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Zaak / doc nr Z-19-087664 - 212426 

Onderwerp Raadsbrief update quick wins ro t.b.v. woningbouw 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de bijgevoegde raadsbrief inzake "Quick wins ruimtelijke ontwikkeling ten 
behoeve van woningbouw" vast te stellen. 

Samenvatting De quick wins hebben als doel om te komen tot een versnelling in het 
ontwikkelen van de locatie tot woningbouw. Enerzijds voor verschillende 
doelgroepen die in de huidige woningmarkt minder goed aan bod komen dan 
gewenst en om locaties die lastig te ontwikkelen zijn te versnellen. Er is gestart 
met het analyseren van de locaties en de huidige situatie, wat er mogelijk is op 
de locatie en voor welke doelgroep dit gewenst is.  
Deze brief is een toegezegde update van de stand van zaken per locatie.  
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090768 - 219547 

Onderwerp Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen - 2018 t/m juni 2019 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de 'Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen - 2018 t/m 
juni 2019'. 

Samenvatting Volgens het in 2017 vastgestelde 'Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Lisse', 
verzorgt de CISO rapportages over activiteiten en maatregelen rond 
informatieveiligheid. Deze rapportage biedt een overzicht van zaken die zich in 
de HLTsamen-organisatie tot 1 juli 2019 rond dit onderwerp afspeelden. Er is 
bijvoorbeeld aandacht voor de resultaten van de verplichte zelfevaluaties ENSIA 
en de wijze waarop HLTsamen de betreffende functionarissen (CISO, FG en PO) 
in de organisatie heeft gepositioneerd. Ook komt het traject ten aanzien van het 
bewustzijn rond informatiebeveiliging en privacy aan de orde. Verder wordt 
ingegaan op een aantal stappen die HLT heeft gezet op het vlak van 
toegangsbeveiliging, het veilig afvoeren van informatiedragers en het beveiligd 
e-mailen. De rapportage wordt afgesloten met een korte vooruitblik op de 
nieuwe norm, de 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' (BIO), die vanaf 2020 
voor alle overheidsinstanties van kracht is. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098337 - 238013 

Onderwerp Aanwijzen plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wijs mevrouw N. Fokke en de heer P. Koomen aan als plaatsvervangend 
secretarissen van de Commissie bezwaren en klachten, voor de duur van hun 
werkzaamheden bij HLTsamen. 

Samenvatting Mevrouw Fokke en de heer Koomen werken als juridisch adviseur bij het team 
Juridische Zaken. In de nabije toekomst zullen zij incidenteel werkzaamheden 
verrichten als secretaris van de Commissie bezwaren en klachten. Daarom 
moeten zij op grond van artikel 4 Verordening Commissie bezwaren en klachten 
2017 worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098436 - 238076 

Onderwerp Raadsbrief woningmarktonderzoek HLT 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De bijgevoegde raadsbrief 'woningmarktonderzoek HLT' vast te stellen. 

Samenvatting De raadsbrief bevat een korte oplegnotitie voor het onderzoek en een 
uitnodiging voor een informeel spreekuur waar raadsleden hun technische 
vragen over het onderzoek kunnen stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


