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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
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Marinussen, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-114599 - 277006 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 februari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 11 februari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081176 - 275078 

Onderwerp Onderzoek rekenkamercommissie 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie Hillegom en 
Lisse vast te stellen. 
  

Samenvatting De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft een onderzoek uitgevoerd 
naar het startersbeleid van de gemeenten Hillegom en Lisse. Het rapport is ten 
behoeve van bestuurlijk hoor- en wederhoor naar de colleges van burgemeester 
en wethouders gezonden. In dit rapport zijn een aantal aanbevelingen 
opgenomen. In bijgevoegde brief reageren we op deze aanbevelingen. Besloten 
wordt om de bijgevoegde bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie 
Hillegom en Lisse vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112839 - 273307 

Onderwerp Financiele doorkijk 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief. 
2. Bijgevoegde brief te delen met de gemeenteraad. 

Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de financiele stand van zaken binnen de 
werkorganisatie HLTsamen en deelt deze met de gemeenteraad. In de brief 
wordt een eerste beeld geschetsts over de financiele stand van zaken aan de 
start van 2020. Hierin komt terug welk resultaat HTLsamen over 2019 verwacht 
terug te kunnen geven aan de gemeenten en welke bedragen HLTsamen in 2020 
aan de gemeenten verwacht te gaan vragen voor nieuwe taken en inflatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-104071 - 275445 

Onderwerp Procesnotitie Omgevingsvisie 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De procesnotitie Omgevingsvisie vast te stellen. 

Samenvatting De informatie voor de volgende ronde van de participatie voor de 
Omgevingsvisie is verzameld in een procesnotitie. 
 
Besloten wordt om de Procesnotitie voor te leggen aan de raad met het verzoek 
de notitie vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111102 - 269798 

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst project Havenkwartier 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Besluiten om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst vast te 
stellen met betrekking tot de anterieure overeenkomst Gemeente 
Lisse en Centrumplan Lisse B.V. onder voorbehoud defintieve 
tenaamstelling van de vertegenwoordiger(s) van de contractpartij. 

2. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob 
geheimhouding op te leggen op het overzicht startbudget/restbudget 
(bijlage II) en al hetgeen hierover is besproken, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. 

3. De burgemeester is bevoegd op grond van artikel 170 Gemeentewet 
om de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Op grond 
van artikel 3:60 BW verleent de burgemeester volmacht aan 
wethouder Van der Laan  om de vaststellingsovereenkomst te 
ondertekenen. 

Samenvatting Op 27 oktober 2015 hebben de gemeente en Centrumplan Lisse B.V. een 
anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de Hobaho-
locatie in Lisse, aangeduid als het project Havenkwartier. 
Ten behoeve van de herontwikkeling is het bestemmingsplan op 28 januari 
vastgesteld en op 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en 
wethouders ingestemd met het inrichtingsplan voor het openbaar gebied. De 
realisatie van de inrichting van het openbaar gebied valt, zoals vastgelegd in de 
anterieure overeenkomst, onder de verantwoordelijkheid van Centrumplan Lisse 
B.V. Medio 2018 is gestart met de sloop van de Hobaho-hallen en vervolgens 
met de bouw van de woningen. De laatste woningen zijn eind 2019 opgeleverd 
en de oplevering van de inrichting van het openbaar gebied staat gepland in 
februari/maart 2020. In het verlengde van de anterieure overeenkomst hebben 
gemeente en Centrumplan Lisse BV concept afspraken gemaakt over de nog te 
verrichten werkzaamheden en de afronding van een financiële verrekening. Deze 
concept afspraken zijn daarna vastgelegd in de voorliggende 
vaststellingsovereenkomst en worden door middel van de ondertekening van 
deze vaststellingsovereenkomst nogmaals bevestigd. 
Besloten wordt om akkoord te gaan met de inhoud van de overeenkomst. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


