
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN LISSE 

7 januari 2020 

 
 

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-19-107750 - 264180 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 december 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 december 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-092107 - 256091 

Onderwerp Vaststellen GR HLTsamen na 1e wijziging 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 
vast te stellen, zodat deze komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage bij dit 
voorstel. 

Samenvatting Het bestuur van HLTsamen heeft voorgesteld de gemeenschappelijke regeling 
HLTsamen te wijzigen. Het college heeft op grond van artikel 1 Wet 
gemeenschappelijke regelingen toestemming gekregen van de gemeenteraad 
om de gewijzigde regeling vast te stellen. De voorgestelde wijziging is 
aangenomen als de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen daarmee 
eensluidend instemmen, op grond van artikel 24 van de gemeenschappelijke 
regeling. Dit voorstel voorziet in deze besluitvorming. De gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking door 
gemeente Hillegom, de wijziging van artikel 13 treedt met terugwerkende kracht 
in werking met ingang van 1 januari 2020. In dat artikel is geregeld dat de cao 
Samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing is,  een 
wijziging vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren die eveneens op 1 januari 2020 in werking treedt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107402 - 261039 

Onderwerp Integrale handhavingsverordening ISD Bollenstreek 2019 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
1. De Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 
2019 als volgt vast te stellen en daarbij akkoord te gaan met: 
- het toepassen van het concept hoogwaardige handhaving bij de door de ISD 
Bollenstreek uit te voeren taken van de PW, Wmo en Wgs; 



- de verwoorde visie op handhaving; 
- de rollen van de ISD Bollenstreek en de inwoner bij handhaving; 
- het voorgestelde verantwoordingsformat. 
 
  

Samenvatting De ISD Bollenstreek heeft eerder gesproken met de raad over hun rol en 
betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling. Het gaat hier om handhaving op 
wettelijke taken die de ISD Bollenstreek uitvoert en de controlerende rol van de 
raad daarbij. In dit voorstel vindt u het concept hoogwaardige handhaving, de 
verwoorde visie en het voorgestelde verantwoordingsformat terug. Het gaat om 
een integrale handhavingsverordening waarin de uit te voeren taken van de ISD 
Bollenstreek voor PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs in één 
handhavingsverordening staan beschreven. Bij het opstellen van deze 
verordening is gebruik gemaakt van de omgekeerde modelverordening van 
Stimulansz. De verordening is dus meer geschreven vanuit de inwoner. Via dit 
voorstel wordt de verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032432 - 255820 

Onderwerp Gunning verkoop en ontwikkeling villa's Achterweg 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De meervoudig onderhandse aanbesteding voor de herontwikkeling van de 
locatie Achterweg 3-5 te gunnen aan Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda 
B.V. te Sassenheim. 
  

Samenvatting Op 5 februari 2019 heeft u besloten om het project Bouwkavels Achterweg, 
conform het amendement van de gemeenteraad, meervoudig onderhands aan te 
besteden op prijs- en kwaliteitscriteria. Van de partijen die zijn uitgenodigd voor 
de aanbesteding hebben er twee een inschrijving uitgebracht. Het plan van 
Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda B.V. is als beste beoordeeld omdat 
het voldoet aan verschillende duurzaamheidscriteria. Het plan bevat onder 
andere hergebruik van materialen, energieneutrale woningen met elektrische 
laadgelegenheden voor auto en fiets, hergebruik van regenwater en groene 
bergingen. Besloten wordt om de meervoudig onderhandse aanbesteding voor 
de herontwikkeling van de locatie Achterweg 3-5 te gunnen 
aan Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda B.V. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-106596 - 259184 

Onderwerp Aanpassen beleidsregels leges omgevingsvergunning 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beleidsregels voor de berekening van de bouwkosten ten behoeve van de 
heffing van leges Lisse 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Het college is op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
bevoegd beleidsregels vast te stellen. De beleidsregels moeten voor het 
vaststellen van de grondslag voor de leges opnieuw worden vastgesteld omdat 
niet alleen de aannemingssom wordt getoetst, maar bij het ontbreken daarvan, 
ook de kostenraming. Daarnaast wordt er in de eerder vastgestelde 
beleidsregels verwezen naar een verouderde uitgave van het normblad NEN 
2699. De nieuw vast te stellen beleidsregels sluit beter aan bij de huidige 
werkwijze van de medewerkers vergunningverlening van de werkorganisatie 
HLTsamen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


