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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-20-116206 - 280026 

Onderwerp Presentatie politiecijfers 2019 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel "presentatie politiecijfers 2019" 
voor de commissie M&F op 18 maart 2020. 

Samenvatting Mevrouw M. Blom, plaatsvervangend teamchef van politieteam Bollen Noord 
geeft een presentatie over de politiecijfers van 2019 in de commissie M&F op 18 
maart 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115582 - 281090 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 februari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 februari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112825 - 273297 

Onderwerp (Her)benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. De heer ir. T. Jütte te herbenoemen als onafhankelijk en deskundig lid 
in de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(welstandscommissie), met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2020. 

2. De heren ir. G.K. Tegelberg, ir. A.M. Dieleman en de dames ir. K. van 
de Vrande, ir. C. de Kovel, ir. I. Boost en ir. M. Fransse met 
terugwerkende kracht vanaf 4 oktober 2018 voor 3 jaar te benoemen 
als onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 

Samenvatting Van de heer ir. T. Jütte, lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit 
(welstandscommissie), is de benoemingstermijn verstreken. Voorgesteld wordt 
aan de raad, om de heer ir. T. Jütte voor 3 jaar te herbenoemen als 
onafhankelijk en deskundig lid, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. 
Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld, de heren ir. G.K. Tegelberg, ir. A.M. 



Dieleman en de dames ir. K. van de Vrande, ir. C. de Kovel, ir. I. Boost en ir. M. 
Fransse met terugwerkende kracht vanaf 4 oktober 2018 voor 3 jaar te 
benoemen als onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109634 - 279900 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 4 maart 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij op 4 maart 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 4 maart 2020 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij  
van Holland Rijnland plaats in Leiderdorp. U wordt geadviseerd in te stemmen 
met de adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109960 - 266361 

Onderwerp Initiatieffase Knarrenhof 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake 'initiatieffase Knarrenhof Lisse' vast te stellen 
en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Middels deze raadsbrief informeren wij de raad over de stappen die worden 
gezet om uitvoering te geven aan het raadsinitiatiefvoorstel 'Knarrenhof Lisse' 
van 18 september 2019. De raadsbrief gaat in op de initiatieffase zoals deze in 
het raadsinitiatiefvoorstel beschreven staat. De initiatieffase heeft als doel 
bewoners van Lisse te informeren over het Knarrenhof-concept en de 
belangstelling voor deze woonvorm voor ouderen te peilen. Na evaluatie van de 
initiatieffase kan het gesprek worden gevoerd over de gewenste rol van de 
gemeente in de volgende fase. Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief 
inzake 'initiatieffase Knarrenhof Lisse' vast te stellen en aan de gemeenteraad 
aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115664 - 279118 

Onderwerp Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2019 Lisse 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de "evaluatie 

handhavinguitvoeringsprogramma 2019" vast te stellen. 

Samenvatting Aan het begin van het jaar 2019 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 
(hierna: HUP 2019) vastgesteld (zie bijlage 3). Met het uitvoeringsprogramma 
wordt het handhavingsbeleid geconcretiseerd en het omvat de werkzaamheden 
voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en 
woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers). De in het HUP 2019 geplande taken zijn 
grotendeels gerealiseerd. 
  
Voor het cluster BOA’s bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2019 
uit het afhandelen van klachten en meldingen. Daarnaast heeft het cluster 
overtredingen opgespoord op het gebied van o.a.  parkeren en toezicht 
gehouden bij evenementen. De meeste bekeuringen zijn, net als in 2018, 
uitgeschreven op het verkeerd parkeren en blauwe zone. Bovendien is een groot 
deel van de capaciteit ingezet bij de in het HUP 2019 benoemde projecten, zoals 
het naleefgedrag van het afvalbeleid en jeugdoverlast. De BOA’s/DHW- 
inspecteurs hebben ook controles uitgevoerd op de naleving van de Drank- en 
Horecawet. 



  
Voor het cluster BWT bestond een deel van de werkvoorraad uit zaken van 2018 
die een doorloop hadden in 2019. Dit gold zowel voor de controle op verleende 
vergunningen als voor de behandeling van handhavingsdossiers. Daarnaast zijn 
er nieuwe zaken (handhaving en toezicht) overeenkomstig de prioritering 
gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen zijn de handhavingszaken en 
meldingen opgelost door te overleggen met de betrokkenen (melder/verzoeker 
en overtreder). Slechts in een enkel geval is een handhavingsbesluit genomen. 
Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het cluster BWT ook projectmatige 
werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het teken van strijdig gebruik met 
het bestemmingsplan en illegale bouw. Dit was o.a. het project Meer en Duin. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-025600 - 249570 

Onderwerp Raadsbrief voortgang Meerjarenprogramma Sporten, Bewegen en Spelen 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief 'voortgang Meerjarenprogramma Sporten, Bewegen 
en Spelen' vast te stellen 

Samenvatting De raadsbrief bevat een beschrijving over de uitgevoerde acties binnen het 
Meerjarenprogramma Sporten, Bewegen en Spelen. Hierin staat beschreven 
hoe de ambities en bijbehorende doelstellingen worden gerealiseerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


