BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

16 augustus 2022

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr.
R. Austie, wethouder;Angélique de Regt, loco-secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Dhr. E. Prins, secretaris;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Z-22-263435 - 570623
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 12 juli 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst BenW Lisse van 12 juli 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-251696 - 547993
Vaststelling inkoopbeleid en Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Lisse 2022
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Facilitair
1. Het inkoopbeleid gemeente Lisse 2022 vast te stellen.
2. De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
gemeente Lisse 2022 vast te stellen.
3. De samenwerking met stichting RIJK vooralsnog op het huidige
(afname)niveau voort te zetten.
De gemeente Lisse spant zich voortdurend in voor een (verdere)
professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit betreft een
voortgaand proces. Minimaal 1 keer in de vier jaar zal het inkoopbeleid
beoordeeld worden op de actualiteit. Dit beleid is het handelingskader voor
medewerkers van gemeente Lisse, medewerkers werkzaam bij HLTsamen en
voor gemandateerde inkopers die namens de gemeente Lisse inkoop- en
aanbestedingshandelingen verrichten. Het inkoopbeleid en de algemene
inkoopvoorwaarden zijn noodzakelijk om te zorgen dat op doelmatige (wat je
wilt bereiken), rechtmatige (volgens wetten en regels) en integere (eerlijk en
betrouwbaar) wijze wordt ingekocht. Geld van de gemeente wordt op
verantwoorde en controleerbare wijze uitgegeven. Door vaststelling van het
inkoopbeleid laat de gemeente Lisse ook zien waar we staan op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord inkopen, doelmatigheid en rechtmatigheid.
Met de inkoopvoorwaarden bepalen wij onder welke condities wij de opdrachten
verstrekken, we zaken doen met het bedrijfsleven.
De gemeente Lisse is aangesloten bij stichting RIJK voor een professionele
begeleiding van het inkoopproces. De huidige kwaliteit en kwantiteit van de
begeleiding van de nationale en Europese aanbestedingen en de inkoopadviezen
moet worden voortgezet. Om die reden is het belangrijk om de huidige
contractuele minimale deelname in stichting RIJK vooralsnog aan te houden.
Het college heeft besloten het inkoopbeleid gemeente Lisse 2022 en de
Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Lisse 2022
vast te stellen. Ook zal de samenwerking met stichting RIJK vooralsnog op het
huidige (afname)niveau worden voortgezet.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-22-256107 - 558740
Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:

Samenvatting

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 opgesteld. Het regionaal
risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de
veiligheidsregio bestaan. De inzichten uit het risicoprofiel helpen het
veiligheidsbestuur strategisch beleid te voeren om de aanwezige risico’s te
voorkomen, te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke en generieke
risico’s voor te bereiden. Het college heeft besloten aan de raad voor te leggen,
op basis van het concept regionaal risicoprofiel, kennis te nemen van het
concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026 en
in te stemmen met de lokale aandachtspunten en de risico prioritering uit het
concept Regionaal Risicoprofiel 2023 - 2026. Een aantal lokale aandachtspunten
van de gemeente Lisse zijn: verstoring van de openbare orde en veiligheid,
complexe branden en overstromingen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026;
2. In te stemmen met de risico prioritering uit het concept Regionaal
Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026;
3. In te stemmen met het verzoek aan de veiligheidsregio om de lokale
aandachtspunten mee te nemen in de uitwerking van het regionaal
beleidsplan.

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-260221 - 559192
Jeugdhulpplus: borging van de zorgcontinuïteit, de bredere ontwikkelingen
binnen de Jeugdhulpplus en de vervolgstappen.
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de informatie over de Jeugdhulpplus: de borging van de
zorgcontinuїteit, de bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus en de te
nemen vervolgstappen.
2. De raadsbrief over de Jeugdhulpplus: de borging van de zorgcontinuїteit, de
bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus vast te stellen.

Samenvatting

Jeugdhulpplus (JHP) is een jeugdhulpvorm voor jeugdigen die voor zichzelf en of
hun omgeving een gevaar vormen en waar lichtere vormen van jeugdhulp geen
oplossing meer bieden. De rechter beoordeelt altijd of dit noodzakelijk is. Als dit
aan de orde is dan geeft de rechter een “gesloten machtiging” af. Deze vorm
van jeugdhulp is zo specialistisch dat het bovenregionaal per landsdeel
georganiseerd is. Voor het landsdeel Zuidwest, waar ook de regio Holland
Rijnland onderdeel van is, zijn 2 aanbieders gecontracteerd: iHub en
Schakenbosch.
Met de samenwerkende gemeenten, jeugdhulpaanbieders en Jeugdbescherming
in het landsdeel Zuidwest is afgesproken om het aantal gesloten plekken af te
bouwen van 300 in 2019 naar 100 in 2024. Het aantal plaatsingen neemt echter
sneller af dan vooraf is voorzien. Door deze versnelde terugloop van het aantal
plaatsingen kunnen iHub en Schakenbosch zonder ingrijpen niet duurzaam
voortbestaan.
De Jeugdautoriteit heeft de accounthoudende regio’s Haaglanden en Rijnmond
verzocht om met iHub en Schakenbosch tot een gezamenlijk plan te komen voor
de Jeugdhulpplus in het landsdeel, inclusief alternatieve zorgvormen. Dit plan
moet leiden tot duurzaam gefinancierde inhoudelijk goede zorg (kleinschalig,
meer in de wijk, ambulantisering).
Het college heeft kennis genomen van de informatie over de Jeugdhulpplus en
heeft besloten de raadsbrief over Jeugdhulpplus: borging van de
zorgcontinuïteit, de bredere ontwikkelingen binnen de Jeugdhulpplus en de
vervolgstappen, vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

