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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-18-051487 - 121838 

Onderwerp Teruglevering Beekbrug 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'verklaring buitengebruikstelling' vast te stellen en daarmee akkoord te 
gaan met de overdracht van het schoolgebouw RKBS de Beekbrug, Heereweg 
455 te Lisse, aan de gemeente. 
2. Leg op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 11 Wob 
geheimhouding op, op de bijlage advies Beekbrug, omdat dit een document voor 
intern beraad betreft.  
  

Samenvatting In februari 2017 heeft Sophia Scholen aangegeven basisschool de Beekbrug te 
willen sluiten en inmiddels hebben de kinderen op de Beekbrugschool hun 
laatste schooldag gehad. Het vrijgekomen gebouw aan de Heereweg 455 is niet 
meer voor primair onderwijs nodig. Wanneer panden niet meer voor het 
onderwijs nodig zijn, vervallen zij aan de gemeente. Dit is geregeld in artikel 
110 WPO. In augustus 2018 staat de overdracht van het schoolgebouw gepland. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044786 - 122919 

Onderwerp Loonkostensubsidie, 2e wijziging verordening 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad vragen voor te stellen: 
1. De Verordening 'Re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek 2e wijziging' vast te 
stellen.  

Samenvatting De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 de verordening 'Re-integratie en 
Loonkostensubsidie Participatiewet' gewijzigd, waarmee er een beperking kwam 
op de doelgroep en de omvang van de duur van de loonkostensubsidie. 
Dit besluit maakte veel reacties los en het Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek 
heeft besloten om de gewijzigde artikelen terug te draaien. De ISD Bollenstreek 
handelt in de dagelijkse praktijk al volgens deze lijn, maar de gemeenteraad 
moet formeel de nieuwe verordening vast stellen, dat gebeurt met dit voorstel. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-055072 - 129371 

Onderwerp Openbare besluitenlijst van 14.08.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 14.08.2018 vast te stellen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


