
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 20 oktober 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester; Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-154050 - 357268 

Onderwerp Vaststellen concept openbare besluitenlijst B&W Lisse 2020 10 13 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst B&W Lisse d.d. 13 oktober 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150165 - 353503 

Onderwerp Beantwoording vragen D66 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De schriftelijke vragen van de raad over bijplaatsen afval te beantwoorden. 

Samenvatting D66 stelde op 11 september 2020 de schriftelijke vragen "Bijplaatsen afval". 
Deze worden nu beantwoordt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150510 - 347559 

Onderwerp Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek verlening 
individuele inkomenstoeslag Lisse 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het Mandaatbesluit Verlening individuele inkomenstoeslag aan 
pensioengerechtigden Lisse vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Op 1 oktober 2020 is de 'Verordening individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet, IOAW, IOZ en Gemeentewet 2020' in werking getreden. In deze 
verordening is vastgelegd dat inwoners tot 120% van het sociaal minimum recht 
hebben op een inkomenstoeslag. De inkomenstoeslag is in deze verordening ook 
opengesteld voor pensioengerechtigden op basis van de Gemeentewet. De 
beoordeling van de aanvragen zal door de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek (ISD) worden uitgevoerd. Het daarvoor benodigde mandaat wordt 
met dit besluit verleend aan het Dagelijks Bestuur van de ISD. Tevens wordt het 
Dagelijks Bestuur in de gelegenheid gesteld ondermandaat te verlenen aan 
directie en medewerkers.  
 
 
 
  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153198 - 353036 

Onderwerp Inhuur projectmanager Vliegende Brigade 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. voor de beoogde ontwikkellocatie “Greveling Zuid” een aanvraag voor een 
projectmanager van de provinciale ‘Vliegende Brigade’ in te dienen. 
  
  

Samenvatting In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen toe. Er zijn veel plannen om die 
woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter vanwege de 
complexiteit van projecten. De provincie Zuid-Holland heeft sinds enkele jaren 
een zogenaamde ‘Vliegende Brigade’ opgericht. De Vliegende Brigade wil 
gemeenten helpen bij het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. 
De gemeente kan een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor extra 
ondersteuning in de vorm van een ervaren projectmanager of andere expertise. 
Gebleken is dat de ontwikkellocatie “Greveling Zuid” voldoet aan de 
voorwaarden van de provincie. Besloten wordt om een aanvraag voor een 
projectmanager voor deze ontwikkeling in te dienen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


