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Zaak / doc nr Z-20-127654 - 322001 

Onderwerp Analyse ervaringen proef veilig centrum- en horecabezoek en afsluiting 't 
Vierkant 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de analyse van de ervaringen met de proef rond veilig 
centrum- en horecabezoek, waarbij meer terrasruimte is toegestaan en hiertoe 
waar nodig verkeersmaatregelen zijn genomen 
2. De uitkomsten van de proef als positief te beoordelen 
3. Met ingang van 1 juli 2020 een tijdelijke regeling vast te stellen voor de 
verruiming van de terrassen in verband met de coronamaatregelen, vooralsnog 
tot 1 september 2020, met een mogelijkheid van verlenging tot uiterlijk 1 
november 2020. 
  

Samenvatting In de maand juni is op basis van een proef ruimte geboden aan 
horecaondernemers om ruimer terras te voeren dan vergund. Tegelijkertijd is 
bezien hoe de anderhalve meter afstand die onderling aangehouden moet 
worden, gefaciliteerd kan worden. Om de benodigde ruimte hiervoor te creëren, 
is onder andere ’t Vierkant afgesloten voor verkeer, zodat voetgangers zich niet 
met verkeersdeelnemers hoeven te mengen. 
De ervaringen zoals opgedaan in de maand juni zijn in beeld gebracht en 
geanalyseerd. Op basis van deze ervaringen en gegeven het feit de Corona-
maatregelen nog langer nodig zijn, wordt voorgesteld de maatregelen uit de 
proefperiode te verlengen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-127578 - 321894 

Onderwerp Beleidsregel tijdelijke verruiming terrassen 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen” vast te stellen. 
2. De bijgevoegde brief met als onderwerp “Tijdelijke regeling verruiming 
terrassen in verband met coronamaatregelen” vast te stellen en ter kennis te 
brengen van de geadresseerden. 

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers slechts 
met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar 
een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen. 
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen 
ontvangen, wordt een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van 
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op 
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund 
is betreft. Dit stelsel wordt vastgelegd in deze beleidsregel. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-134759 - 320888 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 juni 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 23 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125796 - 314038 

Onderwerp Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming vanaf 1 mei 2020 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De aanwijzing van mevrouw M. Magala als Functionaris 
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 in te 
trekken 

2. Mevrouw A. Blufpand met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 aan te 
wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. 

3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 
1. De aanwijzing van mevrouw M. Magala als Functionaris 
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 in te 
trekken 
2. Mevrouw A. Blufpand met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 aan 
te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. 

  
  
  

Samenvatting Op grond van artikel 37 lid 1 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) zijn alle overheidsorganisaties verplicht een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen.  
  
Vanwege het vertrek van de huidige FG per 1 mei 2020 is het nodig haar 
aanwijzing als FG in te trekken en een nieuwe FG aan te wijzen. Mevrouw 
Blufpand wordt per 1 mei 2020 aangewezen als FG.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-122272 - 292762 

Onderwerp Tarieven Sportfondsen Lisse B.V. 2020-2021 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De tarieven te indexeren voor het gebruik van de gemeentelijke 
sportaccommodaties die in het beheer zijn van Sportfondsen Lisse. Indexatie 
plaats te laten vinden conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle 
huishoudens) van het CBS voor de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 
2020 met 1,6%. 
2. De tarieven te verhogen voor het gebruik van de gemeentelijke 
sportaccommodaties die in het beheer zijn van Sportfondsen Lisse. Verhoging 
vindt plaats conform het collegebesluit 'voortgangsrapportage herziening 
accommodatiebeleid 2018' met 1%. 
3. Het overgangstarief met maximaal 10% te verhogen als het tarief nog niet op 
de kostprijs uitkomt.   

Samenvatting In artikel 8 van de exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Lisse is 
opgenomen dat de tarieven ieder jaar door het college worden vastgesteld. Per 1 
juli 2020 eindigt de periode van de huidige tarifering. De verhogingen zijn 
conform eerdere raads- en collegebesluiten over de tarieven binnen de 
gemeente Lisse. Echter loopt het contract per 31 december 2020 met de huidige 
exploitant af en is het niet mogelijk om voor langere periode afspraken te 



maken.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-132181 - 317633 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD inzake veiligheid in de gemeente 
Lisse 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de 
veiligheidssituatie in de gemeente Lisse van mevrouw C. van der Wiel van de 
VVD vast te stellen. 

Samenvatting Door mevrouw van der Wiel van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over de 
veiligheid in de gemeente Lisse. Het college beantwoord deze vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


