BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

1 juni 2021

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
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

Z-21-177214 - 426664
Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen begrotingen Jeugdhulp 2021, 2022,
meerjarenbegroting
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
De raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen begrotingen Jeugdhulp 2021, 2022,
meerjarenbegroting vast te stellen.
In februari 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp
2021. In de afgelopen maanden is door TWO Jeugdhulp Holland gewerkt aan het
actualiseren en het verbeteren van de prognose, zoals was opgesteld in oktober
2021. Daarnaast is inmiddels meer bekend over de uitgavenontwikkeling in het
laatste kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021. Hieruit is naar voren
gekomen dat de uitgaven in 2021 naar verwachting € 5,7 miljoen hoger liggen
dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en is vastgesteld in het PHO Maatschappij
en Jeugd van 16 december 2020.
Het PHO Maatschappij en Jeugd van 19 mei jl. heeft ingestemd met de 1e
herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland, de
Programmabegroting Jeugdhulp 2022 Holland Rijnland en de Meerjarenbegroting
Jeugdhulp 2023-2026 Holland Rijnland.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-161165 - 423340
Samenwerkingsovereenkomst revitalisatie winkelcentrum Blokhuis
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. De samenwerkingsovereenkomst met de eigenaren van het winkelcentrum
"Blokhuis" ten behoeve van de revitalisering van het winkelcentrum vast te
stellen.
2. Krachtens artikel 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 3:60 Burgerlijk
wetboek de burgemeester wethouder K. van der Zwet te laten machtigen om
namens de burgemeester de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
3. De bijgaande raadsbrief over de samenwerkingsovereenkomst revitalisatie
winkelcentrum "Blokhuis" vast te stellen.
Het winkelcentrum "Blokhuis" heeft geleden onder de jaren en heeft een
opknapbeurt nodig. Gelegen in het hart van de Bollenstreek is het "Blokhuis"
uitermate geschikt om bezoekers en klanten uit de gehele regio te trekken. Met
zijn authentieke winkels, liefde voor detail, service en vakmanschap en
bovendien uitgerust met ruime en gratis parkeergelegenheid is "Blokhuis" een
toekomstbestendig winkelgebied. De vernieuwing is afgestemd op de behoefte
aan groen, natuurlijke materialen en licht. Samen met de andere eigenaren wil
de gemeente de transformatie ter hand nemen.
Besloten wordt om de samenwerkingovereenkomst vast te stellen en wethouder
Van der Zwet te machtigen tot ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst. Tevens wordt besloten de raad per raadsbrief te
informeren over dit besluit. De pers wordt via een persbericht geïnformeerd.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-21-177393 - 427008
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 mei 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 mei 2021 vast te stellen.

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-171170 - 416147
Informeren raad Lisse over realisatie fiets- en voetgangerstunnel N208
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de realisatie van de fiets- en
voetgangerstunnel N208 vast te stellen.
Uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland naar de veiligheid van
turborotondes blijkt dat de turborotonde op de N208 verbeterd kan worden door
het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op de N208. Een
turborotonde, een rotonde met meerdere rijstroken, is over het algemeen een
complex soort kruispunt voor weggebruikers. Ook voor (brom)fietsers is de
passage van een turborotonde moeilijk, omdat men op verschillende
verkeersstromen moet letten en vaak meerdere rijstroken tegelijk moet
oversteken. De realisatie van de fiets- en voetgangerstunnel wordt volledig
gefinancierd door de provincie waarbij een gedeelte gesubsidieerd is door het
Rijk. Na de zomer van 2022 wenst de provincie te starten met de uitvoering.
Rekening houdend met het Keukenhof-seizoen en het najaar dienen in de zomer
van 2021 de eerste werkzaamheden uitgevoerd te worden. Te denken valt aan
het (ver)leggen van de kabels en leidingen. Om die reden informeren wij graag
de raad en bewoners voorafgaand aan de werkzaamheden. Het college besluit
om de raadsbrief inzake de realisatie van de fiets- en voetgangerstunnel N208
vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-173556 - 415303
Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Duin- en
Bollenstreek
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Duin- en Bollenstreek vast te stellen.
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder J.
Langeveld voor het ondertekenen van de aanbestedingsstrategie.
Het college van Lisse stelt de aanbestedingsstrategie vast voor de inkoop van
zorg op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Beschermd Wonen wordt per 1 januari 2023 gedecentraliseerd naar alle
gemeenten in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de inrichting en
uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is nu
ondergebracht bij 43 centrumgemeenten, waaronder de gemeente Leiden voor
de regio Holland Rijnland.
De aanbestedingsstrategie beschrijft de doelstellingen en de procedure van de
inkoop. Deze aanbesteding doen wij in gezamenlijk verband met de vijf
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en
Katwijk). De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de
inschrijvingstermijn voor aanbieders start.
De aanbestedingsstrategie is van rechtswege geheim krachtens artikel 2.57 lid 2
Aanbestedingswet.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)
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besluit
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Besluit
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Z-21-164300 - 426041
(L) Advies PHO Economie en Leefomgeving 2 juni 2021 Holland Rijnland
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg
Economie en Leefomgeving 2 juni 2021 van Holland Rijnland.
Op 2 juni 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en
Leefomgeving Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan
onder andere de volgende onderwerpen: klimaatadaptatie, huisvesting
asielzoekers en statushouders, bestuursopsdracht wonen, de regionale
omgevingsagenda, Rijnlands visie op klimaat/leefomgeving, transitieplan
openbaar vervoer provincie Zuid-Holland, de Regionale Strategie Mobiliteit en de
subsidieregeling Mobiliteit. Economie-onderwerpen staan deze keer niet op de
agenda. Het college stemt in met de adviezen die zijn opgesteld over de
verschillende agendapunten. De stukken van dit portefeuillehoudersoverleg zijn
beschikbaar via de website www.hollandrijnland.nl.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-175258 - 420521
Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld kennis te nemen van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke
regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.

Samenvatting

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek waaraan de gemeente Lisse deelneemt en conform het bepaalde in
de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de begroting 2022 voorgelegd ter
kennisname aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

