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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. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B. 
Marinussen, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-096730 - 234016 

Onderwerp Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het instellingsbesluit 'Adviesraad Sociaal Domein Lisse' vast te stellen 
2. Het 'Instellingsbesluit Wmo-adviesraad oktober 2015' in te trekken 
3. De 'Verordening Seniorenraad 2007' in te trekken 

Samenvatting De Gemeentewet (artikel 84), de Wmo (artikel 2.1), de Jeugdwet (artikel 
2.10) en de Participatiewet (artikel 47) verplichten gemeenten om bewoners 
en/of cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Daarom stellen 
wij voor één adviesraad sociaal domein in te voeren. 
Hiermee voldoen wij aan de wettelijke taak; Beleidsadviezen worden 
hierdoor integraal gegeven en dat is in lijn met de transformatie agenda. 
De Wmo adviesraad gaat over in de adviesraad sociaal domein en 
ouderenparticipatie wordt voortaan gewaarborgd in de Adviesraad Sociaal 
Domein 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-094307 - 245445 

Onderwerp Herstelbesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning Elka 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de 
raad voorgesteld wordt om het bestemmingsplan Elka met de digitale 
planidentificatie NL.IMRO.0553.bpdorp2010elka-Vax2 gewijzigd vast 
te stellen ten opzichte van het op 20 juni 2019 door de gemeenteraad 
vastgestelde bestemmingsplan. 

2. In aanvulling op de eerder gesloten overeenkomst  en allonge 
bijgaande allonge II aan te gaan.  

3. De omgevingsvergunning te voorzien van een aanvullend voorschrift 
ten aanzien van het gebruik van bouwmaterieel.  

4. Omwonenden, omliggende bedrijven, indieners van een zienswijze te 
informeren.  

Samenvatting Door drie partijen gezamenlijk is tegen het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Gelet op dit beroep wordt de raad voorgesteld om middels 
een zogenaamd herstelbesluit het bestemmingsplan aan te passen op de punten 
stikstofdepositie, parkeren, ladder van duurzame verstedelijking en de steigers 
bij de te bouwen woningen. Daarnaast hebben wij met de ontwikkelaar een 
allonge ter beperking van het gebruik van de steigerplaatsen door derden 
gesloten en een aanvullend voorschrift in de omgevingsvergunning opgenomen 
ten aanzien van het gebruik van het bouwmaterieel. 
Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en zowel de omgevingsvergunning als 
de met de projectontwikkelaar gesloten overeenkomst  aan te passen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-102519 - 248180 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 oktober 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 29 oktober 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


