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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester; Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder; 
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder; Mevr. M. Pippel, plv secretaris 

Afwezig Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-090307 - 218596 

Onderwerp Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse voor 
kennisgeving aan te nemen. 
2. Dit jaarverslag via bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale 
ombudsman te sturen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 
(Commissie BK) is ontvangen. Het jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2018 en aanbevelingen doet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090405 - 218771 

Onderwerp Benoeming nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Commissie 
Bezwaren en Klachten 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Eervol ontslag te verlenen aan de voorzitter van de Commissie Bezwaren en 
Klachten, de heer C.B.L.M. de Ridder. 
2. De heer mr. drs. J.J. Arts te benoemen als voorzitter van de Commissie 
Bezwaren en Klachten tot 1 januari 2021. 
3. De heer mr. W. van Steenbergen te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitter van de Commissie Bezwaren en Klachten tot 1 januari 2021 met 
ingang van 25 juli 2019. 

Samenvatting De heer C. de Ridder heeft laten weten zijn functie als voorzitter van de 
Commissie Bezwaren en Klachten neer te willen leggen. Ter vervanging van de 
voorzitter is er een gesprek geweest met de plaatsvervangende voorzitters. 
Hieruit komt naar voren dat de heer J. Arts de functie als voorzitter op neemt. 
Aangezien het wenselijk is drie (plaatsvervangende) voorzitters te hebben, is er 
voor gekozen de heer W. van Steenbergen (lid van de commissie) als 
plaatsvervangend voorzitter voor te dragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-091315 - 220737 

Onderwerp Zienswijze Regionale agenda Holland Rijnland 2019-2023 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
De bij het raadsvoorstel gevoegde zienswijze op de regionale agenda 2019-2023 
van Holland Rijnland vast te stellen, waarbij de agenda als overwegend positief 



wordt beoordeeld en onderstaande aanvullingen op de agenda worden 
voorgesteld: 
   
Functioneel: 
1. Zet in op een haalbare verlenging / doorontwikkeling van een regionale 
investeringsstrategie met inachtneming van een evaluatie en het evenwichtig 
neerslaan van de gelden van het vorige RIF 
2. Versterk de belangenbehartiging door Holland Rijnland 
3. Anticipeer adequaat op kansen en uitdagingen van de coalitieprogramma’s 
van de provinciebesturen 
 
Inhoudelijk: 
4. Breng de opgaven als benoemd in de (concept-)versnellingsagenda Duin- en 
Bollenstreek in bij de formulering en uitwerking van de inhoudelijke opgaven 
5. Breng regionale karakteristieken in bij de formulering en uitwerking van de 
inhoudelijke opgaven 
 
Organisatorisch: 
6. Bewaak dat de geest van de Omgevingswet het denkkader voor handelen en 
beoordelen wordt 
7. Bewaak integraliteit tussen Hart van Holland en Holland Rijnland en verzeker 
aansluiting gemeentebesturen 
8. Effectueer en verbeter de kwaliteit van het besluitvormingsproces van Holland 
Rijnland, en de passende aansluiting van de gemeentebesturen hierbij 
 
 
  

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland nodigt de raad in de brief van 
25 juni 2019 (bijlage 1) uit om zijn zienswijze te geven op de concept regionale 
agenda van Holland Rijnland (bijlage 2). De concept regionale agenda is de 
afgelopen periode veelvuldig besproken, onder meer tijdens de raadsconferentie 
van 12 juni 2019. De zes opgaven uit de agenda stonden daarbij centraal. Wij 
kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de regionale agenda zoals Holland Rijnland 
deze aan de raden heeft gestuurd en stellen een aantal aanvullingen voor. Het 
Algemeen Bestuur (AB) stelt de regionale agenda vast op 30 oktober 2019. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-092824 - 224566 

Onderwerp Advisering inzake uitnodiging gemeente Noordwijk - bestuurlijke overleggen in 
de Duin- en Bollenstreek: nadruk op wat ertoe doet 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Ga in op het verzoek van de gemeente Noordwijk om met elkaar in gesprek te 
gaan over een versterking van de samenwerking; 
2. Neem resultaten van gebiedsgericht werken richting provincie als het 
inhoudelijk kader voor deze bijeenkomst en vermijd het opstellen van een 
nieuwe rijke agenda; 
3. Gebruik de bijeenkomst vooral om te bekijken hoe samenwerking in de regio 
kan bijdragen aan het bereiken van ambities en doelen, zowel binnen als buiten 
de Bollenstreek; 
 
  

Samenvatting Advisering inzake uitnodiging gemeente Noordwijk - bestuurlijke overleggen in 
de Duin- en Bollenstreek: nadruk op wat ertoe doet. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-093409 - 225842 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Lisse 30 juli 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Lisse d.d. 30 juli 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


