BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

29 maart 2022

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

Z-22-242354 - 526131
Start met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Lisbloem
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. De raadsbrief 'Start met de vervangende nieuwbouw van basisschool de
Lisbloem' vast te stellen.
Het college van B&W heeft in het richtinggevend plan bezuinigingen
accommodaties 'Stenen voor stenen' van 2 maart 2021 voor vijf locaties plannen
aangekondigd om vastgoed af te stoten en de daarvoor vrijgekomen ruimte in te
zetten voor het bouwen van woningen. In de raadsbrief 'Start met de
vervangende nieuwbouw van basisschool de Lisbloem' leest u de stand van
zaken met betrekking tot één van deze locaties: de ‘Vervangende nieuwbouw
van basisschool De Lisbloem’. Het richtinggevend plan bezuinigingen
accommodaties ‘Stenen voor stenen’ is het resultaat van het raadsbesluit van 29
januari 2014 en de raadsbreed aangenomen motie van 7 november 2019.
Het huidige, eenlaags schoolgebouw van De Lisbloem bestrijkt een groot deel
van de kavel waarop het gebouwd is. In het nieuwbouwplan wordt de huidige
kavel in twee delen gesplitst: op het ene deel wordt een nieuw, compact
schoolgebouw van enkele bouwlagen door Sophia Scholen teruggebouwd. Op het
andere deel ontstaat er ruimte voor de gemeente om woningen te bouwen,
waarbij de grondopbrengsten de belangrijkste kostendrager zijn voor de
schoolnieuwbouw. Sophia Scholen is bereid medewerking te verlenen aan deze
constructie en hiertoe een deel van haar grond aan de gemeente af te staan. De
raadsbrief 'Start met de vervangende nieuwbouw van basisschool de Lisbloem' is
door het college vastgesteld.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-241418 - 525287
Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Lisse van 22 maart 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst van B en W Lisse van 22 maart 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-241496 - 524605
Voortgangsinformatiebrief Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek,
versie 4 maart 2022
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

1. De voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke
Bollenstreek versie 4 maart 2022 vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgangsinformatie over de
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek versie 4 maart 2022 vast te
stellen.
Begin 2022 is de stuurgroep, bestaande uit de Gedeputeerde verkeer en
vervoer, het Dagelijks Bestuurslid mobiliteit van Holland Rijnland en de
wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en
Noordwijk, voortvarend aan de gang gegaan om te komen tot een onderbouwd
voorstel voor een maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van en in de
Noordelijke Duin- en Bollenstreek verbetert. Er zijn zoekgebieden gedefinieerd,
de indicatoren voor de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) zijn
vastgesteld en er is een bureau gevonden dat binnen de beperkte beschikbare
tijd een MKBA kan uitvoeren.
Besloten wordt om de voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen
Noordelijke Bollensstreek van 4 maart 2022 vast te stellen en ter informatie aan
de raad door te sturen.

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-22-239534 - 520918
Besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten voor:
- schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen in Lisse
- de inzet van sport, kunst&cultuur, talentontwikkeling en
gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in Lisse bij te
dragen
2. Hiervoor de subsidieregeling "Nadere regels subsidie Nationaal Programma
Onderwijs Hillegom 2022” vast te stellen voor de periode tot 2023
3. De bijgevoegde raadsbrief "Besteding middelen Nationaal Programma
Onderwijs", vast te stellen.
Als gevolg van Corona en de coronamaatregelen dreigen leerlingen
achterstanden op te lopen, op onderwijsgebied zowel als op het gebied van hun
welzijn en welbevinden.
Het Rijk heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs ingericht met
bijbehorende middelen. Het grootste deel zetten scholen en
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zelf in om onderwijsachterstanden
te verhelpen en te voorkomen. Een kleiner deel van de middelen is aan de
gemeenten toegekend als specifieke uitkering. Gemeenten zetten deze middelen
in om het welzijn en welbevinden van leerlingen te bevorderen. Binnen de
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is een Denktank NPO aan de slag
gegaan om ideeën op te halen voor de besteding van deze gemeentemiddelen
binnen onderwijs en het maatschappelijk veld.
Het college heeft besloten om de NPO middelen in te zetten voor hulp in de
scholen m.b.v. de inzet van sport, kunst en cultuur, talentontwikkeling en
gezondheidsbevordering voor het bevorderen van het welbevinden van
leerlingen. De subsidieregeling is vastgesteld voor de periode tot 2023. De
raadsbrief is vastgesteld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-240031 - 521754
Verlenging samenwerkingsovereenkomst gemeente Lisse en Stichting JOGG
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. In te stemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst
Jongeren op Gezond Gewicht voor de periode 1 juli 2022 - 30 juni 2025.
2. De burgemeester de portefeuillehouder, Jeffrey Van Haaster, te laten
machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
3. De Raadsbrief vast te stellen.
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een initiatief van het Convenant Gezond
Gewicht, een samenwerkingsverband van 27 landelijke organisaties. Het
landelijke JOGG-bureau ondersteunt gemeenten bij deze duurzame en
structurele aanpak om jongeren gezonder te laten opgroeien. De ondersteuning
komt tot stand door het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met
Stichting JOGG.
Het college heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting

JOGG te verlengen voor de komende periode van 1 juli 2022 - 30 juni 2025.
Het college is bevoegd een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De
burgemeester is bevoegd (artikel 171 Gemeentewet) de portefeuillehouder te
machtigen de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het besluit wordt
ter informatie aan de gemeenteraad van Lisse verzonden op basis van de
actieve informatieplicht van het college.
Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-240281 - 522352
Dienstverleningsovereenkomst Servicepunt 71 voor de uitvoering van het
contractmanagement nieuwe Wet inburgering
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Servicepunt 71 ten
behoeve van de uitvoering van het contractmanagement voor het contract
Inburgeringsonderwijs.
2. De burgemeester, op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto artikel
3:60 Burgerlijk wetboek, volmacht te laten verlenen aan de beleidsmedewerker
Maatschappelijke Ontwikkeling voor het ondertekenen van de
dienstverleningsovereenkomst.
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Vanaf deze
datum hebben de gemeenten de regierol over de inburgering en zijn ze
verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs aan
statushouders en andere inburgeringsplichtigen.
Om deze wet goed uit te voeren zijn in 2021 al de volgende acties/besluiten
door het college dan wel de raad genomen:





Notitie nieuwe wet inburgering 2022-2025 opgesteld
Verordening inburgering vastgesteld
De GR ISD gewijzigd waardoor uitvoeringstaken zijn belegd bij de GR
Raamovereenkomsten aangegaan met de taalaanbieders.

Eén van de acties die nog uitgevoerd dient de worden, is het aangaan van een
Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71 over het
contractmanagement voor het contract inburgeringsonderwijs. Deze
dienstverleningsovereenkomst was ten tijde van de besluitvorming van
voornoemde punten in 2021 nog niet gereed voor vaststelling. Dat is nu wel het
geval.
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Inburgering (1 januari 2022)
heeft het Servicepunt 71 namens de gemeente het aanbestedingstraject
uitgevoerd voor de taalaanbieders die het onderwijs voor de statushouders en
andere inburgeringsplichtigen verzorgen. Daarbij was de insteek dat ook het
beheer/contractmanagement bij Servicepunt 71 kwam. Met het aangaan van de
dienstverleningsovereenkomst wordt aan Servicepunt71 opdracht gegeven het
contractmanagement uit te voeren.
Het college heeft besloten een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met
Servicepunt 71 ten behoeve van de uitvoering van het contractmanagement
Inburgeringsonderwijs en de burgemeester volmacht te laten verlenen aan de
beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling voor het ondertekenen van
de dienstverleningsovereenkomst.
Besluit

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

Zaak / doc nr

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-238162 - 523048
Beantwoording technische vragen VVD inzake de precariobelasting 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over
de Precariobelasting 2021 d.d. 26 februari 2022, vast te stellen.
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVDfractie over de Precariobelasting 2021, vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-239105 - 520076

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Raadsbrief uitgangspunten Kadernota 2023-2026
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. De raadsbrief "Uitgangspunten Kadernota 2023-2026" vast te stellen.

De Kadernota 2023-2026 is het startpunt voor de cyclus van planning en control
voor het jaar 2023. De kadernota wordt opgesteld na de
gemeenteraadsverkiezingen en voor het vaststellen van het coalitieakkoord. Met
de raadsbrief "Uitgangspunten Kadernota 2023-2026" informeren we de
gemeenteraad over de uitgangspunten van de Kadernota en het proces richting
de Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

