LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN LISSE

Status

2 juli 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. J.W. Schellevis, secretaris; Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester; Dhr.
C.P.M. van der Zwet, wethouder; Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder; Mevr.
J.M.P. van der Laan, 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

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

Z-19-085396 - 209154
Mandaatbesluit en -register 2019
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
Het bijgevoegde mandaatbesluit en het bijbehorende mandaatregister vast te
stellen.
Sinds de laatste actualisatie van het mandaatregister in 2017 zijn diverse
verzoeken om wijziging ontvangen of is om gewijzigde wetgeving wijziging in
het mandaatregister nodig. Deze verzoeken zijn waar mogelijk verwerkt in
het register. Het geactualiseerde mandaatbesluit en -register worden nu in
besluitvorming gebracht.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-086613 - 209930
Agenderingsvoorstel raadsinformatie over Wonen
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
Wij stellen voor het agenderingsvoorstel raadsinformatie avond over wonen vast
te stellen.
In 2019 wordt de woonvisie geactualiseerd. Hiertoe heeft de gemeenteraad een
procesvoorstel vastgesteld. In dit procesvoorstel is voorzien om een aantal
informatiesessies te organiseren voor de raad om hen te betrekken en bevragen
over het actualiseren van woonbeleid. Daarom wordt er op 4 september een
raadsinformatie sessie georganiseerd waarin de resultaten van het
woningmarktonderzoek en de evaluatie van de woonvisie worden gepresenteerd.
Daarnaast willen we graag interactief met de raad in gesprek over het op te
stellen beleid.
Hoe de avond precies wordt vormgegeven wordt nader uitgewerkt.
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel vast te stellen om de raad mee te
nemen en te betrekken bij het opstellen van het woonbeleid.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-087837 - 212873
Programmarekening 2018
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen;
2. De raad bij de behandeling van de Programmarekening op 4 juli
aanstaande aanvullend voor te stellen de Programmarekening 2018
met inachtneming van de wijziging gemeld in de raadsbrief vast te

stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

De accountant heeft bij de afronding van zijn controlewerkzaamheden
aangegeven dat er in de Programmarekening nog een wijziging doorgevoerd
moet worden. De wijziging houdt in dat de Materiële vaste activa en de
voorziening Wegen beide met een bedrag van € 510.513,80 toenemen. De
wijziging heeft betrekking op de investering 'Herinrichting/ophoging
Zeeheldenbuurt'.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-087896 - 213000
Openbare besluitenlijst 25 juni 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst van 25 juni 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-087734 - 212591
Vaststellen uniforme DVO De Meerlanden
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Bijgaande nieuwe dienstverleningsovereenkomst Afvalbeheer
(DVO) met De Meerlanden Holding N.V. aan te gaan voor onbepaalde
tijd met een opzegtermijn van twee jaar met dien verstande dat de
overeenkomst terugwerkt tot en met 1 januari 2019.
2. Burgemeester Lies Spruit portefeuillehouder Kees van der Zwet hierbij
een volmacht te geven om, namens de gemeente Lisse, de bijgaande
overeenkomst te ondertekenen.
3. Leg op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob
geheimhouding op bijlage 'DVO deel B productbladen en C prestatieen tarievenblad 2019' omdat deze bijlagen vertrouwelijke
bedrijfsgegevens van Meerlanden bevatten.

Samenvatting

Voor de afvalbeheertaken is de gemeente Lisse medio 2009 een individuele
dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden aangegaan voor taken in het
dagelijks beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. Deze
dienstverleningsovereenkomst loopt op 1 juli 2019 af.
Het college heeft in april besloten om bepaalde taken in eigen beheer te gaan
uitvoeren, hierbij uitgezonderd de afvalbeheertaken, de machinale reiniging van
verharding en de 1e en 2e routes gladheidbestrijding. Vanwege het nog lopende
onderzoek vanuit Meerlanden om te komen tot ‘uniforme tarieven’ en ‘uniforme
dienstverleningsovereenkomsten’ op de taken afvalbeheer, gladheidbestrijding
en (straat)reiniging heeft u in april nog geen definitieve keuzes hierover kunnen
maken. Nu de uitkomsten van het onderzoek op het taakgebied Afvalbeheer
bekend zijn en er een nieuw uniform dienstverleningsovereenkomst voor
afvalbeheertaken is opgesteld, wordt uw college gevraagd hierover een besluit
te nemen. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor afvalbeheertaken met
bijbehorende productomschrijvingen en tarieven zijn opgenomen in de bijlagen
bij dit voorstel. In dit voorstel wordt uw college gevraagd in te stemmen met het
aangaan van de nieuwe uniforme DVO afval met Meerlanden voor onbepaalde
tijd. Ook wordt uw burgemeester gevraagd de verantwoordelijke
portefeuillehouder te volmachten voor de ondertekening van de
overeenkomst. Uw college wordt tevens gevraagd geheimhouding op te leggen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

