
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 6 april 2021 

 
 

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;Dhr. B. Marinussen, secretaris 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-169148 - 409915 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169148 - 409913 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 maart 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 maart 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171079 - 407772 

Onderwerp Raadsbrief aanbieding evaluatie economische samenwerking Duin- en 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake aanbieding evaluatie regionaal-economische 
samenwerking vast te stellen. 
  

Samenvatting Het college doet de gemeenteraad het evaluatierapport over de regionaal-
economische samenwerking toekomen, alsmede zet het het voorgesteld proces 
van behandeling uiteen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164300 - 409139 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 7 april 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij en Jeugd van 7 april 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 7 april 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en 
Jeugd Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Het college stemt in met de 
adviezen die in bijlage 2 zijn opgesteld over de verschillende agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170890 - 407224 

Onderwerp Intentieverklaring privacy sociaal domein 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De intentieverklaring 'omgaan met persoonsgegevens bij de toeleiding naar 
hulp in het sociaal domein in de Duin- en Bollenstreek, versie 1.0' vast te 
stellen. 
2. De burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 
3:60 Burgerlijk Wetboek een volmacht te laten verlenen aan wethouder J.A.C. 
Langeveld voor het ondertekenen van de intentieverklaring. 
  

Samenvatting In het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toeleiding naar 
en coördinatie van de hulp- en dienstverlening. De gemeenten zijn hierbij 
verwerkingsverantwoordelijk. Veilige uitwisseling van persoonsgegevens is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de juiste hulp aan onze inwoners en van belang 
voor een goede samenwerking. Met de gemeenten en diverse zorgorganisaties in 
de Duin- en Bollenstreek zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling 
over hulp- en dienstverlening binnen de wettelijke privacykaders. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring. Hiermee wordt de toeleiding 
naar hulp- en dienstverlening binnen de wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy gewaarborgd. Het college wordt gevraagd de intentieverklaring vast te 
stellen en te laten ondertekenen door de verantwoordelijke wethouder. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169971 - 407069 

Onderwerp Keuze opgaven omgevingswet gemeenteraad Lisse, de mogelijkheid om voor 
bepaalde activiteiten participatie verplicht te stellen. 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de mogelijkheid van de gemeenteraad om te bepalen 
voor welke buitenplanse activiteiten een participatieverplichting gaat gelden bij 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
2. Akkoord te gaan met het voorstel om in het B&W overleg van 13 april as. het 
agenderingsvoorstel voor de informerende sessie op 12 mei te bespreken. 
 
  

Samenvatting Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet en kort daarna moeten er door de 
raad een aantal keuzes worden gemaakt inzake een 6-tal belangrijke thema's uit 
de Omgevingswet. 
De raadsleden zijn hierover in januari 2021 geïnformeerd via de raadsbrief 
"Keuze opgaven omgevingswet gemeenteraad Lisse".  
Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de eerste twee thema's 
te weten: 
1.Voor welke (buitenplanse) activiteiten de raad een bindend advies recht wil 
laten gelden. 
2. Voor welke (buitenplanse) activiteiten de raad een participatieverplichting laat 
gelden bij inwerkingtreding van de wet. 
 
In de raadsinformatie-avond van 18 februari is de raad geïnformeerd over het 
adviesrecht en op 8 april volgt hiervoor de dialoogsessie. 
 
In de raadsinformatie-avond van 12 mei staat het onderwerp 
participatieverplichting op de agenda, doel; informatie-avond en dialoogsessie in 
de vorm van een werksessie. 
Ter voorbereiding op deze sessie informeren wij u nu over de inhoud en stellen 
we voor om op 13 april het agenderingsvoorstel hiervoor te 
behandelen/accorderen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


