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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-20-119043 - 287576 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 maart 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 maart 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-114949 - 277634 

Onderwerp Straatnaamgeving Nieuw Meerzicht 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om nieuwe openbare ruimten in het gebied 'Nieuw Meerzicht' vast te stellen 
met de straatnamen Kanaalstraat, Gasstraat, Zonnestraal (nieuw) 
en Windkracht (nieuw) in Lisse. Een en ander conform de bijgaande 
situatietekening. 

Samenvatting Op dit moment wordt in Lisse gewerkt aan het plan Nieuw Meerzicht. Hierin 
worden 4 (gedeeltelijk) nieuwe straten aangelegd die van een naam moeten 
worden voorzien. De straatnamencommissie is bijeen geweest. Er is unaniem 
gekozen voor de straatnamen Zonnestraal en Windkracht. Besloten wordt om de 
straatnamen Kanaalstraat, Gasstraat, Zonnestraal en Windkracht vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-118917 - 285241 

Onderwerp Onderzoeksplan 2020 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Het college doet op basis van de Gemeentewet, artikel 213a, en de daaruit 
voortvloeiende doelmatig- en doeltreffendheidsverordening in 2020 onderzoek 
naar het door het college gevoerde bestuur. Conform de verordening stelt het 
college jaarlijks een onderzoeksplan vast. In het Onderzoeksplan 2020 wijst het 
college de onderzoeksonderwerpen anterieure overeenkomsten en het 
inkoopbeleid aan voor onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. In 
het onderzoeksplan zijn de criteria opgenomen waarlangs deze onderwerpen zijn 
gekozen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-065999 - 285047 

Onderwerp Omgevingsvisie Lisse - planning en agenderingsvoorstel 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaande agenderingsvoorstel over de presentatie van de 
concept koersen en de dilemma's. 
2. Het bijgaande procesvoorstel Omgevingsvisie vast te stellen en aan te bieden 
aan het presidium. 

Samenvatting In bijgaand agenderingsvoorstel stellen we voor om aan de commissie Ruimte 
en Infrastructuur een presentatie te geven van de concept koersen en dilemma's 
die in de 'Tweede Week van de Omgevingsvisie' met de inwoners, ondernemers 
en instellingen in Lisse worden besproken. Het tweede document betreft de 
planning met de verwachte einddatum voor het vaststellen van de 
Omgevingsvisie, met daarin de momenten dat tussenproducten met de 
gemeenteraad besproken worden. Besloten wordt om het bijgaande 
agenderingsvoorstel over de presentatie van de concept koersen en de 
dilemma's vast te stellen en het bijgaande procesvoorstel Omgevingsvisie aan te 
bieden aan het presidium. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109634 - 284972 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 25 maart 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg Bestuur 
en Middelen op 25 maart 2020 van Holland Rijnland. 
 
 
  
  

Samenvatting Op 25 maart 2020 vindt een portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen 
plaats in Oegstgeest. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die in 
bijlage 1 zijn verwoord. Holland Rijnland volgt de landelijke richtlijnen om 
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit betekent dat o.a. 
dat dit geplande PHO niet fysiek doorgaat, maar – in aangepaste vorm – online 
plaatsvindt. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


