
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 8 december 2020 

 
 

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-20-157902 - 363450 

Onderwerp Klimaatadaptatie 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
in te stemmen met het bijgevoegde agenderingsvoorstel Klimaatadaptatie. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158554 - 372821 

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

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

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

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157831 - 365868 

Onderwerp Prestatieafspraken 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J.A.C. Langeveld voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 

Samenvatting In de prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie en de 
woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij het komend jaar zullen 
leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. De concept prestatieafspraken 
zijn bij dit besluit gevoegd als bijlage. Deze prestatieafspraken zijn opgebouwd 
uit zes thema's, waarbij ieder thema steeds bestaat uit afspraken op lokaal 
niveau en afspraken die voor het hele werkgebied van Stek gelden. De fusie van 
Stek met de Noordwijkse Woningstichting betekent dit dat dit jaar voor het eerst 
ook de gemeente Noordwijk en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) bij 
de totstandkoming van de prestatieafspraken zijn betrokken. Besloten wordt 
om: 



1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie 
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J.A.C. Langeveld voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten. 
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157824 - 363177 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken Schipholdossier najaar 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Samenvatting Met bijgevoegde memo informeren wij de raad over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het Schipholdossier. Het college besluit de raadsbrief vast te 
stellen en aan de raad aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032432 - 368514 

Onderwerp Overeenkomsten ontwikkeling villa's Achterweg 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten tot het aangaan van de volgende overeenkomsten:  

 Koopovereenkomst Achterweg 3 Lisse met Van Breda B.V. 
 Anterieure exploitatieovereenkomst inzake villa's Achterweg Lisse met 

Van Breda B.V. 
 Driepartijen overeenkomst Achterweg 3 Lisse met Van Breda B.V. en 

Lindenhof Lisse B.V. 

Samenvatting Op 7 januari 2020 heeft u besloten om de aanbesteding voor het project villa's 
Achterweg te gunnen aan Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda B.V. 
Ter verdere uitwerking van deze aanbesteding worden afspraken en 
voorwaarden voor koop en de realisatie van de zes duurzame vrijstaande 
woningen vastgelegd in bijgevoegde koopovereenkomst en anterieure 
overeenkomst. Tevens is er een driepartijen overeenkomst opgesteld vanwege 
de oprichting van een projectvennootschap, speciaal voor deze herontwikkeling. 
Besloten wordt om voor de herontwikkeling van de locatie Achterweg 3-5 deze 
drie overeenkomsten aan te gaan. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


