
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 15 februari 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. Prins, secretaris;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-233533 - 510225 

Onderwerp Continuïteit situatie Schakenbosch 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch 
2. De raadsbrief over de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch vast te stellen en deze op 15 februari 2022 
naar de gemeenteraad te versturen. 

Samenvatting Gesloten Jeugdhulpaanbieder Schakenbosch heeft als gevolg van versnelde 
terugloop van het aantal plaatsingen te maken met een zorgelijke financiële 
situatie. 
Gesloten jeugdhulp (ook wel jeugdzorgPlus genoemd) is een vorm van zorg die 
enkel via een rechterlijke machtiging kan worden afgegeven. Voor landsdeel 
Zuidwest zijn twee aanbieders voor JeugdzorgPlus actief: Schakenbosch en iHub 
(Horizon). Door een combinatie van expertises in gesloten jeugdhulp is de zorg 
die Schakenbosch biedt ook landelijke aangewezen als cruciale 
jeugdhulpvoorziening. Beide jeugdzorgPlus-aanbieders in ons landsdeel hebben 
te maken met een verminderde instroom die sneller gaat dan voorzien. Beide 
aanbieders hebben zich gemeld bij de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit 
onderzoekt de ernst van al deze financiële situaties en heeft geconstateerd dat 
voor Schakenbosch en I-Hub het landelijk ‘Draaiboek Continuïteit jeugdhulp’ 
 ingezet dient te worden.  De situatie bij Schakenbosch is het meest urgent 
namelijk trede 3-4 (zorgelijk-problematisch) iHub bevindt zich op trede 2 
(risicovol). De verwachting is dat bij gelijkblijvende omstandigheden bij iHub in 
april '22 trede 3 wordt bereikt. 
Schakenbosch dient een herstel- en continuïteitsplan op te stellen in overleg met 
gemeenten en de jeugdautoriteit. Regio Haaglanden is accounthoudende regio 
en eerstverantwoordelijke.  Gezien de maatschappelijke impact van deze 
informatie wordt ook een brief aan de gemeenteraden verzonden. De regio 
Haaglanden heeft dit reeds gedaan op 2 februari jl. De continuiteit van 
jeugdhulp is op dit moment niet in het geding voor onze drie jeugdigen. 
Het College heeft kennis genomen van de verslechterde financiële situatie bij 
gesloten jeugdhulpaanbieder Schakenbosch. 
De raadsbrief over de verslechterde financiële situatie bij gesloten 
jeugdhulpaanbieder Schakenbosch is door het College vastgesteld en naar de 
gemeenteraad verzonden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234417 - 512609 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W van 8 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B en W Lisse van 8 februari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-231186 - 510514 

Onderwerp Verslag bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2021-2022 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
het 'verslag bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2021-2022' vast te stellen. 

Samenvatting De samenwerking tussen de brandweer, politie, domein buitenruimte en de 
gemeente ter voorbereiding en tijdens de jaarwisseling is goed geweest. Er is 
veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken en de hoeveelheid mensen die 
paraat stonden tijdens de jaarwisseling– en dat terwijl er wederom een 
lockdown was en een vuurwerkverbod. Ook dit jaar zijn er vernielingen 
gepleegd, veelal door gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Een zorgpunt blijft 
het gebruik van zwaar vuurwerk en de vernielingen die daarmee gepaard gaan. 
Iedere euro schade door vernielingen is er één te veel.  
In het verslag 'Bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2021-2022' staat 
beschreven hoe de jaarwisseling is verlopen qua incidenten en schades. De 
ervaringen tijdens de jaarwisseling 2021-2022 zijn met de betrokken partners 
geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn een aantal conclusies en aanbevelingen 
gekomen, welke ter voorbereiding op de jaarwisseling 2022-2023 worden 
meegenomen. Het college besluit het 'verslag bestuurlijke maatregelen, 
jaarwisseling 2021-2022' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169971 - 511267 

Onderwerp Uitstel invoering Omgevingswet 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1.Kennis te nemen van de brief van minister De Jonge over het uitstel van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
2. De bijgevoegde raadsbrief over het besluit van minister Hugo de Jonge van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet uit te stellen, vast te stellen. 

Samenvatting Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de 
Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom 
niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022.  
Het college besluit om de raadsbrief over het besluit vast te stellen en neemt 
kennis van de inhoud van de brief van minister De Jonge. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


