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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-116820 - 306743 

Onderwerp Programmarekening 2019 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. de Programmarekening 2019 vast te stellen; 
2. het resultaat van de Jaarrekening 2019 te bepalen op € 416.985 

voordelig; 
3. de budgetten uit de lijst overhevelingen voor een bedrag van € 

534.100 over te hevelen naar 2020; 
4. het resultaat van de Jaarrekening 2019 geheel te bestemmen ter 

dekking van de overhevelingsvoorstellen; 
5. het verschil tussen het totaal van overhevelingen en het deel dat 

gedekt wordt uit het resultaat, voor een totaal van € 117.115, te 
dekken door een onttrekking uit de Algemene reserve; 

6. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
7. kennis te nemen van het accountantsverslag. 

Samenvatting  
Op basis van de Gemeentewet legt het college over het begrotingsjaar 2019 
verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur, onder overlegging 
van de jaarrekening en het jaarverslag (tezamen jaarstukken of 
programmarekening). De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in 
het jaar volgend op het begrotingsjaar. 
De Programmarekening 2019 laat een voordelig resultaat zien van € 416.985. 
Het resultaat is onder andere ontstaan door niet volledig uitgevoerde 
activiteiten. Deze activiteiten zullen in 2020 worden uitgevoerd als het voorstel 
tot overhevelingen wordt overgenomen. Een ander gunstig effect op het 
resultaat vormt de 'winstneming' binnen het project De Waterkanten van € 
1.002.000. Ook de lagere kosten van overhead door een hogere toerekening van 
uren eigen dienst aan investeringen, ontwikkelingen binnen het sociaal domein 
en bijstelling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds beïnvloedden 
het resultaat positief. Vooral de extra benodigde toevoeging aan de 
pensioenvoorziening voor wethouders zorgde voor een nadeel. 
Het voorstel is om het resultaat over 2019 geheel aan te wenden voor de 
overhevelingen naar 2020. Het resultaat is daarvoor echter niet toereikend, 
zodat daarnaast nog een onttrekking uit de Algemene reserve nodig is. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128452 - 305287 

Onderwerp Projectenboek juni 2020 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het projectenboek vast te stellen 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad 
wordt voorgesteld om:  

 kennis te nemen van het projectenboek 

3. In te stemmen met het agenderingsvoorstel voor de presentatie over het 
beeldkwaliteitsplan Haven tijdens de raadscommissie R&I op 23 juni 2020 
4. In te stemmen met het agenderingsvoorstel voor een besloten 



commissievergadering over verschillende projecten en ruimtelijke 
ontwikkelingen aansluitend op de raadscommissie R&I op 23 juni 2020 

Samenvatting Het projectenboek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote 
bouwprojecten in de gemeente Lisse inhoudelijk wordt toegelicht. De financiële 
toelichting van de projectenportefeuille maakt onderdeel uit van de paragraaf 
grondbeleid. Het projectenboek bevat daarnaast informatie over overige 
ruimtelijke ontwikkelingen waarover (nog) geen concrete afspraken zijn 
gemaakt en een overzicht van de totale woningbouwproductie. Besloten wordt 
om het projectenboek vast te stellen en deze ter kennisname voor te leggen aan 
de gemeenteraad. Ook wordt besloten om in te stemmen met het 
agenderingsvoorstel voor de presentatie over het beeldkwaliteitsplan Haven 
tijdens de raadscommissie R&I op 23 juni 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-131073 - 310713 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 mei 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 26 mei 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-129692 - 307729 

Onderwerp 1e tussentijdse rapportage 2020 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
waarin de raad voorgesteld wordt om: 
   

1. 1e tussentijdse rapportage 2020 vast te stellen, evenals de 
bedragen per programma en taakveld; 

2. De bijbehorende begrotingswijziging daartoe vast te stellen. 
3. Het college opdracht te geven het tekort in 2020 te 

beperken. 
4. Kennis te nemen van het dekkingsplan (stand van zaken 

overzicht) 

  
  

Samenvatting  
De 1e Tussentijdse rapportage over het jaar 2020 is uitgebracht. De tussentijdse 
rapportage heeft tot doel de raad een middel te bieden om te kunnen bijsturen, 
indien noodzakelijk of gewenst.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-087842 - 292629 

Onderwerp Herinrichting Witte de Withstraat en Evertsenstraat, vaststellen Definitief 
Ontwerp 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Witte de Withstraat 
en de Evertsenstraat vast te stellen 

Samenvatting In maart heeft het voorlopig ontwerp (VO) van het plan "Herinrichting Witte de 
Withstraat en Evertsenstraat" vier weken ter inzage gelegen. Tot 28 maart 
konden de bewoners reageren op het plan. De ingekomen reacties gaven 
aanleiding voor kleine aanpassingen. Deze wijzigingen zijn meegenomen in het 



Definitief Ontwerp (DO). 
Met de herinrichting wil de gemeente de leefomgeving en de kwaliteit van de 
openbare ruimte verbeteren. 
Via dit voorstel adviseren wij uw college om het ontwerp vast te stellen dan kan 
gestart worden met de voorbereidingsfase. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


