseerd is. Voor de uitwerking van dit
besluit zijn vertegenwoordigers van Meerlanden en Lisse in overleg gegaan over
de wijze waarop de overdracht plaatsvindt, en tegen welke voorwaarden de
dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussentijds wordt verlengd. Tijdens deze
uitwerking is door beide partijen geconstateerd dat er op ten minste twee
fundamentele onderdelen verschil van inzicht is over de invulling van de
afspraken. Hierdoor kan geen overeenstemming worden bereikt over de
verlenging. Voor een zorgvuldige overdracht van deze taken naar de gemeente,
adviseren wij uw college om de dienstverleningsovereenkomst voor deze taken
uiterlijk per 30 september, met in achtneming van een opzegtermijn van drie
maanden, op te zeggen en deze taken per 1 januari 2020 in eigen beheer vanuit
HLTsamen uit te voeren.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-092970 - 232727
Wet verplichte ggz
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De gemeentelijke taken van de Wet verplichte ggz (Wvggz) (het melden, het
uitvoeren van een verkennend onderzoek, het aanvragen van een
zorgmachtiging, het terugkoppelen aan melder, het horen en aanvullend hierop
het geven van advies) in 2020 te beleggen bij de RDOG, sector
Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis
2. De kosten voor deze door de RDOG uit te voeren werkzaamheden
middels een subsidie aan de RDOG van €14.861,00 te bekostigen
3. Het resterende Rijksbudget van €9.052,00 te begroten voor overige
kosten zoals de meerkosten van de ondersteunende applicatie Khonraad en
de gemeentelijke coördinerende taken Wvggz
4. De raadsbrief vast te stellen en hiermee de raad te informeren over de
Wet verplichte ggz en de voorgenomen bestemming van het Rijksbudget
voor de uitvoering van de Wvggz.

Samenvatting

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

Per 1 januari 2020 zal de Wet verplichte ggz worden ingevoerd. De gemeente
krijgt er onder deze nieuwe wet een aantal taken bij. Besloten is om deze
taken (melden, verkennend onderzoek, aanvraag indienen bij de Officier van
justitie, communicatie met melder, horen van betrokkene) in 2020 door de
RDOG HM te laten uitvoeren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074349 - 233085
Preventie Jeugd Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. Kennis te nemen van de notitie 'Preventie Jeugd Lisse';
2. Het raadsvoorstel met het volgende beslispunt aan de raad voor te leggen:

1. De conclusies te bevestigen en de aanbevelingen uit de notitie
'Preventie Jeugd Lisse' als kader vast te stellen voor de, in de toekomst
te maken, lokale keuzes voor het jeugdbeleid en de inkoop jeugd.
De notitie 'Preventie Jeugd Lisse' geeft inzicht in de verschillende soorten
preventie en het lokale preventie-aanbod in Lisse. De Op basis van de analyse
die is gedaan zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Voorgesteld
wordt, om de raad kennis te laten nemen van deze notitie, en de conclusies en
aanbevelingen over te nemen, omdat dit helpend kan zijn bij het maken van de
juiste lokale keuzes.
Door voldoende inzet op preventie en vroegsignalering wordt het opgroeien opvoedklimaat versterkt, met als doel om bepaalde problemen (later) te
voorkomen. Door vroegtijdige ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders
zouden in een later stadium minder zware vormen van jeugdhulp nodig zijn.
Deze ondersteuning draagt bij aan het veilig en gezond opgroeien van
jeugdigen tot volwassenen die naar vermogen kunnen deelnemen aan de
maatschappij.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-071121 - 235959
Adviezen regiodag Holland Rijnland 25 september 2019
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderwerpen op de agenda's van de
verschillende portefeuillehoudersoverleggen op de Regiodag van Holland
Rijnland op 25 september 2019.
Op 25 september vindt de Regiodag van Holland Rijnland plaats. U wordt
geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten die in bijlage 1
verwoord zijn bij de agendapunten van de portefeuillehoudersoverleggen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-096748 - 236203
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 september 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en
wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 september 2019 vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-096878 - 234301
Raadsvoorstel positieve zienswijze op voornemen GR'en om lid te worden van de
werkgeversvereniging VNG
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en
wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waar in de raad wordt

Samenvatting

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
in werking. Hierdoor verhuizen ambtenaren per die datum van het
ambtenarenrecht naar het 'gewone' private arbeidsrecht. Dit heeft gevolgen
voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeenschappelijke regelingen
waarbij Lisse is aangesloten. Deze gemeenschappelijke regelingen zijn nu
aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is
voornemens een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen op te richten. Door de oprichting van deze werkgeversvereniging
kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisatie (Wnra) hun
medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO
Gemeenten.

voorgesteld om:
1. als zienswijze aan de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, RDOG
en HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met het voornemen om lid te
worden van de werkgeversvereniging van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten
2. de onder beslispunt 1 bedoelde positieve zienswijze ook te laten gelden voor
verzoeken om zienswijzen op dit onderwerp van andere gemeenschappelijke
regelingen die zich willen aansluiten bij de werkgeversvereniging van de
Vereniging Nederlandse gemeenten

Op grond van artikel 31a lid 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
zijn besturen van gemeenschappelijke regelingen verplicht om een zienswijze
van gemeenteraden te vragen over het voornemen om lid te worden van de
vereniging voordat het besluit tot aangaan van een lidmaatschap definitief wordt
genomen. Drie van de gemeenschappelijke regelingen waar Lisse aan deelneemt
vragen nu gezamenlijk om een zienswijze op het voornemen: Holland Rijnland,
RDOG en HLTsamen. Het college stelt de gemeenteraad voor een positieve
zienswijze te geven. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook andere
gemeenschappelijke regelingen een dergelijke zienswijze zullen vragen. Om te
voorkomen dat er dan opnieuw besluitvorming door de gemeenteraad moet
plaatsvinden, is het voorstel een positieve zienswijze op het voornemen van de
drie genoemde gemeenschappelijke regelingen, ook te laten gelden voor
verzoeken om zienswijzen van andere gemeenschappelijke regelingen op dit
punt.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

