
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 8 november 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Dhr. E. Prins, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-277767 - 594325 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 1 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW van 1 november 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168821 - 593531 

Onderwerp raadsbrief inzake voortgang zwembad 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'ontwikkelingen herstelwerkzaamheden 
zwembad De Waterkanten' vast te stellen. 

Samenvatting In 2015 is het sportcomplex De Waterkanten opgeleverd aan de gemeente. 
Vanaf najaar 2018 heeft de gemeente zich bestuurlijk en ambtelijk maximaal 
ingespannen om de gebreken van het zwembad van het sportcomplex De 
Waterkanten structureel op te lossen. Op 18 juli 2022 zijn de 
herstelwerkzaamheden gestart met het laten leeglopen van het zwembad. 5 
december 2022 zou het zwembad volgens de afspraken worden opgeleverd. 
Deze datum is niet gehaald door onder meer capaciteitsproblemen bij 
onderaannemers, werkzaamheden die volgens de oorspronkelijke planning niet 
voorzien waren en levertijden van diverse tegels. Met dit voorstel stelt het 
college de bijgevoegde raadsbrief inzake "Ontwikkelingen 
herstelwerkzaamheden zwembad De Waterkanten" vast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239653 - 585012 

Onderwerp Ambitieovereenkomst wonen, welzijn en zorg HLT 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde Ambitieovereenkomst wonen + welzijn + zorg HLT vast te 
stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouders R. Austie en J. 
Langeveld voor het ondertekenen van de overeenkomst. 
3. Mandaat aan wethouders R. Austie en J. Langeveld te verlenen voor het 
accorderen van eventuele wijzigingen in de Ambitieovereenkomst. 

Samenvatting We staan voor grote opgaven om te zorgen dat inwoners, ook als zij ouder 
worden, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit 



van leven. Dat komt onder andere door de vergrijzing, de krapte op de 
woningmarkt, personeelstekorten en oplopende zorgkosten. Dat speelt niet 
alleen in Lisse, maar ook in Hillegom en Teylingen. Die opgaven vragen een visie 
en een andere manier van samenwerken. Gemeenten en partners in de HLT-
gemeenten hebben daarom gezamenlijk een visie op de toekomst van wonen, 
welzijn en zorg opgesteld. Die staat in de Ambitieovereenkomst wonen + 
welzijn+ zorg HLT. Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden. 
Er zijn drie belangrijke elementen: 
- een betrokken gemeenschap voor en met elkaar waarin mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, meedoen en het gevoel hebben ertoe te doen; 
- prettig wonen, met aandacht voor geschikte woningen en innovatieve 
woonvormen (ook voor wonen met zorg), betaalbaarheid, doorstroming en 
ouderen die zelf tijdig nadenken over hun woonsituatie; 
- passende zorg die door formele en informele zorg samen vorm krijgt, waarbij 
het uitgangspunt is 'zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan'. 
Bij gemeenten en partners is er draagvlak om zich hieraan te verbinden. De 
ambities werken we samen met inwoners uit in actieplannen per gemeente. Een 
kwartiermaker jaagt de transformatie van de nieuwe manier van samenwerken 
aan.  
Het college besluit om de Ambitieovereenkomst vast te stellen en 
portefeuillehouders R. Austie en J. Langeveld volmacht te verlenen om deze te 
tekenen en eventuele wijzigingen te accorderen. De ondertekening van de 
Ambitieovereenkomst vindt 14 november plaats.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-278429 - 590822 

Onderwerp Voorbereiding decentralisatie maatschappelijke zorg 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  
A. Geen zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 
centrumgemeenteregeling ‘Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 
Holland Rijnland’;  
B. Geen zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 'Gemeenschappelijke 
regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek';  
C. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lisse 2020, 
tweede wijziging vast te stellen;  
D. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Zorg. Deze wordt gevoed met de bedragen die resteren 
conform 'gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- 
en Bollenstreek' en de resterende middelen van het investeringsfonds 
Maatschappelijke Zorg.  
 
2. Huidige mandaat aan de gemeente Leiden voor de uitvoering van de 
maatschappelijke zorg in te trekken en een nieuw mandaat te verlenen aan de 
centrumgemeente Leiden voor de uitvoering en financiering van de 
ondersteuning die door de gemeenten van Holland Rijnland zijn aangemerkt als 
‘specialistische maatschappelijke zorg’.  
 
3. Kennisnemen van de geactualiseerde budgetten die vanuit Leiden naar de vijf 
afzonderlijke Duin- en Bollengemeenten komen.  

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2023 gaan de gemeenten in Holland Rijnland zelf de 
Wmo-taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke zorg ofwel de 
maatschappelijke zorg wordt (door)gedecentraliseerd. Met deze verandering kan 
elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in 
samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt 
georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften waarvoor de 
ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, blijven de 
gemeenten samenwerken in regio Holland Rijnland.  
 
Bij de besluitvorming door de gemeente over de (door)decentralisatie in 2021 is 
afgesproken nog een aantal onderwerpen verder uit te werken en in een later 
stadium ter besluitvorming voor te leggen. Het betreffen de onderwerpen: 
regionale en subregionale (financiële) afspraken, mandaatverlening aan 
gemeente Leiden en aanpassing van de Wmo verordening. Voorliggend voorstel 
gaat over deze onderwerpen. Bij de besluitvorming door de gemeente over de 
(door)decentralisatie in 2021 is afgesproken nog een aantal onderwerpen verder 
uit te werken en in een later stadium ter besluitvorming voor te leggen. Het 
betreffen de onderwerpen: regionale en subregionale (financiële) afspraken, 
mandaatverlening aan gemeente Leiden en aanpassing van de Wmo 
verordening. Voorliggend voorstel gaat over deze onderwerpen. Het college 
besluit aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld 
geen zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 
centrumgemeenteregeling ‘Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 
Holland Rijnland’, geen zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 
'Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en 
Bollenstreek', de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 



Hillegom 2020, tweede wijziging vast te stellen, en in te stemmen met het 
vormen van een bestemmingsreserve Maatschappelijke Zorg. Deze wordt 
gevoed met de bedragen die resteren conform 'gemeenschappelijke regeling 
Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek' en de resterende 
middelen van het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg. Tevens besluit het 
college voor de uitvoering van de maatschappelijke zorg het mandaat aan 
centrumgemeente Leiden in te trekken en een nieuw mandaat te verlenen aan 
de centrumgemeente Leiden voor de uitvoering en financiering van de 
ondersteuning die door de gemeenten van Holland Rijnland zijn aangemerkt als 
‘specialistische maatschappelijke zorg’. Het college heeft kennisgenomen van de 
geactualiseerde budgetten die vanuit Leiden naar de vijf afzonderlijke Duin- en 
Bollengemeenten komen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277510 - 590846 

Onderwerp Voorstel aanbieden saneringskrediet Lisse 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde voorstel 'Saneringskredieten', 
waarin de raad wordt voorgesteld om: 
In te stemmen met het starten van het aanbieden van saneringskredieten aan 
de inwoners van Lisse alsmede het op een later moment aan te sluiten bij 
'Collectief Schuldregelen' conform de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet 
(NVVK) regels.   

Samenvatting Het hebben van schulden zorgt voor veel stress. In het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening van de ISD Bollenstreek is een aantal maatregelen 
opgenomen die deze stress bij inwoners met schulden kan verminderen. Eén van 
de maatregelen is het instellen van een saneringskrediet. Dit betekent dat de 
ISD Bollenstreek de schulden overneemt, zodat de inwoner alleen nog te maken 
heeft met één schuldeiser. Dit levert schuldenrust op. Het college heeft besloten 
het raadsvoorstel vast te stellen, waarin de raad wordt voorgesteld in te 
stemmen met het starten van het aanbieden van saneringskredieten aan de 
inwoners van Lisse alsmede het op een later moment aan te sluiten bij 'Collectief 
Schuldregelen'. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277656 - 589934 

Onderwerp Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2023-2026 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Kennis te nemen van het advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
Economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 van Bureau Buiten.  

2. Beschikbaar stellen van jaarlijks € 50.000 voor de oprichting en het 
beheer van een stichting met een Economic Board voor de periode 
2023 – 2026 en het voorbereiden en ten uitvoerleggen van het 
Uitvoeringsprogramma Economie.  

3. De bijbehorende begrotingswijziging nr. R302 vast te stellen.  
4. In te stemmen om het Lisse deel van het verwachte resterende 

projectbudget van ca. € 99.000 dat uit de vorige periode terugvalt, 
opnieuw beschikbaar te stellen voor het projectbudget voor het jaar 
2023. 

5. Te kiezen voor nieuw elan en gericht op uitvoeringskracht.  

Samenvatting De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken sinds 2016 samen op basis 
van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek met als gezamenlijke ambitie 
om de economische positie van het gebied te versterken en de aantrekkelijke 
woonomgeving te behouden. Met het aflopen van het vorige 
uitvoeringsprogramma Samen Succesvol 2018-2021 moet worden bepaald hoe 
de economische samenwerking wordt voortgezet. In februari 2021 is door het 
adviesbureau Decisio op basis van gesprekken en interactieve sessies met de 
verschillende stakeholders een evaluatie uitgevoerd en een vervolg voorgesteld. 
De vijf deelnemende gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en 
Noordwijk) hebben vervolgens Bureau Buiten gevraagd om te adviseren over 
een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode van 2023-2026. Het advies 
Uitvoeringsprogramma en Organisatie Economie Duin- en Bollenstreek 2023-
2026 wordt nu ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. 



 
Besloten wordt om de raad voor te leggen om kennis te nemen van het door 
Bureau Buiten opgestelde advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
Economie Duin- en Bollenstreek en wordt voorgesteld om 1) in te stemmen met 
het beschikbaar stellen van jaarlijks € 50.000 voor de oprichting en het beheer 
van een stichting met een Economic Board voor de periode 2023 – 2026 en het 
voorbereiden en het ten uitvoerleggen van het Uitvoeringsprogramma 
Economie 2) de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen en 3) om het 
resterende projectbudget uit de vorige periode opnieuw beschikbaar te stellen 
voor het projectbudget voor het jaar 2023. Daarbij wordt gekozen voor nieuw 
elan en uitvoeringskracht.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


