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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B. Marinussen, secretaris 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-144267 - 336001 

Onderwerp Antwoord schriftelijke vragen Nieuw Lisse over voornemen biomassacentrale 
Meerlanden 

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

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de 
biomassacentrale van de Meerlanden. 

Samenvatting De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen: Ontwikkeling van de 
Biomassacentrale van de Meerlanden op 17 juli 2020 van dhr Rob Veldhoven van 
de partij NIeuw Lisse. Besloten wordt om beantwoording van de schriftelijke 
vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-143538 - 334814 

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

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

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

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141960 - 331470 

Onderwerp Kaders regionale inkoop specialistische jeugdhulp 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het regionaal inkoopplan specialistische jeugdhulp vanaf 2021 vast te stellen. 
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de opdracht te verstrekken om het 
inkoopplan specialistische jeugdhulp uit te voeren. 
3. Bijgaande raadsbrief met bijlage vast te stellen en toe te zenden aan de raad. 

Samenvatting De kaders voor de inkoop zijn in het zorgprogrammaplan inkoop jeugdhulp door 
de raad in februari 2020 vastgesteld. Het regionaal inkoopplan specialistische 
jeugdhulp richt zich op het uitwerken van de kaders voor de inkoop van de 
jeugdhulp. Bij de inkoop wordt een gedifferentieerde en gesegmenteerde inkoop 
gehanteerd. Er zijn keuzes gemaakt voor de inzet van de inkoopinstrumenten. 
Dit inkoopplan is een meerjarig ontwikkelplan. Door het inkoopplan vast te 
stellen en het verstrekken van de opdracht aan het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland kan het verdere inkoopproces vormgegeven worden in 2021. 
 
De nieuwe inkoopcontracten kunnen dan vanaf 2022 worden vastgelegd. Het 
inkoopplan is ter consultatie voorgelegd aan de partners en zorgaanbieders. De 
reacties zijn verwerkt in een reactienota. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111204 - 291145 

Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De uitvoeringsovereenkomst project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse vast 
te stellen; 
2. In te stemmen dat voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse, de 
gemeente Lisse voor beide gemeenten als opdrachtgever optreedt; 
3. Burgemeester A.W.M. Spruit besluit volmacht te laten verlenen aan 
wethouder C.P.M. van der Zwet ten behoeve van de ondertekening van de 
uitvoeringsovereenkomst; 
4. Het definitief ontwerp van project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse vast te 
stellen; 
5. Om voor 3 jaar zoals in het investeringsplan, opgenomen in de 
Programmabegroting 2021-2024, vanaf 2021 investeringen op te nemen van 
jaarlijks € 259.830, waarbij dekking plaatsvindt door bijdragen van derden. 
  

Samenvatting Het project Entree N207/N208 komt voort uit de visie-uitwerking 'Uitstraling 
Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees’ van het gebiedsprogramma ‘Natuur, 
landschap en recreatie 2016-2020’. Voor dit project is regionale subsidie 
beschikbaar van Holland Rijnland, en provinciale subsidie (Sgg). In de 
uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de gemeente 
Hillegom, gemeente Lisse en het Cluster Duin- en Bollenstreek, om de subsidies 
te kunnen verkrijgen na afronding van het project. Deze afspraken zijn eerder 
vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst B(l)oeiende Bollenstreek van 4 
mei 2017, over het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Besloten wordt 
om uitvoeringsovereenkomst en het ontwerp van Entree N207/N208 Hillegom - 
Lisse vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052494 - 225506 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie Project entree N207/N208 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'presentatie project Entree 
N207/N208' Hillegom - Lisse, voor de raadscommissie van 10 september 2020. 

Samenvatting Het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse komt voort uit de visie-
uitwerking 'Uitstraling Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees’ van het 
gebiedsprogramma ‘Natuur, landschap en recreatie 2016-2020’. Dit project is nu 
uitgewerkt in een ontwerpvisie door het landschapsarchitectenbureau OKRA en 
door ingenieursbureau Rodewijk omgezet in een definitief ontwerp/bestek. We 
willen dit graag presenteren aan de raadscommissie op  10 september 2020. 
Hierbij informeren we de raad bovendien over de voortgang van het 
gebiedsprogramma Natuur, landschap en recreatie 2016-2020. Besloten wordt 
om in te stemmen met het agenderingsvoorstel ten behoeve van presentatie 
Entree N207/N208 Hillegom - Lisse. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


