
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 28 april 2020 

 
 

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-20-123017 - 294450 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting ISD Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad 
instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek onder de voorwaarde dat 
zij in een aantal scenario’s uitwerkt hoe er bespaard kan worden op de uitgaven 
in 2021, volgens bijgevoegde conceptbrief. 
  

Samenvatting De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht de ISD Bollenstreek, de 
ontwerpbegroting 2021 voor te leggen voor een zienswijze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2021 van de ISD 
Bollestreek is een voorstel met concepbrief opgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-124020 - 299351 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 april 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120277 - 294491 

Onderwerp Raadsbrief Regionale Energie Strategie (RES) 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief inzake de Regionale Energiestrategie vast te stellen 
2. De raadsbrief ter informatie aan de gemeenteraad te sturen 

Samenvatting Voorstel inzake raadsbrief aangaande het besluitvormingsproces Regionale 
Energiestrategie (RES). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112258 - 295082 



Onderwerp Raadsbrief programma datagedreven sturing 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In lijn met de eerder in uw college gevoerde discussie af te zien van het 
uitbrengen van een raadsvoorstel rondom datagedreven sturing omdat gelet op 
de door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenbegroting door de 
gemeenteraad al impliciet is besloten tot uitvoering van het programma 
datagedreven sturing en dat daarvoor geen raadsbesluit meer is vereist;   
2. Aan de gemeenteraad een raadsbrief te sturen conform het als bijlage 
toegevoegde concept, teneinde: 
   a. de gemeenteraad in een met de Teylingse en Hillegomse gemeenteraden 
vergelijkbare informatiepositie te brengen; en 
   b. de gemeenteraad via de griffie maximaal 3 tot 4 vertegenwoordigers aan te 
laten wijzen om zitting te nemen in de klankbordgroep.  

Samenvatting Door het uitbrengen van een raadsbrief met de strekking van het raadsvoorstel 
zoals dat in Hillegom en Teylingen wordt behandeld wordt de gemeenteraad van 
Lisse geïnformeerd over de start van het programma datagedreven sturing en 
wordt de raad uitgenodigd leden af te vaardigen naar de in te stellen 
klankbordgroep. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-124287 - 296958 

Onderwerp Begroting GR 2021 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan de Veiligheidsregio Hollands Midden te 
laten weten dat de raad instemt met de ontwerp programmabegroting 2021 en 
de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Holland Midden conform bijgevoegde conceptbrief.  

Samenvatting Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het 
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands 
Midden de ontwerp-Programmabegroting aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting. Het beleidskader voor de ontwerp-Programmabegroting wordt 
gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in 
samenhang’. Dit beleidsplan is op 30 januari 2020 met de raad besproken. 
Vervolgens is het beleidsplan door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio 
op 20 februari 2020 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de 
beleidsdoelstellingen voor taken van de Veiligheidsregio te weten de meldkamer, 
brandweerzorg, de GHOR, risico-en crisisbeheersing en bevolkingszorg. Het 
beleidsplan vormt de beleidsagenda van de Veiligheidsregio en kent haar lokale 
uitwerking in ons meerjaren veiligheidsbeleid en veiligheidsjaarplannen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120824 - 290016 

Onderwerp Vaststellen overeenkomst van opdracht met Winst uit je woning: Samen inkopen 
B.V. 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de overeenkomst van opdracht inzake de coördinatie voor de RRE-
campagne met Winst uit je woning: Samen inkopen b.v. aan te gaan. 

Samenvatting De gemeente Lisse heeft vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik een 
bijdrage van € 270.935,- gekregen voor het informeren en stimuleren van 
huiseigenaren om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen aan 
hun woning. 
De bijdrage moet uiterlijk 31 maart 2021 zijn gebruikt. 
 
Er is behoefte aan ondersteuning in dit project en Winst uit je Woning: Samen 
inkopen B.V.  is gespecialiseerd in het namens gemeente organiseren en 
begeleiden van dergelijke projecten. 
Om deze ondersteuning te regelen en juridisch te borgen wordt er besloten om 
een overeenkomst van opdracht inzake de coördinatie voor de RRE-
campagne aan te gaan met Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-119539 - 287545 

Onderwerp vaststellen subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 
2020 en mandatering van bepaalde bevoegdheden 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020 vast 
te stellen; 
2. mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij 
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van 
subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit 
mandaat samenhangen overeenkomstig het bijgevoegde mandaatbesluit. 

Samenvatting Op grond van de Algemene Subsidieverordening Lisse 2017 kunnen 
burgemeester en wethouders een subsidieregeling vaststellen. Deze 
subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020 regelt de 
verdeling van een deel van de in het kader van de Regeling Reductie 
Energiegebruik verkregen bijdrage. Met deze subsidie worden huiseigenaren 
gestimuleerd om kleine energiebesparende aanpassingen aan hun huis te doen. 
 
Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. gaat voor de gemeente de subsidies 
vaststellen, verlenen en alle handelingen verrichten die daarmee samenhangen. 
Om dit te regelen moet de operationeel directeur van Winst uit je woning: 
Samen inkopen B.V. gemandateerd worden. 
Om deze subsidieregeling te regelen wordt besloten om: 
1. de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020 vast 
te stellen; 
2. mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van de werkmaatschappij 
Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. voor het vaststellen en verlenen van 
subsidie en het verrichten van handelingen die met de uitvoering van dit 
mandaat samenhangen overeenkomstig het bijgevoegde mandaatbesluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112771 - 295732 

Onderwerp vervolgvragen fractie CDA Lisse inzake zon op dak 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de resultaten 
van Zon op Dak van de heer F. Mélotte van het CDA vast te stellen. 

Samenvatting Door de heer Mélotte van het CDA zijn aanvullende schriftelijke vragen gesteld 
naar aanleiding van de beantwoording van eerder gestelde schriftelijke vragen 
inzake Zon op Dak. Besloten wordt om de bijgevoegde beantwoording van de 
schriftelijke vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-123631 - 295567 

Onderwerp Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse voor 
kennisgeving aan te nemen. 
2. Dit jaarverslag via bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale 
ombudsman te sturen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2019 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 
(Commissie BK) is ontvangen. Het jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2019 en aanbevelingen doet. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


