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Zaak / doc nr  Z-20-120060 - 291916 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 maart 2020 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 maart 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-121488 - 291601 

 
 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen CDA COVID-19 Maatregelen voor inwoners 

  en ondernemers 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over COVID-19 

burgemeester en wethouders  maatregelen voor inwoners en ondernemers van de heer B. Lanser van het CDA 

besluit  vast te stellen. 

Samenvatting  Door de heer Lanser van het CDA zijn schriftelijke vragen gesteld over de 
  COVID-19 maatregelen voor inwoners en ondernemers. Het college beantwoordt 

  deze vragen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-115332 - 278464 

 
 

Onderwerp  Gewasbeschermingsmiddelen en volksgezondheid 

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

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1. Bijgevoegde raadsbrief inzake gewasbescherming en volksgezondheid vast te 

burgemeester en wethouders  stellen: 

besluit  2. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie 'gewasbescherming en 

  volksgezondheid'. 

Samenvatting  Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen zijn er landelijk veel 
  ontwikkelingen. Zo publiceerde het RIVM in 2019 het rapport “Onderzoek 
  Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden”, hierna te noemen OBO, en publiceerde 
  Minister Schouten in 2019 “de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, naar 
  weerbare planten en teeltsystemen”. 
  Besloten wordt om naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent 
  gewasbeschermingsmiddelen een notitie op te stellen voor de gemeente Lisse, 
  welke inzicht geeft in de rollen van partijen en de (mogelijke) aanpak en 

  ambities omtrent gewasbeschermingsmiddelen en volksgezondheid. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 

 
Zaak / doc nr Z-20-115380 - 289313 

 
Onderwerp Concept begroting 2021 VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- en Bollenstreek. 

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

 
Afdeling S. van der Pols 

 
Het College van Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

burgemeester en wethouders voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad  
besluit instemt met de conceptbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 

VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- men Bollenstreek volgens bijgevoegde 

brief. 
 

Samenvatting Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 

gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 

regeling, worden de begrotingen voor 2021 voorgelegd voor zienswijze aan de 

raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel opgesteld, 

dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


