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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. B. 
Marinussen, secretaris 

Afwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-114600 - 278982 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 februari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 februari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112258 - 272126 

Onderwerp Programma datagedreven sturing 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In HLT-verband een programmaplan “datagedreven sturing” op te zetten 
waardoor invulling geven aan onze wettelijke taak en uitvoering wordt gegeven 
aan de desbetreffende passages uit het collegeprogramma; 
2. in te stemmen met de afwegingen zoals opgenomen in dit voorstel dat het 
noodzakelijk is het programma “datagedreven sturing” op korte termijn te 
starten en dat uitvoering van dat programma uitsluitend haalbaar is als dat 
programma in HLT verband wordt gedragen en uitgevoerd; 
3. in te stemmen met de in dit voorstel opgenomen afwegingen als het gaat om 
de prioritering in het programma, waarbij naast de randvoorwaardelijke thema’s 
de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling van de monitor sociaal domein, 
ondermijningsthema’s en regie op kanalen; 
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 1. In te stemmen met: 
 a. het voornemen van ons college om in samenwerking met onze HLT-partners 
uitvoering te geven aan het programmaplan “datagedreven sturing” waardoor 
we    invulling geven aan onze wettelijke taak en aan de uitvoering van het    
collegeprogramma; 
 b. de afwegingen van het college dat het noodzakelijk is het programma 
“datagedreven sturing” op korte termijn te starten en dat uitvoering van dat 
programma uitsluitend haalbaar is als dat programma in HLT verband wordt 
gedragen en uitgevoerd; 
 c. de door het college (in samenspraak met de colleges van de HLT-partners) 
gemaakte afwegingen als het gaat om de prioritering in het programma, waarbij 
naast de randvoorwaardelijke thema’s de prioriteit wordt gelegd bij ontwikkeling 
van de monitor sociaal domein, ondermijningsthema’s en regie op kanalen; 
 d. de door het college in HLT-verband gemaakte afspraken over het 
selectieproces bij de verdere doorontwikkeling van inhoudelijke producten; 
 e. de door het college in HLT-verband gemaakte afspraak om een 
klankbordgroep “datagedreven sturing“ in te stellen en vertegenwoordigers 
richting de klankbordgroep aan te wijzen. 
 2. Te besluiten om voor de uitvoering van het programma “datagedreven 
sturing” vanaf de 2e helft 2020 gedurende een periode van 3 jaar (verdeeld over 
vier kalenderjaren) de volgende budgetten beschikbaar te stellen: in 2020: € 0 
en in de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks: € 125.255 (totaal € 375.766). Voor wat 
betreft de dekking van de lasten voor de jaren 2021 t/m 2023 een en ander te 
verwerken in de HLT-meerjarenbegroting. 
 3. De in dit besluit opgenomen budgetten slechts beschikbaar te stellen indien 
de gemeenteraden van onze HLT-partners eveneens overeenkomstig dit voorstel 



besluiten en in lijn met de verhouding 1 : 1,17 : 1,94 budget beschikbaar 
stellen. 
 
  

Samenvatting Aan de gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met het in HLT verband 
opstarten en inrichten van een programma "datagedreven sturing". Binnen dit 
programma is het de bedoeling betere (digitale) sturingsinformatie en 
monitorinstrumenten te ontwikkelen, waardoor efficiënter en effectiever kan 
worden gewerkt en waardoor sneller en wendbaarder kan worden gereageerd op 
maatschappelijke vragen. Om dit programma uit te kunnen voeren wordt 
voorgesteld om voor een periode van drie jaar (jaarlijks) een budget 
beschikbaar te stellen van € 125.255,-  onder de voorwaarde dat ook onze HLT 
partners in het programma participeren. Na een periode van drie jaar vindt een 
evaluatie plaats en wordt bezien of en zo ja in welke vorm het programma kan 
en of moet worden gecontinueerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115062 - 278658 

Onderwerp Agenderen dialoogsessie woonprogramma 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel inzake dialoogsessie over 
het woonprogramma Lisse. 

Samenvatting Na een periode van voorbereiding, waarbij verschillende belanghebbenden zijn 
geïnformeerd en geconsulteerd, ligt het woonprogramma 2020 - 2024 
'evenwicht op de woningmarkt' voor. Besloten wordt om in te stemmen met het 
agenderingsvoorstel inzake dialoogsessie woonprogramma Lisse. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-087842 - 262544 

Onderwerp Herinrichting Witte de Withstraat en Evertsenstraat, Vaststellen Voorlopig 
Ontwerp 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de Witte de 
Withstraat en de Evertsenstraat vast te stellen. 

2. Het onder punt 1 genoemde Voorlopig Ontwerp gedurende een 
periode van 4 weken ter inzage te leggen. 

Samenvatting Sinds de aanleg van de Zeeheldenwijk zijn de straten langzaam gaan zakken. De 
verzakkingen betreffen de openbare ruimte en de voortuinen. 
De gemeente hoogt de Zeeheldenwijk gefaseerd op. Tegelijkertijd met de 
ophoging wordt de openbare ruimte heringericht. De planning is om in 2021 de 
ophoging en herinrichting van de wijk af te ronden. 
De Witte de Withstraat en de Evertsenstraat staan dit jaar ingepland voor een 
herinrichting. Het voorlopig ontwerp is opgesteld, dit is gebeurd op basis van 
eerder door de gemeente vastgestelde uitgangspunten, de resultaten van een 
georganiseerde inloopavond, de reacties van de bewoners en de gehouden 
stemming over de boomsoorten. 
Via dit voorstel adviseren wij uw college om het voorlopig ontwerp vast te 
stellen en om dit ontwerp voor een periode van vier weken ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-114531 - 276904 

Onderwerp Presentatie integrale toegang 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgevoegd agenderingsvoorstel presentatie integrale 
toegang 



Samenvatting Met de presentatie wordt de raad geinformeerd over de stand van zaken 
integrale toegang, ter voorbereiding op besluitvorming in april. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-113888 - 275507 

Onderwerp Actualisatie begroting HLTsamen 2020 (L) en matrix besluitvorming 
begrotingswijzigingen en P&C-producten HLTsamen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting HLTsamen 2020; 
2. Kennis te nemen van de notitie matrix besluitvorming 

begrotingswijzigingen en P&C-documenten HLTsamen; 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake de "actualisatie begroting 

HLTsamen 2020 en de notitie matrix begrotingswijzigingen en P&C-
documenten HLTsamen" vast te stellen. 

  
  

Samenvatting Op 7 november 2019 heeft de raad van Lisse de gemeentelijke begroting 2020 
vastgesteld. Uit de gemeentelijke begroting komen (nieuwe) taken voort dan wel 
extra middelen voor bestaande taken welke nog in de begroting van HLTsamen 
moeten worden verwerkt. 
De mutaties die betrekking hebben op de begroting 2020 van HLTsamen worden 
in deze actualisatie administratief verwerkt. 
 
Daarnaast is het afgelopen jaar gebleken dat er (enige) onduidelijkheid bestaat 
rondom de besluitvormingstrajecten van de begrotingswijzigingen en P&C-
documenten voor HLTsamen. Daarom is een matrix gemaakt om voor de diverse 
P&C-documenten en begrotingswijzigingen het besluitvormingstraject in beeld te 
brengen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103951 - 251482 

Onderwerp Voorstel vaststellen beheerregeling informatiebeheer gemeente Lisse 2020 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1  De beheerregeling informatiebeheer Lisse 2020 vast te stellen 
  

Samenvatting Burgemeester en wethouders zijn op grond van de Archiefwet belast met de 
zorg voor de archieven en moeten daarvoor beheerregels opstellen. Op 2 april 
2019 hebt u bent u een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de 
gemeente Leiden en hebt u de archivaris van Leiden aangewezen als archivaris 
van Lisse. De dienstverlening door de gemeente Leiden ligt wel vast in de 
overeenkomst maar is nog niet vastgelegd in de interne regeling waarin de 
afspraken over het informatiebeheer staan. De belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van het huidige Besluit Informatiebeheer zijn de instelling van een 
Strategisch Informatieoverleg en beschrijving van de rol van de archivaris 
binnen het informatiebeheer.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


