
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 oktober 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;Dhr. B. 

Marinussen, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-097102 - 234801 

Onderwerp  Informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Het informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek vast te stellen; 

burgemeester en wethouders  2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en hiermee de raad informeren over 

besluit  het informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek. 

Samenvatting  De afzonderlijke colleges van HLTsamen en Noordwijk worden voorgesteld het 
  hernieuwde informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek vast te stellen. Het 
  informatiebeveiligingsbeleid vormt het kader voor passende technische en 
  organisatorische maatregelen om informatie te beschermen en dient eens per 
  drie jaar te worden geactualiseerd. Hiermee wordt gewaarborgd dat de ISD 
  voldoet aan de relevante en vigerende wet- en regelgeving op het gebied van 
  informatiebeveiliging. 
  Daarnaast worden de colleges van HLTsamen en Noordwijk voorgesteld dit 
  hernieuwde informatiebeveiligingsbeleid ter kennisname aan te bieden aan de 

  gemeenteraden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-098982 - 239256  

Onderwerp  Agenderingsvoorstel update proces woonvisie Lisse 

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

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel inzake update proces 

burgemeester en wethouders 
 

 

woonvisie Lisse 
besluit 

 
  

Samenvatting  In 2019 wordt de woonvisie geactualiseerd. Om de gemeenteraad actief te 
  betrekken bij dit proces gaat het adviesbureau dat ons ondersteunt in gesprek 
  met de raad. Het adviesbureau presenteert de contouren voor de nieuwe 
  woonvisie en legt voorstellen voor de uitvoering aan de raad voor. In een 
  inhoudelijk gesprek met de gemeenteraad komen we vervolgens tot een nadere 
  inkleuring van het woonbeleid. Besloten wordt om in te stemmen met het 

  agenderingsvoorstel update proces woonvisie Lisse. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 

Zaak / doc nr 

 WETHOUDER JEANET VAN DER LAAN IS NIET AANWEZIG BIJ BEHANDELING 

VAN ONDERSTAAND COLLEGEVOORSTEL 

Z-18-063690 - 239933  

Onderwerp  heroverweging omgevingsvergunning arbeidsmigranten 

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

Afdeling  TM Vergunningen 

Het College van  1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaren en klachten, en 

burgemeester en wethouders  het bestreden besluit te herroepen. 

besluit  2. In heroverweging de tijdelijke omgevingsvergunning voor de huisvesting van 

  36 arbeidsmigranten aan de Heereweg 333 te weigeren.  



  3. Invulling te geven aan artikel 5.4 van het beleid "Ruimtelijke 
  randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
  Bollenstreek" door het beleid binnen afzienbare tijd aan te vullen met kaart. 
  4. Bijgevoegde raadsbrief inzake de weigering omgevingsvergunning 

  arbeidsmigranten vast te stellen. 

Samenvatting  Tegen het besluit van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van 
  arbeidsmigranten is bezwaar ingediend. Na de hoorzitting heeft de commissie 
  bezwaren en klachten een advies uitgebracht. Het besluit kan nu worden 
  heroverwogen. 
  Besloten wordt om de tijdelijke vergunning te weigeren conform het advies van 
  de commissie bezwaren en klachten. Tevens wordt besloten om binnen 

  afzienbare tijd invulling te geven aan artikel 5.4 van het beleid door het beleid 
  aan te vullen met een kaart. In dit artikel staat dat het college de mogelijkheid 
  heeft om delen van het bedrijventerrein aan te wijzen die wel in aanmerking 
  kunnen komen voor de vestiging van arbeidsmigranten. Middels het aangeven 
  op een kaart kunnen panden die geen bedrijfsbestemming hebben, of wel een 
  bedrijfsbestemming hebben, maar in aanmerking komen voor maatwerk, 

  geschikt worden geacht voor arbeidsmigranten. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-096282 - 240089  

Onderwerp  Adviesvraag aan Adviesraad Sociaal Domein - Conceptnota 'Iedereen doet mee' 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. Kennis te nemen van de conceptnota “Iedereen doet mee”. 

burgemeester en wethouders  2. Een adviesaanvraag in te dienen bij de Adviesraad Sociaal Domein ten 

besluit  aanzien van de conceptnota “Iedereen doet mee”. 

Samenvatting  In de conceptnota is het armoedebeleid voor gemeente Lisse voor de periode 
  2019-2022 uitgewerkt en zal in december 2019 ter besluitvorming naar de raad 
  worden gestuurd. Armoede is één van de belangrijkste redenen van sociale 
  uitsluiting en gemeente Lisse vindt dat alle inwoners moeten kunnen meedoen in 

  de samenleving. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-099366 - 240179  

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 oktober 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
De concept openbare besluitenlijst van B&W Lisse d.d. 1 oktober 2019 vast te 

burgemeester en wethouders 
 

 

stellen. 
besluit 

 

  

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-099664 - 240774  

Onderwerp  2e Tussentijdse rapportage 2019 

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

Afdeling  TM Financien 

Het College van  Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
burgemeester en wethouders  voorgesteld wordt om: 

besluit   

  1. De 2e Tussentijdse rapportage 2019 vast te stellen, evenals de lasten en 

  baten per programma en per taakveld;  



 
2. De volgende budgetten over te hevelen naar 2020:  
a. Het budget voor de ontschotter en maatwerkoplossingen voor een bedrag van  
€ 25.000; 

b. Het budget voor beschermd wonen voor een bedrag van € 68.000;  
c. Het uitvoeringsbudget voor het Mobiliteitsplan voor een bedrag van € 50.000; 
d. Het budget voor de uitvoering van de aanbevelingen van de evaluatie van het 
afval voor een bedrag van € 40.000;  
e. Het budget voor de energiescan en het duurzaam 
meerjarenonderhoudsplan voor een bedrag van € 30.000;  
f. Het budget voor het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek voor 
een bedrag van € 30.000;  
g. Het budget voor de herziening van het accommodatiebeleid voor een 
bedrag van € 20.000;  
h. Het budget voor de Kleine Kroniek Lisse voor een bedrag van € 6.000. 

 
Samenvatting De Financiële verordening op basis van art. 212 van de Gemeentewet bepaalt 

dat het college bij de behandeling van de begroting (voor het volgende jaar) de 

raad informeert over de realisatie van de (lopende) begroting, waarbij de 

tussentijdse rapportage beschikbaar moet zijn. De rapportage toont afwijkingen 

op het gebied van maatschappelijke effecten, planning en kosten. De rapportage 

toont een verwacht rekeningresultaat van € 2.046.000 nadelig, daar waar dat bij 

de 1e Tussentijdse rapportage nog € 3.380.000 nadelig was. Enkele 

bezuinigingen zijn doorgevoerd, zoals op het gebied van sociale investeringen, 

het toeschrijven van uren aan investeringen, de verlaging van de post 
onvoorzien en op de kosten voor het afval. Daarnaast vielen enkele baten hoger 

uit, zoals de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, het dividend van 

Alliander en de leges voor de omgevingsvergunningen. Het college bedenkt 

oplossingsrichtingen om het rekeningresultaat positief te laten uitkomen. De 

structurele doorwerking van de rapportage is verwerkt in de 

Programmabegroting 2020-2023. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-100133 - 241786 

 
Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W 8 oktober 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst d.d. 8 oktober 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


