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Zaak / doc nr Z-20-132287 - 315963 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 juni 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-114531 - 314287 

Onderwerp stand van zaken integrale toegang 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "stand van zaken integrale toegang" vast te 
stellen.  

Samenvatting Op 28 mei 2020 is de raad via een presentatie geïnformeerd over de stand van 
zaken integrale toegang. Er hebben zich wat ontwikkelingen voor gedaan 
waardoor het tijdspad van de besluitvorming over integrale toegang gewijzigd is. 
Daarover wordt de raad met deze brief geïnformeerd.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-126244 - 314397 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Doorontwikkelilng Duinpolderweg 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over  de 
doorontwikkeling van het plan Duinpolderweg van Wim Slootbeek, Cobi van der 
Wiel en Martijn Tibboel (VVD) d.d. 28 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting Wim Slootbeek, Cobi van der Wiel en Martijn Tibboel van de VVD hebben vragen 
gesteld oer de doorontwikkeling van het plan Duinpolderweg. Besloten wordt om 
de beantwoording van deze vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109634 - 314366 

Onderwerp Adviezen PHO Maatschappij 17 juni 2020 Holland Rijnland 

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



Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij van 17 juni 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 17 juni 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij via 
Microsoft Teams plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die 
in bijlage 1 zijn verwoord. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125485 - 310620 

Onderwerp Zienswijze Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze over de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
(ZHOV) vast te stellen en in te dienen; 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Zienswijze Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening (ZHOV)' vast te stellen. 

Samenvatting De Provincie Zuid-Holland heeft recent de Ontwerp Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening (ZHOV) vastgesteld. Dit ontwerp ligt van 11 mei tot en 
met 22 juni 2020 ter inzage. 
 
In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) zijn de huidige regels voor 
de fysieke leefomgeving omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Het 
uitgangspunt voor de ZHOV is dat in principe de huidige provinciale 
Omgevingsverordening Zuid-Holland gelijkwaardig wordt overgezet naar het 
stelsel van de Omgevingswet. Dit is echter niet altijd mogelijk en wenselijk. Op 
een aantal (kleine) onderwerpen heeft het Rijk in de Omgevingswet zaken 
veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo wordt een aantal taken 
gedecentraliseerd. Voor de provincie gaat het bijvoorbeeld om de bevoegd gezag 
rol bij bodem(sanering). Ook worden sommige zaken vereenvoudigd of is de 
systematiek, terminologie of de mogelijke juridische constructie aangepast. 
Daarnaast zijn er enkele wettelijke verplichtingen waar wij voor de 
Omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden zijn. De regels 
zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast. 
 
Besloten wordt om een zienswijze over de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening in te dienen en de bijgevoegde raadsbrief hierover vast 
te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-087440 - 312051 

Onderwerp Verkoop pand Heereweg 245 -249 'Plan 4" toezenden raadsbrief 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. bijgevoegde raadsbrief over de verkoop van het pand Heereweg 245-249 
"Plan 4" vast te stellen en deze brief te betrekken bij de behandeling van het 
projectenboek. 
 
  

Samenvatting Het college heeft op 31 maart 2020 besloten om het pand "Plan 4" gelegen aan 
de Heereweg 245-249 in de verkoop te zetten. Hierover is de raad per raadsbrief 
geïnformeerd in de digitale commissie Ruimte en Infrastructuur van 14 mei 
2020. De raadsbrief over de voorgenomen verkoop van 'Plan 4" is toen 
besproken. In de raadscommissie van 14 mei 2020 heeft de raad enkele vragen 
gesteld. In bijgevoegde raadsbrief is een nadere toelichting op de vragen 
gegeven. 
Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief over de verkoop van het pand 
Heereweg 245-249 "Plan 4" vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-124918 - 298673 



Onderwerp Herziening overeenkomst groenonderhoud tussen gemeente en Maregroep 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. tot het voornemen van een uitsluitend recht toe te kennen aan 
Maregroep voor uitvoeren van groenwerkzaamheden zoals vastgelegd 
in het onderhoudsbestek Maregroep gemeente Lisse uitvoeringsjaar 
2020.  

2. het bestek voor één jaar aan de Maregroep te gunnen, met de 
mogelijkheid tot verlenging van vier keer één jaar. 

3. indien geen reacties worden ontvangen op het voornemen tot het 
vestigen van het uitsluitend recht, vervolgens gelijk is besloten tot 
definitieve toekenning van het uitsluitend recht. 

Samenvatting Voor het verrichten van werkzaamheden aan het openbaar groen in de 
gemeente Lisse heeft de gemeente een vijfjarige overeenkomst met Maregroep 
afgesloten die per 31 december 2019 afliep. Op basis van de jaarlijkse evaluatie 
van de uitgevoerde groenwerkzaamheden is de conclusie dat de gemeente Lisse 
tevreden is over de uitvoering van de werkzaamheden door Maregroep. De wens 
is dan ook om de komende vijf jaar de samenwerking met hen te continueren. 
Maregroep is een publiekrechtelijke instelling, waardoor zij een aanbestedende 
dienst is en daardoor rechtsgeldig een uitsluitend recht verleend kan krijgen. Op 
27 juni 2013 heeft de gemeenteraad de "Verordening gunning opdrachten door 
toekenning van een uitsluitend recht Lisse 20137" vastgesteld. Op basis van 
deze verordening is het mogelijk een uitsluitend recht aan Maregroep te 
verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-130966 - 310847 

Onderwerp beantwoording raadsvragen inzake duurzaamheidsvouchers 

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 subsidie 
voor duurzaamheidsvouchers van de heren Tibboel en List van de VVD vast te 
stellen. 

Samenvatting Door de heren Tibboel en List van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over 
de campagne die is gestart met duurzaamheidsvouchers. 
Besloten wordt om de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


