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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-025600 - 379256 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie commissie MF 20 januari voortgang 
Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen. 

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

Afdeling JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Dit agenderingsvoorstel voor te leggen aan de commissie maatschappij en 
financiën  

Samenvatting De commissie maatschappij en financiën (MF) te informeren over de voortgang 
van de uitvoering van het Meerjarenprogramma sporten, bewegen en spelen 
2019-2022. Afgesproken tijdens de vaststelling van het Meerjarenprogramma is 
dat het Meerjarenprogramma jaarlijks geëvalueerd wordt aan de hand van de 
ambities en te behalen doelstellingen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160796 - 378604 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 december 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-162362 - 378403 

Onderwerp Beleidsregels belastingen, diverse regelingen en Leidraad 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Lisse 
2021 vast te stellen; 
2. Het Reglement automatische incasso gemeenteljke belastingen Lisse 2021 
vast te stellen; 
3. De Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Lisse 2021 vast te stellen; 
4. De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Bollenstreek 2021 vast te 
stellen.  
  

Samenvatting  
Naar aanleiding van een juridische toets zijn de Beleidsregels ambtshalve 
vermindering gemeentelijke belastingen Lisse, het Reglement automatische 
incasso gemeentelijke belastingen Lisse, de Uitvoeringsregeling gemeentelijk 
belastingen Lisse en de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 
Bollenstreek aangepast en vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders van Lisse.  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161231 - 374860 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie energietransitie Lisse 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Presentatie Energietransitie 
Lisse" 

Samenvatting Om te gemeenteraad te informeren over de voortgang van de regionale 
energiestrategie (RES) wordt besloten om een presentatie te houden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160527 - 372331 

Onderwerp Straatnaamgeving De Waterkanten 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om voor de openbare ruimte in het gebied 'De Waterkanten' te Lisse de 
straatnaam Dorus Rijkersstraat vast te stellen. (Een en ander conform de 
bijgaande situatietekening). 

Samenvatting In 2014 is er reeds een straatnamenbesluit genomen over het gebied 'De 
Waterkanten'. In de loop der tijd is de inrichting van het gebied iets veranderd, 
waardoor een nieuwe straatnaam noodzakelijk is.  
 
Er is gebruik gemaakt van de suggesties van de straatnamencommissie. Er is 
gekozen voor de naam Dorus Rijkersstraat. Theodorus (Dorus) Rijkers is een 
van de bekendste redders van schipbreukelingen uit de Nederlandse 
geschiedenis. 
 
Besloten wordt om voor de openbare ruimte in het gebied 'De Waterkanten' de 
nieuwe straatnaam Dorus Rijkersstraat vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


