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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-20-158601 - 366051 

Onderwerp Regionaal Toetsingskader tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het burgemeester besluit 1.    het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt 
voorgesteld geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voornemen 
van de burgemeester om in te stemmen met het Regionaal toepassingskader 
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. 

Inleiding Sinds 13 maart jl. worden de coronamaatregelen van het kabinet, via een 
aanwijzing van de minister van VWS, omgezet in regionale noodverordeningen. 
Hierdoor hebben de maatregelen een juridische basis voor de handhaving. De 
voorzitter veiligheidsregio stelt de noodverordening vast, na afstemming met de 
burgemeesters (vertegenwoordigd in het Regionaal Beleidsteam (RBT)). Deze 
werkwijze geldt in alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Gelet op de duur van 
de crisis, de onwenselijkheid om voor langere tijd het instrument 
noodverordening in te zetten en om een meer democratische borging van de 
ingrijpende maatregelen te realiseren, is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 
(Twm) opgesteld. De Twm wordt als een nieuw hoofdstuk verwerkt in de Wet 
publieke gezondheid (Wpg). Naar verwachting treedt deze wet op 23 november 
2020 (doch uiterlijk 1 december 2020) in werking en vervangt de regionale 
noodverordeningen. De Twm wijzigt onder meer de verantwoordelijkheids- en 
bevoegdheidsverdeling tussen burgemeester en voorzitter veiligheidsregio. De 
Twm heeft een geldigheidsduur van drie maanden, en kan steeds voor een 
periode van drie maanden verlengd worden. 
 
De inwerkintreding van de Twm betekent een verandering in 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en daarmee de organisatie en werking 
van de crisisorganisatie, midden in de coronacrisis. De crisisaanpak binnen de 
veiligheidsregio Hollands Midden in de achterliggende acht maanden kenmerkt 
zich door een zorgvuldige afstemming, een betrouwbare facilitering, 
eenduidigheid ten aanzien van de uitleg en inzet van de noodzakelijke 
maatregelen en daardoor duidelijkheid in bestuurlijk crisisoptreden. Het is de 
opgave om deze ervaringen in te zetten bij de uitvoering van de Twm binnen de 
veiligheidsregio. In het Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen 
Covid-19 (Rtwm) wordt een voorstel gedaan hoe dit plaats kan vinden 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157262 - 365834 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 november 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 november 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-109634 - 364245 

Onderwerp Adviezen regiodag 18 november 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over de onderstaande drie 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 18 november 2020 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
 1.PHO Economie en Leefomgeving 
 2.PHO Maatschappij en Jeugd 
 3.PHO Bestuur en Middelen 

Samenvatting Op 18 november 2020 vindt de regiodag van het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland plaats in de vorm van een digitaal overleg via Microsoft Teams. Het 
college wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten die 
verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 
portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer) 
2. PHO Maatschappij en Jeugd  
3. PHO Bestuur en Middelen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157888 - 363397 

Onderwerp Projectenboek december 2020 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het projectenboek vast te stellen. 
2. Het agenderingsvoorstel voor een besloten commissievergadering over 
verschillende projecten en ruimtelijke ontwikkelingen aansluitend op de 
raadscommissie R&I op 10 december 2020 vast te stellen. 
3. Het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad 
wordt voorgesteld om:  

  Kennis te nemen van het projectenboek  

Samenvatting Het projectenboek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote 
bouwprojecten in de gemeente Lisse inhoudelijk wordt toegelicht. De financiële 
toelichting van de projectenportefeuille maakt onderdeel uit van de paragraaf 
grondbeleid. Het projectenboek bevat daarnaast informatie over overige 
ruimtelijke ontwikkelingen waarover (nog) geen concrete afspraken zijn 
gemaakt en een overzicht van de totale woningbouwproductie. Besloten wordt 
om het projectenboek vast te stellen, deze ter kennisname voor te leggen aan 
de gemeenteraad en het agenderingsvoorstel voor een besloten 
commissievergadering aansluitend op de commissie R&I van 10 december 2020 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


