
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 september 2019 

VAN LISSE  
 
 
 

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

Pippel, plv secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-084111 - 207963 

Onderwerp  Vaststelling acquisitiebeleid particuliere archieven 

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

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  1. De criteria (zie bijlage) voor acquisitie van particuliere archieven vast 

burgemeester en wethouders  te stellen. 

besluit  2. De criteria voor het opnemen van particuliere archieven te publiceren 
  op de gemeentelijke website. 
  3. Mandaat te verlenen aan de teammanager IBB om maximaal 20 m1 
  particuliere archieven per jaar op te nemen die voldoen aan de 
  vastgestelde criteria. 
  4. Contact opnemen met de eigenaren van de particuliere archieven die 
  nu in de archiefruimte van de gemeente staan om afspraken te maken 
  over overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 
  5. Archieven die historisch belangrijk zijn op te nemen in het archief van 

  Erfgoed Leiden en niet meer in de eigen archiefruimte. 

Samenvatting  De gemeente heeft geen beleid voor het opnemen van particuliere archieven. 
  Tot nu toe worden ad hoc beslissingen genomen wanneer een verzoek wordt 
  gedaan om archief op te nemen. Er zijn geen criteria om te bepalen of archieven 
  al dan niet een historisch belang hebben. 
  Door het vaststellen van criteria voor het opnemen van particuliere archieven en 
  die te publiceren op de website worden particulieren, organisaties en bedrijven 
  gewezen op de mogelijkheden van opname door de gemeente. Bij bedrijven 
  moet worden gedacht aan bedrijven met een bijzondere en langdurige betekenis 

  voor de gemeenschap. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-093411 - 230103 

 
 

Onderwerp  Concept openbare besluitenlijst B&W Lisse 28 augustus 2019 

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

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
De concept besluitenlijst van het college van B&W Lisse van 28 augustus 2019 

burgemeester en wethouders 
 

 

vast te stellen. 
besluit 

 
   

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-093411 - 230110 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen B&W Lisse 3 september 2019 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Uitnodigingen: 
    



burgemeester en wethouders  
 

Mogelijk afvaardiging naar het Noordwijks boekenbal.  
Voor de overige uitnodigingen is het college verhinderd.  besluit  

    

    

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-095447 - 230491 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief informeren bezuinigingsopgave 

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

Afdeling  TM Financien 

Het College van    
burgemeester en wethouders  1. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

besluit    

Samenvatting  In de kadernota 2020 heeft het college aangegeven voor een grote 
  bezuinigingsopgave te staan. De grootste oorzaak van de bezuinigingsopgave 
  ligt in de landelijke ontwikkelingen vanuit het Rijk. Daarnaast speelt de manier 
  waarop Lisse de afgelopen decennia met reserveringen voor investeringen om 
  ging een rol. In de raadsbrief wordt ingegaan op de achterliggende oorzaken van 

  deze opgave. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 
     


