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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-115583 - 283413 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W 3 maart 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 maart 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-113148 - 275939 

Onderwerp Vaststellen inhoud LIOR 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), d.d. 14-2-2020 versie 1, vast te 
stellen. 

Samenvatting  
Er wordt in Lisse al langer gebruik gemaakt van een Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte (LIOR) voor het opstellen van programma's van eisen voor 
projecten met een civieltechnische component. Dit is met name van belang voor 
de inrichting van de buitenruimte. De inhoud van de bestaande LIOR is samen 
met de LIOR's van Teylingen en Hillegom leidend geweest bij het samenstellen 
van de nieuwe LIOR. Waar mogelijk is de inhoud geharmoniseerd en aangevuld, 
op basis van bestaand beleid. 
 
De vernieuwde LIOR is een een online toegankelijk handboek, waarin eenvoudig 
alle eisen te vinden zijn die gesteld worden aan ontwikkelingen in de openbare 
ruimte. De LIOR is eenvoudig uit te breiden en vormt  een stevige basis voor het 
opnemen en inpassen van bijvoorbeeld eisen met betrekking tot duurzaamheid. 
 
Het samenstellen van de inhoud van de vernieuwde LIOR is nu afgerond en door 
deze inhoud vast te stellen in uw college zijn de eisen in de Programma's van 
Eisen (PvE's) op basis van de LIOR bindend. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-093611 - 228872 

Onderwerp Vaststellen huisregels gemeentehuis 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De huisregels voor het gemeentehuis van Lisse vast te stellen. 



Samenvatting In het gemeentehuis komen inwoners, bezoekers en medewerkers samen. In het 
gemeentehuis zijn momenteel geen recent vastgestelde huisregels. Huisregels 
scheppen duidelijkheid over wat er wel en niet toegestaan is in het 
pand. Vaststelling van de huisregels schept duidelijkheid over wat ed burger en 
de gemeente van elkaar kunnen verwachten en zorgt voor een grond om 
bezoekers aan te spreken in geval van ongewenst gedrag. De vastgestelde 
huisregels worden gecommuniceerd bij de hoofdingang van het gemeentehuis, 
via de sociale kanalen, website en de lokale krant zodat voor eenieder duidelijk 
is aan welke (gedrags)regels een bezoeker zich moet houden. Dit komt de 
veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en het pand ten goede. De 
vastgestelde huisregels worden in het gemeentehuis zelf in verkorte versie 
gecommuniceerd via een nog te plaatsen scherm bij de hoofdentree (zie 
hiervoor het document ‘hostmanshipbord’).  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


