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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.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B. 
Marinussen, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-150535 - 352555 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 september 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 september 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150535 - 352464 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 oktober 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d.1 oktober 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150353 - 347151 

Onderwerp Bestuurlijke reactie op aanbevelingen Rapportage Rekenkamercommissie 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegd bestuurlijke reactie op aanbevelingen Rapportage 
Rekenkamercommissie " Bestuurlijke reactie op aanbevelingen" vast te stellen 
en in te dienen.  

Samenvatting De rekenkamercommissie heeft op 1 juli 2020 de rapportage 
"Duurzaamheidsbeleid Lisse" gedeeld. Conform artikel 14 lid 1 en 2 van de 
Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 bestaat er de 
mogelijkheid tot het delen van een bestuurlijke reactie op de aanbevelingen in 
deze rapportage. In de bijgevoegde brief "Bestuurlijke reactie op aanbevelingen" 
wordt deze bestuurlijke reactie uitgebreid toegelicht. Besloten wordt derhalve 
om bijgevoegde reactie op de rapportage van de Rekenkamercommissie vast te 
stellen en in te dienen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-147922 - 342638 



Onderwerp Collegevoorstel rapport Rekenkamercommissie 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de notitie 'Uitwerking rapport rekenkamercommisie'. 
2. De bijgevoegde raadsbrief over de uitwerking van de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout vast te stellen. 

Samenvatting Met deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de uitwerking 
van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De aanbevelingen 
betreffen: 
 
1. Actualiseren van het beleid. 
2. Versterken van integraal werken. 
3. Betrekken van economisch beleid. 
4. Experimenteren met projectmatige aanpak. 
5. Betere aansluiting ISD en SPW. 
 
Naast de raadsbrief is de uitgewerkte notitie als bijlage aan dit voorstel 
toegevoegd, evenals een verslag van de werksessie die in april 2019 heeft 
plaatsgevonden. De raad heeft de wens uitgesproken bij de uitwerking van de 
aanbevelingen en de ontwikkeling van participatie- en re-integratiebeleid 
betrokken te blijven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150167 - 350491 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 Groeifonds 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 met als 
onderwerp 'Nationaal Groeifonds-kansen voor Lisse(?)' vast te stellen. 
  

Samenvatting De fractie van D66 Lisse heeft schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp 
‘Nationaal Groeifonds – kansen voor Lisse (?)’. Het college beantwoordt deze 
vragen. Het geeft aan mogelijke kansen van het Groeifonds voor Lisse te willen 
verzilveren, en tegelijkertijd wel oog te hebben voor een aantal kanttekeningen.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


