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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-17-000639 - 132964 

Onderwerp Vaststellen huur- en exploitatieovereenkomst Sportfondsen Lisse B.V. 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De herziene huurovereenkomst tussen de gemeente Lisse en Sportfondsen 
Lisse B.V. vast te stellen; 
2. De herziene exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Lisse en 
Sportfondsen Lisse B.V. vast te stellen. 
  

Samenvatting Sportfondsen Lisse B.V. exploiteert en beheert in opdracht van de gemeente de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties en de drie kunstgras voetbalvelden en 
bijbehorende kleedkamers op sportpark Ter Specke. In september 2012 is er 
een nieuwe huurovereenkomst en exploitatieovereenkomst gesloten tussen de 
gemeente Lisse en Sportfondsen Lisse B.V. voor de duur van 10 jaar (periode 
2011 - 2020). De afgelopen periode hebben er echter verschillende 
ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke sportaccommodaties 
plaatsgevonden die aanleiding zijn om de vigerende overeenkomsten te 
actualiseren.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064313 - 153076 

Onderwerp Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
In te stemmen met het aanwijsbesluit toezichthouder HEIT gemeente Lisse. 

Samenvatting Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is een samenwerkingsverband 
dat integrale bedrijfscontroles bij ondernemers uitvoert en misstanden in de 
prostitutiebranche aanpakt.  In het HEIT werken partijen zoals gemeenten, 
politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW en het UWV samen om malafide 
ondernemers aan te pakken. Om te garanderen dat er voldoende 
toezichthouders beschikbaar zijn tijdens deze controles wordt voorgesteld om de 
medewerkers van het HEIT als toezichthouder van de gemeente Lisse aan te 
wijzen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049946 - 155154 

Onderwerp Voorstel starten vooroverleg en inspraak bestemmingsplan Stationsweg 1-3 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1-3 in 
Lisse. 



besluit 2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1-3 in Lisse 
met de identificatiecode NL.IMRO.0533.bpStationsweg13 te starten door het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en vooroverleg 
overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro. 
3. de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit conform de 
bijgaande raadsbrief. 
  

Samenvatting Op 30 mei 2017 heeft uw college besloten in principe medewerking te verlenen 
aan het principeverzoek van Stationsweg 1-3 in Lisse. Het ingediende verzoek 
omvat de realisatie van een nieuwe woning ter vervanging van een bestaande 
schuur behorend bij de monumentale woning (Stationsweg 1). Uit nader 
onderzoek is gebleken dat de bijbehorende schuur geen monument betreft 
(Stationsweg 3).  De huidige woning en de schuur worden omringd door 
bollenland, waardoor het perceel in een open landschap ligt en daarmee zeer 
zichtbaar is. Het perceel ligt in een cultuurhistorisch kroonjuweel zoals 
opgenomen in de verordening Ruimte van de provincie zuid Holland. 
 
Besloten werd destijds een positief standpunt in te nemen ten opzichte van het 
realiseren van een woning ter plaatse van het agrarisch opstal met de 
bestemmingsaanduiding museum. De initiatiefnemer heeft overeenkomstig met 
de gestelde voorwaarden de noodzakelijke onderzoeken laten uitvoeren en een 
voorontwerpbestemmingsplan laten opstellen. Tevens is er een 
beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld die borgt dat de landschappelijke kwaliteit ter 
plaatse daadwerkelijk wordt verbeterd. Deze beeldkwaliteitsparagraaf is 
gebaseerd op een deskundig landschapsadvies. 
 
Besloten wordt in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en 
hiervoor de inspraakprocedure en het overleg met de instanties te starten en de 
commissie Ruimte van dit besluit op de hoogte te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065832 - 156603 

Onderwerp Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en Zekerheid 2018 â€“ 2022 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg en 
Zekerheid 2018 – 2022’ met daarin afspraken over het verbeteren van 
de lokale en regionale sociale infrastructuur voor maatschappelijke 
zorg. 
  

Burgemeester besluit:  

2. Voorzitter van het Portefeuillehouders Overleg Maatschappij Holland Rijnland 

te machtigen om namens de gemeente Lisse de ‘Samenwerkingsagenda 

gemeenten en Zorg en Zekerheid 2018 – 2022’ te ondertekenen. 

Samenvatting Om tot verbeteringen te komen in de lokale en regionale sociale infrastructuur 
voor maatschappelijke zorg zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen de 
gemeenten in de regio Holland Rijnland, Zorg & Zekerheid en het zorgkantoor. 
De samenwerkingsafspraken betreffen onder meer de aansluiting van de 
Geestelijke gezondheidszorg op het sociaal domein en de aanpak van personen 
met verward gedrag.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065834 - 156613 

Onderwerp Verlenging en wijziging van de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-
2018 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het addendum voor verlenging en wijziging van de 
dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en 
Holland Rijnland (bijlage 1). 
2. De raad van bovengenoemde besluit en bijbehorende documenten op de 
hoogte te brengen door middel van bijgevoegde raadsbrief. 

Samenvatting De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, 
Teylingen en Zoeterwoude geven sinds 2015 (decentralisatie jeugdhulp) het 
opdrachtgeverschap van de jeugdhulp gezamenlijk vorm. De afspraken hierover 



zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemende 
gemeenten en Holland Rijnland. De overeenkomst loopt op 31 december 2018 
af. Naar aanleiding van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst 
Jeugdhulp hebben de 13 colleges van de deelnemende gemeenten besloten om 
de huidige overeenkomst onder voorwaarden te verlengen. Met vaststelling van 
het addendum wordt zowel de verlenging als de wijziging van de overeenkomst 
geregeld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049539 - 158561 

Onderwerp verlenen subsidie voor collectieve preventie GGZ 2019 voor de Duin- en 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Ken voor het jaar 2019 de eenmalige subsidie van € 14.464,00,00 toe aan 
GGZ Rivierduinen voor de preventie-activiteiten, die in bijgaand concept voorstel 
Collectieve Preventie GGZ Duin- en Bollenstreek staan. 
 
2. Ken voor het jaar 2019 de eenmalige subsidie van € 10.916,00 toe aan 
Stichting Lumen voor de preventie-activiteiten die in bijgaand concept voorstel 
Collectieve Preventie GGZ Duin- en Bollenstreek staan. 
  

Samenvatting In het uitvoeringsprogramma “Omzien naar elkaar” van de Duin en Bollenstreek 
staat dat de gemeenten een alternatieve invulling gaan geven aan de collectieve 
preventie GGZ. Met de collectieve preventie GGZ willen ze een bijdrage leveren 
aan de geestelijke gezondheid van de inwoners in de Duin- en Bollenstreek. 
De verwachting bestaat dat een goede preventie tot gevolg heeft dat inwoners in 
mindere mate gebruikmaken van duurdere specialistische zorg. 
In de afgelopen jaren werd de collectieve preventie GGZ in Holland Rijnland 
georganiseerd door Centrum gemeente Leiden onder een daarvoor speciaal in 
het leven geroepen Gemeenschappelijke Regeling. Deze GR stopt per 1 januari 
2019. 
Met ingang van 1 januari 2019 kunnen gemeenten zelf met aanbieders (huidige 
of mogelijk ook nieuwe partijen) afspraken maken op lokaal of sub-regionaal 
niveau over de collectieve preventie GGZ. 
De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben nu voor hun sub-regio een 
gezamenlijk voorstel gemaakt voor de collectieve preventie GGZ 2019. Ze zijn 
daarbij voor 2019 zoveel mogelijk uitgegaan van dezelfde aanbieders (GGZ 
Rivierduinen en Stichting Lumen) en het bestaande aanbod voor de collectieve 
preventie GGZ als de jaren daarvoor. Bij de voorbereiding van het voorstel is 
rekening gehouden met het bestaande lokale aanbod van bijvoorbeeld de 
welzijnsorganisaties en het CJG. 
Het jaar 2019 willen de gemeenten vervolgens benutten om de collectieve 
preventie GGZ nader te evalueren en te ontwikkelen. Met dit voorstel wordt aan 
het college goedkeuring gevraagd voor het uitvoeren van het voorstel voor de 
collectieve preventie GGZ 2019 in de Duin- en Bollenstreek en hiervoor 
financiële middelen beschikbaar te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062567 - 158691 

Onderwerp Verbreding Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het raadsvoorstel met het volgende beslispunt voor te leggen aan de raad: 
het beschikbare budget voor de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage breder in 
te zetten dan alleen voor huishoudelijke hulp, door individuele ondersteuning of 
andere projecten te financieren gericht op verlichting van mantelzorg. 
2. de nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp Toelage vast te stellen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de raad op de uitbreidingsmogelijkheden. 

Samenvatting Om mantelzorgers te ontlasten en ondersteuning te bieden die beter aansluit bij 
hun behoefte is het voorstel de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage te 
verbreden. Behalve van huishoudelijke hulp kunnen mantelzorgers dan ook 
gebruik maken van andere vormen van individuele ondersteuning. Hierdoor 
ontstaat bovendien meer inzicht in waar mantelzorgers behoefte aan hebben.  
 
Mantelzorgers kunnen op grond van deze regeling gebruik maken van 
huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis (gezelschap thuis, hulp bij koken, 
boodschappen of administratie, klussen in en om het huis), een 



mantelzorgcoach of maatwerk gericht op respijt op indicatie van de 
mantelzorgadviseur. De regeling wordt uitgevoerd door Stichting 
WelzijnsKompas.  

Het College kan de middelen die beschikbaar zijn voor de regeling, naast de 
individuele ondersteuning voor mantelzorgers, aanwenden voor projecten voor 
verlichting van mantelzorg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-067279 - 160426 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 11 december 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 11 december 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


